Katowice, 22.07.2021 r.

Śląski Związek Piłki Nożnej
Podokręg Katowice
ul. Francuska 32
40 – 028 K A T O W I C E
Konto :
PKO BP III Oddział Katowice
15 1020 2313 0000 3902 0605 8673

Załącznik nr 2
do Regulamin Ramowego rozgrywek w piłce nożnej
dotyczący awansów i spadków i innych uwarunkowań
w sezonie 2021/2022
§1

KLASA OKRĘGOWA grupa 4 ( katowice – sosnowiec )
1. W rozgrywkach o mistrzostwo Klasy Okręgowej grupa 4 katowice - sosnowiec sezonie 2021/2022 bierze
udział 18 zespołów.
2. Drużyna która w rozgrywkach sezonu 2021/2022 zajmie 1 miejsce awansuje bezpośrednio do IV ligi. W
przypadku rezygnacji z awansu pierwszego zespołu, awans uzyska drużyna która zajęła 2 miejsce.
3. Z Klasy Okręgowej grupy 4 do właściwych terytorialnie Klas A spadną drużyny, które w rozgrywkach
sezonu 2021/2022 zajmą miejsca: 18,17,16,15. Liczba drużyn objętych spadkiem może ulec zmianie w
zależności od liczby drużyn spadających z IV ligi lub wyższych klas rozgrywkowych.
4. Drużyny, które w sezonie 2021/2022 zajmą 1 miejsca w rozgrywkach Klasy A w Podokręgach Katowice i
Sosnowiec awansują bezpośrednio do Klasy Okręgowej.
5. Zespoły z Klasy A które zajmą 2 miejsca rozegrają dwa mecze barażowe o awans w parze Katowice –
Sosnowiec.
6. Losowania gospodarzy poszczególnych meczy dokona organ prowadzący rozgrywki Klasy Okręgowej.
7. W sezonie 2022/2023 grupa 4 będzie liczyła 16 zespołów.
8. W sezonie 2022/2023 rozgrywki Klasy Okręgowej grupy 4 prowadzi Podokręg Sosnowiec
9. W sprawach nieopisanych decyzję podejmie Komisja ds. Rozgrywek Śląskiego ZPN.

§2

KLASA A
1) W rozgrywkach o mistrzostwo klasy A bierze udział 14 drużyny w jednej grupie rozgrywkowej.
2) Drużyna, która w rozgrywkach sezonu 2020/2021 zajmie 1 miejsce uzyska awans do klasy okręgowej.
3) Zespoły z Klasy A które zajmą 2 miejsca rozegrają dwa mecze barażowe o awans w parze Katowice –
Sosnowiec.

4) W przypadku rezygnacji z uzyskanego awansu zespołu, który zajął 1 miejsce, awans automatycznie uzyska
zespół z 2 miejsca, a do barażu przystąpi zespół z 3 miejsca
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5) Drużyna, które po zakończeniu sezonu 2020/2021 zajmie 14 miejsce spada do klasy B liczba drużyn objętych
spadkiem z klasy A może ulec zmianie w zależności od liczby drużyn spadających z klasy okręgowej (dotyczy
klubów Śląskiego ZPN podokręgu Katowice) lub wyższych klas rozgrywkowych.

6) Zawodnik, który w czasie zawodów Klasy A otrzyma upomnienie żółtą kartką zostanie automatycznie ukarany
według następujących zasad:
• po trzecim napomnieniu żółtą kartką
kara finansowa - 50 zł
• po czwartym napomnieniu żółtą kartką
jeden mecz dyskwalifikacji
• po szóstym napomnieniu żółtą kartką
kara finansowa - 80 zł
• po ósmym napomnieniu żółtą kartką
jeden mecz dyskwalifikacji
• po dziewiątym napomnieniu żółtą kartką
kara finansowa - 120 zł
• po dwunastym napomnieniu żółtą kartką
dwa mecze dyskwalifikacji
• przy każdym kolejnym co czwartym napomnieniu ż.k. (szesnastym, dwudziestym itp.)
kara dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczy

7) Klub zobowiązany jest do natychmiastowego przekazania za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej do
organu prowadzącego rozgrywki dowód wpłaty za żółte kartki nie wykonanie powyższego rodzi
odpowiedzialność dyscyplinarną.

