
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ZAŁĄCZNIK NR 1  

DO REGULAMINU ROZGRYWEK SENIORÓW IV  

LIGI, KLAS NIŻSZYCH ORAZ KLAS 
MŁODZIEZOWYCH NA SEZON 2019/2020  

 
 
 

„AWANSE I SPADKI – drużyny seniorskie”  
WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ 

 
 

AWANSE: 
 

IV LIGA    Drużyna, która zajmie pierwsze miejsce uzyska awans do III Ligi. 

V LIGA Drużyny, które zajmą pierwsze miejsca w V Lidze uzyskają 
bezpośredni awans do IV Ligi. Zespoły z drugich miejsc i ostatni 
zespół IV ligi, który nie został objęty bezpośrednim spadkiem 
rozgrywają baraż o jedno miejsce w IV lidze. 
Po losowaniu w barażach rozgrywany jest 1 mecz półfinałowy na 
boisku zespołu klasy wyższej lub z lepszym bilansem po 
zakończonym sezonie. Następnie zwycięzcy spotykają się w 
meczu finałowym o jedno miejsce w IV lidze – jeden mecz na 
boisku zespołu klasy wyższej lub z lepszym bilansem po 
zakończonym sezonie. 

 
KLASA OKRĘGOWA 
 

Do V Ligi awans bezpośredni uzyskują drużyny zajmujące 
pierwsze miejsca grupach Klas Okręgowych. Zespoły z drugich 
miejsc rozgrywają baraż o trzy miejsca w V Lidze.  
Po losowaniu w barażach rozgrywany jest 1 mecz na boisku 
zespołu z lepszym bilansem po zakończonym sezonie. W 



przypadku dalszego wolnego miejsca w V lidze awans uzyskuje 
zespół, który przegrał baraż z najlepszym bilansem z całego 
sezonu. 
 

KLASA A 
 
 

 

Do Klasy Okręgowej awansują drużyny zajmujące pierwsze i 
drugie miejsce. 

KLASA B Do Klasy A awansują drużyny, które w końcowej tabeli zajmą 
pierwsze oraz drugie miejsca w grupach 1 - 10. Z grupy 11 
awansuje zespół z pierwszego miejsca. Kolejne zespoły mogą 
awansować w celu uzupełnienie Klas A do parzystej ilości 
zespołów. 

W przypadku uzupełniania klas wyższych drużynami z klas 
niższych decyduje BILANS w całych rozgrywkach. W przypadku 
różnicy wynikającej z różnej liczby drużyn biorących udział w 
poszczególnych grupach lig, ilość wyników branych pod uwagę 
zrównuje się do najmniej liczebnie ligi branej pod uwagę. 

Zawsze wtedy gdy liczy się BILANS pod uwagę brane są: 

1. Ilość zdobytych punktów w całych rozgrywkach  
2. Różnica bramek w całych rozgrywkach 
3. Ilość zdobytych bramek w całych rozgrywkach 
4. Ilość straconych bramek w całych rozgrywkach 

 
 

 

 

SPADKI: 

 

IV LIGA    Z IV Ligi spadają drużyny zajmujące dwa ostatnie miejsca (17-18) 
do V Ligi. Liczba drużyn spadających może zmienić się w związku  
z ewentualnymi spadkami z III Ligi oraz wycofaniem drużyn  
z rozgrywek. W sezonie 2020/2021 IV Liga będzie liczyła 18 
drużyn.  Zespoły z drugich miejsc V ligi i ostatni zespół IV ligi, który 
nie został objęty bezpośrednim spadkiem rozgrywają baraż o 
jedno miejsce w IV lidze.  
 



V LIGA 
 
 
 
 
 

Z V Lig spadają drużyny zajmujące trzy ostatnie miejsca (14-16) do 
Klasy Okręgowej. Liczba drużyn spadających może się zmienić 
(zwiększyć) w związku ze spadkami z IV Ligi (w konsekwencji 
ewentualnego spadku zespołów z III Ligi do IV Ligi) lub wycofania 
się zespołu z III ligi. W sezonie 2020/2021 V Ligi będą liczyły po 
16 drużyn w trzech grupach. 

KLASA OKRĘGOWA 
 
 

Drużyny, które zajmą trzy ostatnie miejsca (14-16) w grupach 
spadają do Klasy A. Liczba drużyn spadających może się zwiększyć 
w związku z ewentualnym wycofaniem drużyny z IV ligi. Liczba 
spadających drużyn może zostać powiększona lub pomniejszona 
tak aby po awansach do V Lig, spadkach z V Lig i awansach z Klas 
A – Klasa Okręgowa liczyła 6 grup po 16 drużyn w sezonie 
2020/2021. 
 

KLASA A 
 
 
 

 

Drużyny które zajmą dwa ostatnie miejsca (13-14) oraz trzy  
z najgorszym bilansem z trzecich miejsc od końca (12. miejsce) po 
zakończonym sezonie spadają do Klasy B. Liczba drużyn 
spadających może się zwiększyć w związku z ewentualnym 
wycofaniem drużyny z V ligi. Liczba spadających drużyn może być 
powiększona lub pomniejszona o tyle zespołów aby po awansach 
do Klas Okręgowych, spadkach z Klas Okręgowych oraz awansach 
z Klas B – Klasa A liczyła po 14 drużyn w dziewięciu grupach w 
sezonie 2020/2021.  
 
W przypadku większej liczby drużyn spadających z Klas 
Okręgowych oraz Klas A decyduje BILANS  czyli: 

1. Ilość zdobytych punktów w całych rozgrywkach  
2. Różnica bramek w całych rozgrywkach 
3. Ilość zdobytych bramek w całych rozgrywkach 
4. Ilość straconych bramek w całych rozgrywkach 

W przypadku różnicy wynikającej z różnej liczby drużyn 
biorących udział w poszczególnych grupach lig, ilość 
wyników branych pod uwagę zrównuje się do najmniej 
liczebnie ligi branej pod uwagę. 

 
 

Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Wielkopolskiego ZPN.  
W sprawach nieuregulowanych decyzje podejmuje Zarząd Wielkopolskiego ZPN. Decyzje 
Zarządu Wielkopolskiego ZPN w przedmiocie interpretacji oraz w zakresie 
nieuregulowanym w „Zasadach awansów i spadków” są ostateczne.  
 


