
 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2  
DO REGULAMINU ROZGRYWEK SENIORÓW IV LIGI I KLAS NIŻSZYCH  
ORAZ KLAS MŁODZIEŻOWYCH NA SEZON 2021/2022 

 

AWANSE I SPADKI – LIGI MŁODZIEŻOWE 
 

LIGI WOJEWÓDZKIE 
Ligi wojewódzkie prowadzone są w kategoriach wiekowych: A1-A2*, B1, B2, C1, C2, 
D1 oraz D2. 

Rozgrywki w każdej kategorii prowadzone są w dwóch grupach liczących 
maksymalnie po 8 zespołów. Drużyny rozgrywają w rundzie jesiennej mecz  
i rewanż. Po jej zakończeniu 3 ostatnie drużyny z każdej grupy spadają do I lig 
okręgowych. Liczba drużyn spadających może zwiększyć się kategoriach 
wiekowych B1 i C1 w związku ze spadkami z Centralnej Ligi Juniorów U-17 / U-15.  

W rundzie wiosennej drużyny również rozgrywają mecz i rewanż, a po jej 
zakończeniu 3 ostatnie drużyny w każdej z grup spadają do I ligi okręgowej wyższej 
kategorii wiekowej. Liczba drużyn spadających może zwiększyć się w kategoriach 
B1 i C2 w związku ze spadkami z Centralnej Ligi Juniorów U-17 / U-15. Pozostałe 
drużyny utworzą w sezonie 2022/23 ligę wojewódzką w wyższej kategorii 
wiekowej. 

*Dopuszcza się inny system rozgrywek dla kategorii A1-A2. W sezonie 2022/2023 
planowane jest wyodrębnienie rozgrywek A1 oraz A2. Będzie to uzależnione  
od liczby zgłoszeń do poszczególnych kategorii. 
 

I LIGI OKRĘGOWE 
Ligi prowadzone są w kategoriach wiekowych: A1-A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2 oraz E1. 
W każdej z wyżej wymienionych kategorii rozgrywki prowadzone są w sześciu 
grupach liczących maksymalnie po 8 zespołów. Grupy tworzone są wg klucza: 
- strefy kaliska, konińska, leszczyńska, pilska – po jednej grupie; 
- strefa poznańska – dwie grupy. 

Drużyny rozgrywają w rundzie jesiennej mecz i rewanż. Zwycięzcy grup awansują 
do ligi wojewódzkiej, natomiast zespoły z dwóch ostatnich miejsc (7-8) w każdej  
z grup spadają do II ligi okręgowej w tej samej kategorii wiekowej. Liczba drużyn 
spadających może zwiększyć się kategoriach wiekowych B1 i C1  
w związku ze spadkami z Centralnej Ligi Juniorów U-17 / U-15. 

W rundzie wiosennej drużyny również rozgrywają mecz i rewanż.  
Po jej zakończeniu zwycięzcy grup awansują do ligi wojewódzkiej w starszej 
kategorii wiekowej. Dwie ostatnie drużyny (miejsca 7-8) w każdej z grup spadają 
do II ligi okręgowej w starszej kategorii wiekowej. Liczba drużyn spadających  
może zwiększyć się kategoriach wiekowych B1 i C2. 

 

 



 

 

 
II LIGI OKRĘGOWE 

Ligi prowadzone są w kategoriach wiekowych: A1-A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2 oraz E1. 
W każdej z wyżej wymienionych kategorii rozgrywki prowadzone są w sześciu 
grupach liczących maksymalnie po 8 zespołów. Grupy tworzone są wg klucza: 
- strefy kaliska, konińska, leszczyńska, pilska – po jednej grupie; 
- strefa poznańska – dwie grupy. 

Drużyny rozgrywają w rundzie jesiennej mecz i rewanż. Dwa najlepsze zespoły  
z każdej z grup awansują do I ligi okręgowej, natomiast zespoły z dwóch ostatnich 
miejsc (7-8) w każdej z grup spadają do III ligi okręgowej w tej samej kategorii 
wiekowej. Liczba drużyn spadających może zwiększyć się kategoriach wiekowych 
B1 i C1 w związku ze spadkami z Centralnej Ligi Juniorów U-17 / U-15. 