8) W przypadku przerwania zawodów i konieczności ich powtórzenia otrzymane przez zawodników żółte i
czerwone kartki zalicza się do rejestru kar. Zawody, które zostały przerwane lub zweryfikowane jako walkower
bierze się pod uwagę przy zaliczaniu na poczet kar odbywanych przez zawodnika.

9) Kluby będące gospodarzem zawodów obowiązane są zapewnić 3 egzemplarze sprawozdań, na których sędzia
zawodów wpisze nazwiska zawodników ukaranych żółtymi i czerwonymi kartkami, zdobywców bramek oraz
zmiany zawodników. Kierownicy drużyn obowiązkowo kwitują odbiór wypełnionych sprawozdań
własnoręcznym podpisem. Kierownictwo klubu obowiązkowo do zakończenia sezonu 2021/2022
archiwizuje swój egzemplarz sprawozdania, w celu ewentualnego porównania z oryginałem sędziowskim i
ekstranetem i skorygowania zaistniałych błędów. Tym samym zobowiązuje się sędziów prowadzących
zawody aby sprawozdania z meczy w których udzieli wykluczeń (cz.k.) dostarczyli do organu prowadzącego
rozgrywki w terminie nieprzekraczalnym dwóch dni po zakończeniu zawodów.

10) W sezonie 2022/2023 klasa A będzie składała się od 12 do 16 zespołów.
11) W sprawach nieopisanych decyzję podejmie Komisja ds. rozgrywek Śl. ZPN podokręg Katowice.
§3

KLASA B
1) W rozgrywkach o mistrzostwo Klasy B biorą udział drużyny zgłoszone do rozgrywek spełniające wymogi
formalne.

2) Drużyna, które w rozgrywkach sezonu 2021/2022 zajmie 1 miejsce awansuje do klasy A. W przypadku
rezygnacji zespołu z pierwszego miejsca awans uzyska drużyna, która zajęła 2 miejsce.

3) Zawodnik, który w czasie zawodów Klasy B otrzyma upomnienie żółtą kartką zostanie automatycznie ukarany
według następujących zasad:
• po trzecim napomnieniu żółtą kartką
kara finansowa - 40 zł
• po czwartym napomnieniu żółtą kartką
jeden mecz dyskwalifikacji
• po szóstym napomnieniu żółtą kartką
kara finansowa - 60 zł
• po ósmym napomnieniu żółtą kartką
jeden mecz dyskwalifikacji
• po dziewiątym napomnieniu żółtą kartką
kara finansowa - 90 zł
• po dwunastym napomnieniu żółtą kartką
dwa mecze dyskwalifikacji
• przy każdym kolejnym co czwartym napomnieniu ż.k. (szesnastym, dwudziestym itp.)
- kara dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczy.
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4) Klub zobowiązany jest do natychmiastowego przekazania za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej do
organu prowadzącego rozgrywki dowód wpłaty za żółte kartki nie wykonanie powyższego rodzi
odpowiedzialność dyscyplinarną.

5) W przypadku przerwania zawodów i konieczności ich powtórzenia otrzymane przez zawodników żółte i
czerwone kartki zalicza się do rejestru kar. Zawody, które zostały przerwane lub zweryfikowane jako walkower
bierze się pod uwagę przy zaliczaniu na poczet kar odbywanych przez zawodnika.

6) Kluby będące gospodarzem zawodów obowiązane są zapewnić 3 egzemplarze sprawozdań, na których sędzia
zawodów wpisze nazwiska zawodników ukaranych żółtymi i czerwonymi kartkami, zdobywców bramek oraz
zmiany zawodników. Kierownicy drużyn obowiązkowo kwitują odbiór wypełnionych sprawozdań
własnoręcznym podpisem. Kierownictwo klubu obowiązkowo do zakończenia sezonu 2021/2022
archiwizuje swój egzemplarz sprawozdania, w celu ewentualnego porównania z oryginałem sędziowskim i
ekstranetem i skorygowania zaistniałych błędów. Tym samym zobowiązuje się sędziów prowadzących
zawody aby sprawozdania z meczy w których udzieli wykluczeń (cz.k.) dostarczyli do organu prowadzącego
rozgrywki w terminie nieprzekraczalnym dwóch dni po zakończeniu zawodów.

