
 

Uchwała Nr 68/21/Z  

Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej 

z dnia 03.08.2021 r. 
 

w sprawie zmiany w Załączniku nr 2 do Regulamin Ramowego rozgrywek 

w piłkę nożną dotyczącym awansów i spadków w sezonie 2021/2022 

 
Na podstawie § 30 pkt 5 Statutu Śląskiego Związku Piłki Nożnej, Zarząd Śląskiego Związku 

Piłki Nożnej postanawia: 

 

1. Wprowadzić zmianę w Załączniku nr 2 do Regulamin Ramowego rozgrywek w piłkę nożną 

dotyczącym awansów i spadków w sezonie 2021/2022: 

§ 2 ust. 3 pkt 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„14., 15., 16., 17. i 18. w grupie Częstochowa-Lubliniec;”. 

 

2. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Śl. ZPN, Komisji ds. Rozgrywek Śl. ZPN 

i Komisji ds. Rozgrywek  Podokręgu Częstochowa Śl. ZPN. 

 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

        Prezes 

Śląskiego Związku Piłki Nożnej 

 

   Henryk Kula   
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tj. U. nr 52/21/Z z 07.07.2021 r. 

zm. U. nr 68/21/Z z 03.08.2021 r. 

 

Załącznik nr 2 

do Regulamin Ramowego rozgrywek w piłkę nożną 

dotyczący awansów i spadków w sezonie 2021/2022 

 

§ 1 

IV LIGA 

1. W rozgrywkach o mistrzostwo IV ligi biorą udział 32 drużyny podzielone na dwie grupy 

rozgrywkowe. 

2. Drużyny, które w rozgrywkach sezonu 2021/2022 zajmą 1. miejsce w każdej z grup rozegrają 

dwa mecze barażowe o awans do III ligi. 

3. W przypadku rezygnacji z udziału w barażach o III ligę zespołu, który zajął 1. miejsce, awans 

automatycznie uzyska zespół z 1. miejsca z przeciwnej grupy. Jeśli z meczów barażowych 

zrezygnują oba zespoły z 1. miejsc, to ich miejsce w barażach zajmą zespoły z 2. miejsc. 

W przypadku rezygnacji z udziału w barażach o III ligę zespołu, który zajął 2. miejsce, awans 

automatycznie uzyska zespół z 2. miejsca z przeciwnej grupy. 

4. Drużyny, które po zakończeniu sezonu 2021/2022 zajmą w swoich grupach miejsca 15. i 16. 

spadają do właściwych terytorialnie klas okręgowych. Drużyny, które zajmą 14. miejsce 

w każdej z grup rozegrają dwa mecze barażowe o utrzymanie w IV lidze.  

5. Liczba drużyn objętych spadkiem z IV ligi może ulec zmianie w zależności od liczby drużyn 

spadających z III ligi (dotyczy klubów Śląskiego ZPN) lub wyższych klas rozgrywkowych. 

Przy spadku jednej drużyny z III ligi lub wyższych klas z IV ligi spadają drużyny z 14. miejsc, 

przy spadku dwóch drużyn z III ligi lub wyższych klas drużyny z 13. miejsc w IV lidze 

rozegrają dwa mecze barażowe o utrzymanie itd. 

6. W sezonie 2022/2023 IV liga będzie składała się z dwóch grup po 16 zespołów każda. 

7. W sprawach nieopisanych decyzję podejmie Komisja ds. Rozgrywek Śląskiego ZPN. 

 

§ 2 

KLASA OKRĘGOWA 

1. Rozgrywki o mistrzostwo Klasy Okręgowej odbywają się w sześciu grupach: 

1) grupa 1: Bytom-Zabrze (rozgrywki prowadzi Podokręg Zabrze); 

2) grupa 2: Częstochowa-Lubliniec (rozgrywki prowadzi Podokręg Częstochowa); 

3) grupa 3: Racibórz-Rybnik (rozgrywki prowadzi Podokręg Racibórz); 

4) grupa 4: Katowice-Sosnowiec (rozgrywki prowadzi Podokręg Katowice); 
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5) grupa 5: Bielsko-Biała-Tychy (rozgrywki prowadzi Podokręg Bielsko-Biała); 

6) grupa 6: Skoczów-Żywiec (rozgrywki prowadzi Podokręg Skoczów). 

