
 

Uchwała Nr 67/21/Z  

Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej 

z dnia 03.08.2021 r. 
 

w sprawie uzupełnienia składu IV ligi w sezonie 2021/2022 

 
Na podstawie § 30 pkt 11 Statutu Śląskiego Związku Piłki Nożnej, Zarząd Śląskiego Związku 

Piłki Nożnej postanawia: 

 

1. Uzupełnić 15-zespołowy skład IV ligi grupy 1 w sezonie 2021/2022 o zwycięzcę meczu 

barażowego pomiędzy najwyżej sklasyfikowanymi spadkowiczami (z 14. miejsc) z IV ligi 

grupy 1 i 2 z sezonu 2020/2021. 

 

2. Zatwierdzić „Zasady meczu barażowego o wolne miejsce w IV lidze w sezonie 

2021/2022” w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. 

 

3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Śl. ZPN i Komisji ds. Rozgrywek Śl. ZPN. 

 

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

        Prezes 

Śląskiego Związku Piłki Nożnej 

 

   Henryk Kula   



 
 

Załącznik do Uchwały Zarządy Śl. ZPN nr 67/21/Z z dnia 03.08.2021r.  

ZASADY MECZU BARAŻOWEGO 

o wolne miejsce w IV lidze w sezonie 2021/2022 

 

W meczu barażowym o wolne miejsce w IV lidze w sezonie 2021/2022 zagrają najwyżej 

sklasyfikowani spadkowicze z sezonu 2020/2021 – BKS Sarmacja Będzin (14. miejsce 

w IV lidze grupie 1) i LKS Jedność 32 Przyszowice (14. miejsce w IV lidze grupie 2). 

Mecz odbędzie się na neutralnym boisku w Rudzie Śląskiej przy ul. Kłodnickiej 54 (stadion 

GKS Grunwald Ruda Śląska) w dniu 7 sierpnia 2021 r. (sobota) o godz. 11:00. 

W wyniku losowania wyłoniono gospodarza meczu barażowego i będzie nim LKS Jedność 32 

Przyszowice.  

Komisja ds. Rozgrywek Śląskiego Związku Piłki Nożnej informuje: 

1. W meczu barażowym mogą zagrać zawodnicy uprawnieni do rozgrywek Klasy 

Okręgowej na sezon 2021/2022 do danej drużyny. 

2. W zakresie liczby wymian zawodników obowiązują zasady przewidziane dla rozgrywek 

seniorskich. 

3. W meczu barażowym nie ma wymogu gry zawodników młodzieżowych. 

4. Żółte kartki otrzymane przez zawodników w meczu barażowym nie są uwzględniane 

w bilansie początkowym żółtych kartek w rozgrywkach ligowych. 

5. Zawodnicy posiadający karę dyskwalifikacji za czerwone kartki z sezonu 2020/2021, 

nie mogą wystąpić w meczu barażowym. 

6. Kary dyscyplinarne za czerwone kartki otrzymane przez zawodników w meczu 

barażowym wykonywane są w sezonie 2021/2022. 

7. Wolne miejsce w IV lidze w grupie 1 w sezonie 2021/2022 wywalczy drużyna, która 

zwycięży w ciągu 90 minut gry. W przypadku uzyskania wyniku nierozstrzygniętego po 

90 minutach sędzia zarządzi wykonanie rzutów karnych według obowiązujących 

przepisów aż do momentu wyłonienia zwycięzcy. Drużyna lepsza w serii jedenastek zagra 

w sezonie 2021/2022 w IV lidze. 

8. W sprawach nieopisanych decyzję podejmie Komisja ds. Rozgrywek Śl. ZPN. 