7) W sprawach nieopisanych decyzję podejmie Komisja ds. rozgrywek Śl. ZPN podokręg Katowice.
§4

JUNIORZY MŁODSI – B1 2005 / 2006
1) III Liga Wojewódzka Juniorów Młodszych (B1) – 2005/2006 i młodsi grupa Katowice – Sosnowiec.
Runda jesienna:
1 miejsce
–
7 i 8 miejsce –

8 zespołów, 14 kolejek
awans do II Ligi Wojewódzkiej Juniorów Młodszych
spadek do IV ligi katowickiej lub sosnowieckiej w zależności od przynależności.

Runda wiosenna:
1 miejsce
–
7 i 8 miejsce –

8 zespołów, 14 kolejek
awans do II Ligi Wojewódzkiej Juniorów Młodszych
spadek do IV ligi katowickiej lub sosnowieckiej w zależności od przynależności.

2) IV Liga Katowicka Juniorów Młodszych (B1) – 2005/2006 i młodsi.
Runda jesienna:
1 miejsce
–
spadków brak

6 zespołów, 10 kolejek
awans do III ligi Wojewódzkiej Juniorów Młodszych (B1) grupa Katowice - Sosnowiec

Runda wiosenna:
1 miejsce
–
spadków brak

6 zespołów, 10 kolejek
awans do III ligi Wojewódzkiej Juniorów Młodszych (B1) grupa Katowice - Sosnowiec

Kluby będące gospodarzem zawodów obowiązane są zapewnić 3 egzemplarze sprawozdań, na których sędzia
zawodów wpisze nazwiska zawodników ukaranych żółtymi i czerwonymi kartkami, zdobywców bramek oraz
zmiany zawodników. Kierownicy drużyn obowiązkowo kwitują odbiór wypełnionych sprawozdań własnoręcznym
podpisem. Kierownictwo klubu obowiązkowo do zakończenia sezonu 2021/2022 archiwizuje swój egzemplarz
sprawozdania, w celu ewentualnego porównania z oryginałem sędziowskim i ekstranetem i skorygowania
zaistniałych błędów. Tym samym zobowiązuje się sędziów prowadzących zawody aby sprawozdania z meczy w
których udzieli wykluczeń (cz.k.) dostarczyli do organu prowadzącego rozgrywki w terminie nieprzekraczalnym
dwóch dni po zakończeniu zawodów.

JUNIORZY MŁODSI – B2 2006 / 2007
3) III Liga Wojewódzka Juniorów Młodszych (B2) – 2006/2007 i młodsi grupa Katowice – Sosnowiec.
Runda jesienna:
1 miejsce
–
7 i 8 miejsce –

8 zespołów, 14 kolejek
brak awansu
spadek do IV ligi katowickiej lub sosnowieckiej w zależności od przynależności.

Runda wiosenna:
1 miejsce
–
7 i 8 miejsce –

8 zespołów, 14 kolejek
brak awansu
spadek do IV ligi katowickiej lub sosnowieckiej w zależności od przynależności.
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4) IV Liga Katowicka Juniorów Młodszych (B2) – 2006/2007 i młodsi.
Runda jesienna:
1 miejsce
–
6 miejsce
–

6 zespołów, 10 kolejek
awans do III ligi Wojewódzkiej Juniorów Młodszych (B2) grupa Katowice - Sosnowiec
spadek do V ligi

Runda wiosenna:
1 miejsce
–
6 miejsce
–

6 zespołów, 10 kolejek
awans do III ligi Wojewódzkiej Juniorów Młodszych (B2) grupa Katowice - Sosnowiec
spadek do V ligi

5) V Liga Katowicka Juniorów Młodszych (B2) – 2006/2007 i młodsi.
Runda jesienna:
1 miejsce
–
spadków brak