2. Drużyny, które w rozgrywkach sezonu 2021/2022 zajmą 1. miejsce w każdej z grup awansują 

bezpośrednio do IV ligi. W przypadku rezygnacji jednego z zespołów awans uzyska drużyna, 

która zajęła 2. miejsce. 

3. Z Klasy Okręgowej do właściwych terytorialnie Klas A spadną drużyny, które w rozgrywkach 

sezonu 2021/2022 zajmą miejsca: 

1) 15. i 16. w grupie Bytom-Zabrze; 

2) 14., 15., 16., 17. i 18. w grupie Częstochowa-Lubliniec; 

3) 15., 16. i 17. w grupie Racibórz-Rybnik; 

4) 15., 16., 17. i 18. w grupie Katowice-Sosnowiec; 

5) 15. i 16. w grupie Bielsko-Biała-Tychy; 

6) 15. i 16. w grupie Skoczów-Żywiec. 

4. Liczba drużyn objętych spadkiem z Klasy Okręgowej może ulec zmianie w zależności 

od liczby drużyn spadających z IV ligi lub wyższych klas rozgrywkowych.  

5. Drużyny, które w sezonie 2021/2022 zajmą 1. miejsca w rozgrywkach Klasy A w Podokręgach 

Bytom, Zabrze, Częstochowa (obie grupy), Lubliniec, Racibórz, Rybnik, Katowice, Sosnowiec, 

Bielsko-Biała, Tychy, Skoczów i Żywiec awansują bezpośrednio do Klasy Okręgowej. 

6. Zespoły z Klasy A z 2. miejsc rozegrają dwa mecze barażowe o awans w następujących parach: 

a) Bytom-Zabrze; 

b) Częstochowa-Lubliniec; 

c) Katowice-Sosnowiec; 

d) Bielsko-Biała-Tychy; 

e) Racibórz-Rybnik; 

f) Skoczów-Żywiec. 

7. Z Podokręgu Częstochowa z 2. miejsca z obu grup w barażach zagra zespół, który w trakcie 

rozgrywek uzyska wyższą średnią arytmetyczną (dwa miejsca po przecinku) liczoną stosunkiem 

liczby zdobytych punktów do liczby rozegranych spotkań. W przypadku równej średniej 

arytmetycznej decyduje:  

1) większa liczba zdobytych bramek w sezonie; 

2) korzystniejsza różnica między zdobytymi a utraconymi bramkami we wszystkich 

spotkaniach całego sezonu, 

3) spotkanie barażowe na neutralnym boisku. 

8. Losowania gospodarzy dokona organ prowadzący rozgrywki Klasy Okręgowej. 

9. W sezonie 2022/2023 rozgrywki Klasy Okręgowej poprowadzą: 
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1) w grupie 1 Podokręg Bytom; 

2) w grupie 2 Podokręg Lubliniec; 

3) w grupie 3 Podokręg Rybnik; 

4) w grupie 4 Podokręg Sosnowiec; 

5) w grupie 5 Podokręg Tychy; 

6) w grupie 6 Podokręg Żywiec. 

 

§ 3 

A1 (JUNIOR STARSZY) 

1. I Liga Wojewódzka Juniorów (2003 i młodsi) 

W rozgrywkach bierze udział 16 drużyn, które w rundzie jesiennej rozegrają 15 meczów. Dwa 

najlepsze zespoły po rundzie jesiennej awansują do Makroregionalnej Ligi Juniorów U-19 

i w rundzie wiosennej powalczą o bezpośredni awans do Centralnej Ligi Juniorów U-18. 

W rundzie wiosennej pozostałe 14 zespołów z zachowaniem punktów z rundy jesiennej 

rozegrają między sobą mecze rewanżowe.  

Spośród 14 zespołów rywalizujących w rundzie wiosennej do II ligi spadną zespoły z 13. i 14. 

miejsca. Liczba drużyn objętych spadkiem może ulec zmianie w zależności od liczby drużyn 

spadających z Centralnej Ligi Juniorów (dotyczy klubów Śląskiego ZPN). W przypadku 

awansu zespołu ze Śląskiego ZPN do CLJ U-18 utrzyma się najwyżej sklasyfikowany 

spadkowicz. 