W rundzie wiosennej drużyny również rozgrywają mecz i rewanż.  
Po jej zakończeniu dwa najlepsze zespoły w każdej z grup awansują  
do I ligi okręgowej w starszej kategorii wiekowej. Dwie ostatnie drużyny  
(miejsca 7-8) w każdej z grup spadają do III ligi okręgowej w starszej kategorii 
wiekowej. Liczba drużyn spadających może zwiększyć się w kategoriach 
wiekowych B1 i C2. 

 
III LIGI OKRĘGOWE 

Ligi prowadzone są w kategoriach wiekowych: A1-A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2 oraz E1. 

W każdej kategorii wiekowej rozgrywki prowadzone w grupach maksymalnie  
8-zespołowych. Drużyny w rundzie jesiennej rozgrywają mecz i rewanż. 
Maksymalnie 12 drużyn awansuje do II ligi okręgowej. W rundzie wiosennej drużyny 
rozgrywają mecz i rewanż. Maksymalnie 12 drużyn awansuje do II ligi okręgowej 
starszej kategorii wiekowej. Szczegółowe zasady awansów z III ligi Okręgowej 
zostaną dookreślone po utworzeniu w/w klas rozgrywkowych  

 
CENTRALNA LIGA JUNIORÓW  

Zgodnie z Regulaminem Rozgrywek CLJ U-17: 
Prawo gry w barażu o baraż do CLJU17 uzyskują drużyny, które po rundzie 
jesiennej zajmą pierwsze miejsca w swoich grupach Ligi wojewódzkiej B1.  
Prawo gry w barażu o baraż do CLJU17 uzyskują drużyny, które po rundzie 
wiosennej zajmą pierwsze miejsca w swoich grupach Ligi Wojewódzkiej B1. 

Zgodnie z Regulaminem Rozgrywek CLJ U-15: 
Prawo gry w barażu o baraż do CLJU15 uzyskują drużyny, które po rundzie 
jesiennej zajmą pierwsze miejsca w swoich grupach Ligi Wojewódzkiej C1.  
Prawo gry w barażu o baraż do CLJU15 uzyskują drużyny, które po rundzie 
wiosennej zajmą pierwsze miejsca w swoich grupach Ligi Wojewódzkiej C2.  

 
 
 



 

 

MAKROREGIONALNA LIGA JUNIORÓW A1-A2 
Prawo gry w Lidze Makroregionalnej juniorów A1-A2 uzyskują dwa najlepsze 
zespoły tej kategorii wiekowej po rundzie jesiennej. W celu ich wyłonienia 
przeprowadzony zostanie dwumecz barażowy: 

1. miejsce z grupy 1 vs   2. miejsce z grupy 2 
1. miejsce z grupy 2  vs  2. miejsce z grupy 1 

Gospodarzem pierwszych meczów będą drużyny sklasyfikowane  
na drugich miejscach. 
 

UZUPEŁNIANIE SKŁADÓW LIG  

W przypadku, gdy w danej lidze zespół utrzyma się, a następnie wycofa  
z rozgrywek przed startem kolejnej rundy, w jego miejsce w lidze pozostaje 
najwyżej klasyfikowany ze spadkowiczów. W celu jego wyłonienia, w ligach 
wojewódzkich oraz ligach okręgowych strefy poznańskiej, z uwagi na prowadzenie 
rozgrywek w dwóch równoległych grupach, tworzy się klasyfikację pomocniczą 
porównując bilans punktowy drużyn zajmujących w poszczególnych grupach  
to samo miejsce (szóste, następnie siódme, a na końcu ósme). W przypadku różnej 
liczby rozegranych spotkań na potrzeby zrównania bilansów odejmuje się mecze  
z zespołami z ostatnich miejsc w tabeli. W ligach okręgowych pozostałych stref  
w opisanej sytuacji utrzymuje się najwyżej klasyfikowany spadkowicz  
z danej grupy. 

W sytuacji, gdy zespół, który wywalczył awans, rezygnuje z niego, jego miejsce  
w wyższej lidze może zająć kolejna drużyna z danej grupy. Jeżeli po ewentualnym 
uzupełnieniu pozostaną wolne miejsca, utrzymać może się najwyżej 
sklasyfikowany za spadkowiczów. 

 