6 zespołów, 10 kolejek
awans do IV ligi

Runda wiosenna:
1 miejsce
–
spadków brak

6 zespołów, 10 kolejek
awans do IV ligi

Kluby będące gospodarzem zawodów obowiązane są zapewnić 3 egzemplarze sprawozdań, na których sędzia
zawodów wpisze nazwiska zawodników ukaranych żółtymi i czerwonymi kartkami, zdobywców bramek oraz
zmiany zawodników. Kierownicy drużyn obowiązkowo kwitują odbiór wypełnionych sprawozdań własnoręcznym
podpisem. Kierownictwo klubu obowiązkowo do zakończenia sezonu 2021/2022 archiwizuje swój egzemplarz
sprawozdania, w celu ewentualnego porównania z oryginałem sędziowskim i ekstranetem i skorygowania
zaistniałych błędów. Tym samym zobowiązuje się sędziów prowadzących zawody aby sprawozdania z meczy w
których udzieli wykluczeń (cz.k.) dostarczyli do organu prowadzącego rozgrywki w terminie nieprzekraczalnym
dwóch dni po zakończeniu zawodów.

§5

TRAMPKARZE STARSI – C1 2007 / 2008
1) III Liga Wojewódzka Trampkarzy Starszych (C1) – 2007/2008 i młodsi grupa Katowice – Sosnowiec.
Runda jesienna:
1 miejsce
–
7 i 8 miejsce –

8 zespołów, 14 kolejek
awans do II ligi Trampkarzy Starszych
spadek do IV ligi katowickiej lub sosnowieckiej w zależności od przynależności.

Runda wiosenna:
1 miejsce
–
spadków brak

8 zespołów, 14 kolejek
BRAK AWANSU

2) IV Liga Katowicka Trampkarzy Starszych (C1) – 2007/2008 i młodsi
Runda jesienna:
6 zespołów, 10 kolejek
1 miejsce
–
awans do III ligi Wojewódzkiej Trampkarzy Starszych (C1) grupa Katowice - Sosnowiec
6 miejsce
–
spadek do V ligi katowickiej.
Runda wiosenna:
1 miejsce
–
spadków brak

6 zespołów, 10 kolejek
BRAK AWANSU

3) V Liga Katowicka Trampkarzy Starszych (C1) – 2006/2007 i młodsi
Runda jesienna:
6 zespołów, 10 kolejek
1 miejsce
–
awans do IV ligi Katowickiej.
spadków brak
Runda wiosenna:
1 miejsce
–
spadków brak

6 zespołów, 10 kolejek
BRAK AWANSU

4) Zmiany powrotne
5) Od sezonu 2022/2023 Liga Wojewódzka Trampkarzy Młodszych (C1) rocznik 2007 NIE PRZEKSZTAŁCA się w
Ligę Wojewódzką Juniorów Młodszych (B2) rocznik 2007. (przestaje istnieć).
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Kluby będące gospodarzem zawodów obowiązane są zapewnić 3 egzemplarze sprawozdań, na których sędzia
zawodów wpisze nazwiska zawodników ukaranych żółtymi i czerwonymi kartkami, zdobywców bramek oraz
zmiany zawodników. Kierownicy drużyn obowiązkowo kwitują odbiór wypełnionych sprawozdań własnoręcznym
podpisem. Kierownictwo klubu obowiązkowo do zakończenia sezonu 2021/2022 archiwizuje swój egzemplarz
sprawozdania, w celu ewentualnego porównania z oryginałem sędziowskim i ekstranetem i skorygowania
zaistniałych błędów. Tym samym zobowiązuje się sędziów prowadzących zawody aby sprawozdania z meczy w
których udzieli wykluczeń (cz.k.) dostarczyli do organu prowadzącego rozgrywki w terminie nieprzekraczalnym
dwóch dni po zakończeniu zawodów.

§6

TRAMPKARZE MŁODSI – C2 2008 / 2009
1) III Liga Wojewódzka Trampkarzy Młodszych (C2) – 2008/2009 i młodsi grupa Katowice–Sosnowiec.
Runda jesienna:
1 miejsce
–
7 i 8 miejsce –

8 zespołów, 14 kolejek
awans do II ligi Wojewódzkiej Trampkarzy Młodszych
spadek do IV ligi katowickiej lub sosnowieckiej w zależności od przynależności.

Runda wiosenna:
1 miejsce
–
7 i 8 miejsce –

8 zespołów, 14 kolejek
awans do II ligi Wojewódzkiej Trampkarzy Młodszych
spadek do IV ligi katowickiej lub sosnowieckiej w zależności od przynależności.