 

2. II Liga Wojewódzka Juniorów (2003 i młodsi) 

II liga składa się z dwóch grup – północnej (w skład wchodzą Podokręgi Bytom, Częstochowa, 

Katowice, Lubliniec, Sosnowiec, Zabrze) i południowej (Podokręgi Bielsko-Biała, Racibórz, 

Rybnik, Skoczów, Tychy, Żywiec). Liczbę drużyn w grupach i schemat rozgrywek (w tym 

spadki) ustali Komisja ds. Rozgrywek Śląskiego ZPN na podstawie regulaminu z sezonu 

2020/2021 oraz biorąc pod uwagę potwierdzenie udziału w rozgrywkach 2021/2022. 

Po zakończonym sezonie mistrzowie obu grup awansują do I ligi. Dopuszcza się udział 

w II lidze grupie północnej klubów z Podokręgów zaliczanych do grupy południowej. 

 

3. III Liga Wojewódzka Juniorów (2003 i młodsi) 

Każdy Podokręg prowadzi rozgrywki III ligi (12 grup). Awans do II ligi grupy północnej 

i południowej uzyska 6 zespołów - zwycięzcy barażów pomiędzy Podokręgami:  

1) Bytom-Zabrze; 

2) Częstochowa-Lubliniec; 
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3) Katowice-Sosnowiec; 

4) Bielsko-Biała-Tychy; 

5) Racibórz-Rybnik; 

6) Skoczów-Żywiec. 

Losowania gospodarza meczów barażowych dokona Komisja ds. Rozgrywek Śląskiego ZPN. 

W przypadku rezygnacji z udziału w barażach lub nieprowadzenia przez dany Podokręg 

rozgrywek III ligi, awans uzyska zespół z przeciwnego Podokręgu.  

 

§ 4 

B1 (JUNIOR MŁODSZY) 

1. I Liga Wojewódzka Juniorów Młodszych (2005 i młodsi) 

Runda jesienna: 8 zespołów, 14 kolejek 

1. miejsce – baraże o awans do Centralnej Ligi Juniorów U-17 

7. miejsce – utrzymanie w przypadku awansu mistrza do Centralnej Ligi Juniorów lub spadek 

w przypadku porażki mistrza w barażach  

8. miejsce – spadek do II ligi 

Liczba drużyn objętych spadkiem może ulec zmianie w zależności od liczby drużyn 

spadających z CLJ (dotyczy klubów Śląskiego ZPN). 

 

Runda wiosenna: 8 zespołów, 14 kolejek 

1. miejsce – baraże o awans do Centralnej Ligi Juniorów U-17 

7. miejsce – utrzymanie w przypadku awansu mistrza do Centralnej Ligi Juniorów  lub spadek 

w przypadku porażki mistrza w barażach  

8. miejsce – spadek do II ligi 

Liczba drużyn objętych spadkiem może ulec zmianie w zależności od liczby drużyn 

spadających z CLJ (dotyczy klubów Śląskiego ZPN). 

 

2. II Liga Wojewódzka Juniorów Młodszych grupa północna (2005 i młodsi) 

Runda jesienna: 8 zespołów, 14 kolejek 

1. miejsce – awans do I ligi 

6., 7. i 8. miejsce – spadek do III ligi 

W przypadku konieczności ograniczenia spadków (np. wskutek utrzymania się zespołu 

z 7. miejsca w I lidze) dla drużyn, które zajęły w grupie północnej i południowej miejsca 

6. zostanie sporządzona dodatkowa tabela, w której kolejność zostanie ustalona na podstawie 

wyższej średniej arytmetycznej (dwa miejsca po przecinku) liczona stosunkiem liczby 
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zdobytych punktów do liczby rozegranych spotkań. W przypadku równej średniej 

arytmetycznej dwóch lub więcej drużyn o zajętym miejscu decyduje: 

1) korzystniejsza różnica między zdobytymi a utraconymi bramkami we wszystkich 

spotkaniach całego cyklu;  

2) większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach całego cyklu; 

3) spotkanie barażowe na neutralnym boisku. 