2) IV Liga Katowicka Trampkarzy Młodszych (C2) – 2008/2009 i młodsi.
Runda jesienna:
1 miejsce
–
8 miejsce
–

8 zespołów, 14 kolejek
awans do III ligi Wojewódzkiej Trampkarzy Młodszych (C2) grupa Katowice - Sosnowiec
spadek do V ligi

Runda wiosenna:
1 miejsce
–
8 miejsce
–

8 zespołów, 14 kolejek
awans do III ligi Wojewódzkiej Trampkarzy Młodszych (C2) grupa Katowice - Sosnowiec
spadek do V ligi

3) V Liga Katowicka Trampkarzy Młodszych (C2) – 2008/2009 i młodsi
Runda jesienna:
1. miejsce
–
8. miejsce
–

6 zespołów, 10 kolejek
awans do IV ligi Katowickiej
spadek do VI ligi

Runda wiosenna:
1 miejsce
–
8. miejsce
–

6 zespołów, 10 kolejek
awans do IV ligi Katowickiej
spadek do VI ligi

4) VI Liga Katowicka Trampkarzy Młodszych (C2) – 2008/2009 i młodsi
Runda jesienna:
1. miejsce
–
spadków brak

6 zespołów, 10 kolejek
awans do V ligi Katowickiej

Runda wiosenna:
1 miejsce
–
spadków brak

6 zespołów, 10 kolejek
awans do V ligi Katowickiej

5) Zmiany powrotne
6) Od sezonu 2022/2023 Liga Wojewódzka Trampkarzy Młodszych (C2) rocznik 2008 przekształca się w Ligę
Wojewódzką Trampkarzy Starszych (C1) rocznik 2008.
Kluby będące gospodarzem zawodów obowiązane są zapewnić 3 egzemplarze sprawozdań, na których sędzia
zawodów wpisze nazwiska zawodników ukaranych żółtymi i czerwonymi kartkami, zdobywców bramek oraz
zmiany zawodników. Kierownicy drużyn obowiązkowo kwitują odbiór wypełnionych sprawozdań własnoręcznym
podpisem. Kierownictwo klubu obowiązkowo do zakończenia sezonu 2021/2022 archiwizuje swój egzemplarz
sprawozdania, w celu ewentualnego porównania z oryginałem sędziowskim i ekstranetem i skorygowania
zaistniałych błędów. Tym samym zobowiązuje się sędziów prowadzących zawody aby sprawozdania z meczy w
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których udzieli wykluczeń (cz.k.) dostarczyli do organu prowadzącego rozgrywki w terminie nieprzekraczalnym
dwóch dni po zakończeniu zawodów.

§7

MŁODZICY STARSI – D1 2009 / 2010
1) III Liga Wojewódzka Młodzików Starszych (D1) – 2009/2010 i młodsi grupa Katowice – Sosnowiec.
Runda jesienna:
1 miejsce
–
7 i 8 miejsce –

8 zespołów, 14 kolejek
awans do II ligi Wojewódzkiej Młodzików Starszych
spadek do IV ligi katowickiej lub sosnowieckiej w zależności od przynależności.

Runda wiosenna:
1 miejsce
–
7 i 8 miejsce –

8 zespołów, 14 kolejek
awans do II ligi Wojewódzkiej Młodzików Starszych
spadek do IV ligi katowickiej lub sosnowieckiej w zależności od przynależności.

2) IV Liga Katowicka Młodzików Starszych (D1) – 2009/2010 i młodsi
Runda jesienna:
1 miejsce
–
6 miejsce
–

6 zespołów, 10 kolejek
awans do III ligi Wojewódzkiej Młodzików Starszych (D1) grupa Katowice - Sosnowiec
spadek do V ligi

Runda wiosenna:
1 miejsce
–
6 miejsce
–

6 zespołów, 10 kolejek
awans do III ligi Wojewódzkiej Młodzików Starszych (D1) grupa Katowice - Sosnowiec
spadek do V ligi

3) V Liga Katowicka Młodzików Starszych (D1) – 2009/2010 i młodsi
Runda jesienna:
1 miejsce
–
6 miejsce
–

6 zespołów, 10 kolejek
awans do IV ligi Katowickiej
spadek do VI ligi

Runda wiosenna:
1 miejsce
–
6 miejsce
–

6 zespołów, 10 kolejek
awans do IV ligi Katowickiej
spadek do VI ligi

4) VI Liga Katowicka Młodzików Starszych (D1) – 2009/2010
Runda jesienna:
1 miejsce
–
6 miejsce
–

6 zespołów, 10 kolejek
awans do V ligi Katowickiej
spadek do VII ligi

Runda wiosenna:
1. miejsce
–
6 miejsce
–

6 zespołów, 10 kolejek
awans do V ligi Katowickiej
spadek do VII ligi

5) VII Liga Katowicka Młodzików Starszych (D1) – 2009/2010
Runda jesienna:
1 miejsce
–
spadków brak

6 zespołów, 10 kolejek
awans do VI ligi Katowickiej

Runda wiosenna:
1. miejsce
–
spadków brak

6 zespołów, 10 kolejek
awans do VI ligi Katowickiej

6) Od sezonu 2022/2023 Liga Wojewódzka Młodzików (D1) rocznik 2009 przekształca się w Ligę Wojewódzką
Trampkarzy Młodszych (C2) rocznik 2009.
Kluby będące gospodarzem zawodów obowiązane są zapewnić 3 egzemplarze sprawozdań, na których sędzia
zawodów wpisze nazwiska zawodników ukaranych żółtymi i czerwonymi kartkami, zdobywców bramek oraz
zmiany zawodników. Kierownicy drużyn obowiązkowo kwitują odbiór wypełnionych sprawozdań własnoręcznym
podpisem. Kierownictwo klubu obowiązkowo do zakończenia sezonu 2021/2022 archiwizuje swój egzemplarz
sprawozdania, w celu ewentualnego porównania z oryginałem sędziowskim i ekstranetem i skorygowania
zaistniałych błędów. Tym samym zobowiązuje się sędziów prowadzących zawody aby sprawozdania z meczy w
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których udzieli wykluczeń (cz.k.) dostarczyli do organu prowadzącego rozgrywki w terminie nieprzekraczalnym
dwóch dni po zakończeniu zawodów.

§8

MŁODZICY MŁODSI – D2 2010 / 2011
1) Runda jesienna:

runda eliminacyjna do I i II Ligi Wojewódzkiej Młodzików Młodszych

III Liga Wojewódzka Młodzików Młodszych (D2) – 2010/2011 i młodsi grupa Katowice – Sosnowiec.
Runda jesienna:

8 zespołów, 14 kolejek

1 miejsce
–
2 miejsce
–
Spadków brak

awans do I ligi Wojewódzkiej Młodzików Młodszych
awans do II ligi Wojewódzkiej Młodzików Młodszych

Runda wiosenna:
1 miejsce
–
7 i 8 miejsce –

8 zespołów, 14 kolejek
awans do II ligi Wojewódzkiej Młodzików Młodszych
spadek do IV ligi katowickiej lub sosnowieckiej w zależności od przynależności.

2) IV Liga Katowicka Młodzików Młodszych (D2) – 2010/2011 i młodsi
Runda jesienna:
1 miejsce
–
2 miejsce
–
8 miejsce

–

Runda wiosenna:
1 miejsce
–
8 miejsce
–

8 zespołów, 14 kolejek
awans do III ligi Wojewódzkiej Młodzików Młodszych (D2)
ewentualny awans do III ligi Wojewódzkiej Młodzików Młodszych (D2)
grupa Katowice – Sosnowiec w zależności kto awansuje do 1 i 2 ligi.
spadek do V ligi
8 zespołów, 14 kolejek
awans do III ligi Wojewódzkiej Młodzików Młodszych (D2) grupa Katowice - Sosnowiec
spadek do V ligi.