Liczba drużyn objętych spadkiem z II ligi może ulec zmianie w zależności od liczby drużyn 

spadających z I ligi wskutek spadków z CLJ (dotyczy klubów Śląskiego ZPN). Wówczas pod 

uwagę bierzemy średnią arytmetyczną kolejnych zespołów z grup północnej i południowej. 

W przypadku równej średniej arytmetycznej o zajętym miejscu decyduje: 

1) korzystniejsza różnica między zdobytymi a utraconymi bramkami we wszystkich 

spotkaniach całego cyklu;  

2) większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach całego cyklu; 

3) spotkanie barażowe na neutralnym boisku. 

 

Runda wiosenna: 8 zespołów, 14 kolejek 

1. miejsce – awans do I ligi 

6., 7. i 8. miejsce – spadek do III ligi 

W przypadku konieczności ograniczenia spadków (np. wskutek utrzymania się zespołu 

z 7. miejsca w I lidze) dla drużyn, które zajęły w grupie północnej i południowej miejsca 

6. zostanie sporządzona dodatkowa tabela, w której kolejność zostanie ustalona na podstawie 

wyższej średniej arytmetycznej (dwa miejsca po przecinku) liczona stosunkiem liczby 

zdobytych punktów do liczby rozegranych spotkań. W przypadku równej średniej 

arytmetycznej dwóch lub więcej drużyn o zajętym miejscu decyduje: 

1) korzystniejsza różnica między zdobytymi a utraconymi bramkami we wszystkich 

spotkaniach całego cyklu;  

2) większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach całego cyklu; 

3) spotkanie barażowe na neutralnym boisku. 

Liczba drużyn objętych spadkiem z II ligi może ulec zmianie w zależności od liczby drużyn 

spadających z I ligi wskutek spadków z CLJ (dotyczy klubów Śląskiego ZPN). Wówczas pod 

uwagę bierzemy średnią arytmetyczną kolejnych zespołów z grup północnej i południowej. 

W przypadku równej średniej arytmetycznej o zajętym miejscu decyduje: 

1) korzystniejsza różnica między zdobytymi a utraconymi bramkami we wszystkich 

spotkaniach całego cyklu;  

2) większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach całego cyklu; 
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3) spotkanie barażowe na neutralnym boisku. 

 

3. II Liga Wojewódzka Juniorów Młodszych grupa południowa (2005 i młodsi) 

Runda jesienna: 8 zespołów, 14 kolejek 

1. miejsce – awans do I ligi 

6., 7. i 8. miejsce – spadek do III ligi 

W przypadku konieczności ograniczenia spadków (np. wskutek utrzymania się zespołu 

z 7. miejsca w I lidze) dla drużyn, które zajęły w grupie północnej i południowej miejsca 

6. zostanie sporządzona dodatkowa tabela, w której kolejność zostanie ustalona na podstawie 

wyższej średniej arytmetycznej (dwa miejsca po przecinku) liczona stosunkiem liczby 

zdobytych punktów do liczby rozegranych spotkań. W przypadku równej średniej 

arytmetycznej dwóch lub więcej drużyn o zajętym miejscu decyduje: 

1) korzystniejsza różnica między zdobytymi a utraconymi bramkami we wszystkich 

spotkaniach całego cyklu;  

2) większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach całego cyklu; 

3) spotkanie barażowe na neutralnym boisku. 

Liczba drużyn objętych spadkiem z II ligi może ulec zmianie w zależności od liczby drużyn 

spadających z I ligi wskutek spadków z CLJ (dotyczy klubów Śląskiego ZPN). Wówczas pod 

uwagę bierzemy średnią arytmetyczną kolejnych zespołów z grup północnej i południowej. 

W przypadku równej średniej arytmetycznej o zajętym miejscu decyduje: 

1) korzystniejsza różnica między zdobytymi a utraconymi bramkami we wszystkich 

spotkaniach całego cyklu;  

2) większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach całego cyklu; 

3) spotkanie barażowe na neutralnym boisku. 

 

Runda wiosenna: 8 zespołów, 14 kolejek 

1. miejsce – awans do I ligi 

6., 7. i 8. miejsce – spadek do III ligi 

W przypadku konieczności ograniczenia spadków (np. wskutek utrzymania się zespołu 

z 7. miejsca w I lidze) dla drużyn, które zajęły w grupie północnej i południowej miejsca 

6. zostanie sporządzona dodatkowa tabela, w której kolejność zostanie ustalona na podstawie 

wyższej średniej arytmetycznej (dwa miejsca po przecinku) liczona stosunkiem liczby 

zdobytych punktów do liczby rozegranych spotkań. W przypadku równej średniej 

arytmetycznej dwóch lub więcej drużyn o zajętym miejscu decyduje: 
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1) korzystniejsza różnica między zdobytymi a utraconymi bramkami we wszystkich 

spotkaniach całego cyklu;  

2) większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach całego cyklu; 

3) spotkanie barażowe na neutralnym boisku. 

Liczba drużyn objętych spadkiem z II ligi może ulec zmianie w zależności od liczby drużyn 

spadających z I ligi wskutek spadków z CLJ (dotyczy klubów Śląskiego ZPN). Wówczas pod 

uwagę bierzemy średnią arytmetyczną kolejnych zespołów z grup północnej i południowej. 

W przypadku równej średniej arytmetycznej o zajętym miejscu decyduje: 

1) korzystniejsza różnica między zdobytymi a utraconymi bramkami we wszystkich 

spotkaniach całego cyklu;  

2) większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach całego cyklu; 

3) spotkanie barażowe na neutralnym boisku. 

 

4. III Liga Wojewódzka Juniorów Młodszych (2005 i młodsi) 

Liczbę drużyn w grupach i schemat rozgrywek ustalają Podokręgi. 

grupa 1: Bytom-Zabrze 

grupa 2: Częstochowa-Lubliniec 

grupa 3: Racibórz-Rybnik 

grupa 4: Katowice-Sosnowiec 

grupa 5: Bielsko-Biała-Tychy 

grupa 6: Skoczów-Żywiec 

 

Runda jesienna:  

1. miejsce w grupie – awans do II ligi 

 

Runda wiosenna:  

1. miejsce w grupie – awans do II ligi 

 

§ 5 

C1 (TRAMPKARZ) 

1. I Liga Wojewódzka Trampkarzy (2007 i młodsi) 

Runda jesienna: 8 zespołów, 14 kolejek 

1. miejsce – baraże o awans do Centralnej Ligi Juniorów U-15 

7. miejsce – utrzymanie w przypadku awansu mistrza do Centralnej Ligi Juniorów lub spadek 

w przypadku porażki mistrza w barażach  
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8. miejsce – spadek do II ligi 

Liczba drużyn objętych spadkiem może ulec zmianie w zależności od liczby drużyn 

spadających z CLJ (dotyczy klubów Śląskiego ZPN). 

 

Runda wiosenna: 8 zespołów, 14 kolejek 

1. miejsce – drużyna otrzymuje tytuł mistrza Śląska 

Bez awansów i spadków 

 

2. II Liga Wojewódzka Trampkarzy grupa północna (2007 i młodsi) 

Runda jesienna: 8 zespołów, 14 kolejek 

1. miejsce – awans do I ligi 

6., 7. i 8. miejsce – spadek do III ligi 

W przypadku konieczności ograniczenia spadków (np. wskutek utrzymania się zespołu 

z 7. miejsca w I lidze) dla drużyn, które zajęły w grupie północnej i południowej miejsca 

6. zostanie sporządzona dodatkowa tabela, w której kolejność zostanie ustalona na podstawie 

wyższej średniej arytmetycznej (dwa miejsca po przecinku) liczona stosunkiem liczby 

zdobytych punktów do liczby rozegranych spotkań. W przypadku równej średniej 

arytmetycznej dwóch lub więcej drużyn o zajętym miejscu decyduje: 

1) korzystniejsza różnica między zdobytymi a utraconymi bramkami we wszystkich 

spotkaniach całego cyklu;  

2) większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach całego cyklu; 

3) spotkanie barażowe na neutralnym boisku. 

Liczba drużyn objętych spadkiem z II ligi może ulec zmianie w zależności od liczby drużyn 

spadających z I ligi wskutek spadków z CLJ (dotyczy klubów Śląskiego ZPN). Wówczas pod 

uwagę bierzemy średnią arytmetyczną kolejnych zespołów z grup północnej i południowej. 