3) V Liga Katowicka Młodzików Młodszych (D2) – 2010/2011 i młodsi
Runda jesienna:
1 miejsce
–
8 miejsce
–

8 zespołów, 14 kolejek
awans do IV ligi Katowickiej Młodzików Młodszych (D2)
spadek do VI ligi

Runda wiosenna:
1 miejsce
–
8 miejsce
–

8 zespołów, 14 kolejek
awans do IV ligi Katowickiej Młodzików Młodszych (D2)
spadek do VI ligi

4) VI Liga Katowicka Młodzików Młodszych (D2) – 2010/2011 i młodsi
Runda jesienna:
1 miejsce
–
spadków brak

8 zespołów, 14 kolejek
awans do V ligi Katowickiej Młodzików Młodszych (D2)

Runda wiosenna:
1 miejsce
–
spadków brak

8 zespołów, 14 kolejek
awans do V ligi Katowickiej Młodzików Młodszych (D2)

5) Od sezonu 2022/2023 Liga Wojewódzka Młodzików Młodszych (D2) rocznik 2010 przekształca się w Ligę
Wojewódzką Młodzików Starszych(D1) rocznik 2010.
Kluby będące gospodarzem zawodów obowiązane są zapewnić 3 egzemplarze sprawozdań, na których sędzia
zawodów wpisze nazwiska zawodników ukaranych żółtymi i czerwonymi kartkami, zdobywców bramek oraz
zmiany zawodników. Kierownicy drużyn obowiązkowo kwitują odbiór wypełnionych sprawozdań własnoręcznym
podpisem. Kierownictwo klubu obowiązkowo do zakończenia sezonu 2021/2022 archiwizuje swój egzemplarz
sprawozdania, w celu ewentualnego porównania z oryginałem sędziowskim i ekstranetem i skorygowania
zaistniałych błędów. Tym samym zobowiązuje się sędziów prowadzących zawody aby sprawozdania z meczy w
których udzieli wykluczeń (cz.k.) dostarczyli do organu prowadzącego rozgrywki w terminie nieprzekraczalnym
dwóch dni po zakończeniu zawodów.
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§9

ORLIKI STARSI – E1 2011 / 2012
1) III Liga Wojewódzka Orlików Starszych (E1) – 2011/2012 i młodsi
Runda jesienna:
1 miejsce
–
7 i 8 miejsce –

8 zespołów, 14 kolejek ( po 4 zespoły podokręgu Katowice i Sosnowiec)
bez awansu
spadek do IV ligi katowickiej lub sosnowieckiej w zależności od przynależności.

Runda wiosenna:
1 miejsce
–
7 i 8 miejsce –

8 zespołów, 14 kolejek
bez awansu
spadek do IV ligi katowickiej lub sosnowieckiej w zależności od przynależności.

2) IV Liga Katowicka Orlików Starszych (E1) – 2011/2012 i młodsi
Runda jesienna:
1 miejsce
–
6 miejsce
–

6 zespołów, 10 kolejek
awans do III ligi Wojewódzkiej
spadek do V ligi

Runda wiosenna:
1 miejsce
–
6 miejsce
–

6 zespołów, 10 kolejek
awans do III ligi Wojewódzkiej
spadek do V ligi

3) V Liga Katowicka Orlików Starszych (E1) – 2011/2012 i młodsi
Runda jesienna:
1 miejsce
–
6 miejsce
–

6 zespołów, 10 kolejek
awans do IV ligi
spadek do VI ligi

Runda wiosenna:
1 miejsce
–
6 miejsce
–

6 zespołów, 10 kolejek
awans do IV ligi
spadek do VI ligi

4) VI Liga Katowicka Orlików Starszych (E1) – 2011/2012 i młodsi
Runda jesienna:
1 miejsce
–
6 miejsce
–

6 zespołów, 10 kolejek
awans do V ligi
spadek do VII ligi

Runda wiosenna:
1 miejsce
–
6 miejsce
–

6 zespołów, 10 kolejek dwie grupy
awans do V ligi
spadek do VII ligi

5) VII Liga Katowicka Orlików Starszych (E1) – 2011/2012
Runda jesienna:
1 miejsce
–
6 miejsce
–

6 zespołów, 10 kolejek
awans do VI ligi
spadek do VIII ligi

Runda wiosenna:
1 miejsce
–
6 miejsce
–

6 zespołów, 10 kolejek
awans do VI ligi
spadek do VIII ligi

6) VIII Liga Katowicka Orlików Starszych (E1) – 2011/2012
Runda jesienna:
1 miejsce
–
6 miejsce
–

6 zespołów, 10 kolejek
awans do VII ligi
spadek do IX ligi

Runda wiosenna:
1 miejsce
–
6 miejsce
–

6 zespołów, 10 kolejek
awans do VII ligi
spadek do IX ligi

6) IX Liga Katowicka Orlików Starszych (E1) – 2011/2012
Runda jesienna:

6 zespołów, 10 kolejek
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1 miejsce
–
spadków brak

awans do VIII ligi

Runda wiosenna:
1 miejsce
–
spadków brak

6 zespołów, 10 kolejek
awans do VIII ligi

6) Minimalna liczba zawodników 6
7) Od sezonu 2022/2023 Liga Wojewódzka Orlików Starszych (E1) rocznik 2011 przekształca się w Ligę
Wojewódzką Młodzików Młodszych D2 rocznik 2011
Kluby będące gospodarzem zawodów obowiązane są zapewnić 3 egzemplarze sprawozdań, na których sędzia
zawodów wpisze nazwiska zawodników ukaranych żółtymi i czerwonymi kartkami, zdobywców bramek oraz
zmiany zawodników. Kierownicy drużyn obowiązkowo kwitują odbiór wypełnionych sprawozdań własnoręcznym
podpisem. Kierownictwo klubu obowiązkowo do zakończenia sezonu 2021/2022 archiwizuje swój egzemplarz
sprawozdania, w celu ewentualnego porównania z oryginałem sędziowskim i ekstranetem i skorygowania
zaistniałych błędów. Tym samym zobowiązuje się sędziów prowadzących zawody aby sprawozdania z meczy w
których udzieli wykluczeń (cz.k.) dostarczyli do organu prowadzącego rozgrywki w terminie nieprzekraczalnym
dwóch dni po zakończeniu zawodów.

§ 10

ORLIKI MŁODSI – E2 2012 / 2013
1) IV Liga Katowicka Orlików Młodszych (E2) – 2012/2013 i młodsi
Runda jesienna:

10 zespołów, 9 kolejek pięć grup

Runda wiosenna:

10 zespołów, 9 kolejek pięć grup (REWANŻE II RUNDA)

Po rundzie wiosennej nastąpi podział na poszczególne ligi i tak:
- z grupy zielonej 6 najwyżej sklasyfikowanych drużyn utworzy ligę 4 (tylko jedna drużyna z klubu)
- pozostałe 4 plus dwie najlepsze z dwóch grup niebieskich ( 1 miejsca) utworzą ligę 5.
- pozostałe drużyny i grup niebieskich miejsca 2,3,4 utworzą ligę 5, z miejsc 5,6 oraz dwie najlepsze z grup
czerwonych (1 miejsca) ligę 6.
- drużyny z grup czerwonych z miejsc 2,3,4 utworzą ligę 7 , pozostałe plus nowo zgłoszone ligą 8 i kolejne.
Ewentualne uzupełnienia w poszczególnych nowo tworzonych grupach w sezonie 2021/2022 nastąpi wg zasady
obliczenia średniej matematycznej liczoną stosunkiem zdobytych punktów do ilości rozegranych meczy do dwóch
miejsc po przecinku, dla drużyn z poszczególnych grup i zajętego miejsca.
2) Minimalna liczba zawodników 6
Kluby będące gospodarzem zawodów obowiązane są zapewnić 3 egzemplarze sprawozdań, na których sędzia
zawodów wpisze nazwiska zawodników ukaranych żółtymi i czerwonymi kartkami, zdobywców bramek oraz
zmiany zawodników. Kierownicy drużyn obowiązkowo kwitują odbiór wypełnionych sprawozdań własnoręcznym
podpisem. Kierownictwo klubu obowiązkowo do zakończenia sezonu 2021/2022 archiwizuje swój egzemplarz
sprawozdania, w celu ewentualnego porównania z oryginałem sędziowskim i ekstranetem i skorygowania
zaistniałych błędów. Tym samym zobowiązuje się sędziów prowadzących zawody aby sprawozdania z meczy w
których udzieli wykluczeń (cz.k.) dostarczyli do organu prowadzącego rozgrywki w terminie nieprzekraczalnym
dwóch dni po zakończeniu zawodów.

§ 11
Niniejszy załącznik został zatwierdzony przez Prezydium Podokręgu Katowice Śl. ZPN. Wchodzi w życie z dniem
zatwierdzenia i obowiązuje na sezon 2021/2022.
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