W przypadku równej średniej arytmetycznej o zajętym miejscu decyduje: 

1) korzystniejsza różnica między zdobytymi a utraconymi bramkami we wszystkich 

spotkaniach całego cyklu;  

2) większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach całego cyklu; 

3) spotkanie barażowe na neutralnym boisku. 

 

Runda wiosenna: 8 zespołów, 14 kolejek 

Bez awansów i spadków 
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3. II Liga Wojewódzka Trampkarzy grupa południowa (2007 i młodsi) 

Runda jesienna: 8 zespołów, 14 kolejek 

1. miejsce – awans do I ligi 

6., 7. i 8. miejsce – spadek do III ligi 

W przypadku konieczności ograniczenia spadków (np. wskutek utrzymania się zespołu 

z 7. miejsca w I lidze) dla drużyn, które zajęły w grupie północnej i południowej miejsca 

6. zostanie sporządzona dodatkowa tabela, w której kolejność zostanie ustalona na podstawie 

wyższej średniej arytmetycznej (dwa miejsca po przecinku) liczona stosunkiem liczby 

zdobytych punktów do liczby rozegranych spotkań. W przypadku równej średniej 

arytmetycznej dwóch lub więcej drużyn o zajętym miejscu decyduje: 

1) korzystniejsza różnica między zdobytymi a utraconymi bramkami we wszystkich 

spotkaniach całego cyklu;  

2) większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach całego cyklu; 

3) spotkanie barażowe na neutralnym boisku. 

Liczba drużyn objętych spadkiem z II ligi może ulec zmianie w zależności od liczby drużyn 

spadających z I ligi wskutek spadków z CLJ (dotyczy klubów Śląskiego ZPN). Wówczas pod 

uwagę bierzemy średnią arytmetyczną kolejnych zespołów z grup północnej i południowej. 

W przypadku równej średniej arytmetycznej o zajętym miejscu decyduje: 

1) korzystniejsza różnica między zdobytymi a utraconymi bramkami we wszystkich 

spotkaniach całego cyklu;  

2) większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach całego cyklu; 

3) spotkanie barażowe na neutralnym boisku. 

 

Runda wiosenna: 8 zespołów, 14 kolejek 

Bez awansów i spadków 

 

4. III Liga Wojewódzka Trampkarzy (2007 i młodsi) 

Liczbę drużyn w grupach i schemat rozgrywek ustalają Podokręgi. 

grupa 1: Bytom-Zabrze 

grupa 2: Częstochowa-Lubliniec 

grupa 3: Racibórz-Rybnik 

grupa 4: Katowice-Sosnowiec 

grupa 5: Bielsko-Biała-Tychy 

grupa 6: Skoczów-Żywiec 
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Runda jesienna:  

1. miejsce w grupie – awans do II ligi 

 

Runda wiosenna:  

Bez awansów i spadków 

 

5. Po zakończeniu sezonu 2021/2022 Liga Wojewódzka Trampkarzy (C1) rocznik 2007 przestaje 

istnieć. 

 

§ 6 

C2 (TRAMPKARZ MŁODSZY) 

1. I Liga Wojewódzka Trampkarzy Młodszych (2008 i młodsi) 

Runda jesienna: 8 zespołów, 14 kolejek 

7. i 8. miejsce – spadek do II ligi 

 

Runda wiosenna: 8 zespołów, 14 kolejek 

1. miejsce – baraże o awans do Centralnej Ligi Juniorów U-15 

7. miejsce – utrzymanie w przypadku awansu mistrza do Centralnej Ligi Juniorów                                   

lub spadek w przypadku porażki mistrza w barażach 

8. miejsce – spadek do II ligi 

 

2. II Liga Wojewódzka Trampkarzy Młodszych grupa północna (2008 i młodsi) 

Runda jesienna: 8 zespołów, 14 kolejek 

1. miejsce – awans do I ligi 

6., 7. i 8. miejsce – spadek do III ligi 

 

Runda wiosenna: 8 zespołów, 14 kolejek 

1. miejsce – awans do I ligi 

6., 7. i 8. miejsce – spadek do III ligi 

W przypadku konieczności ograniczenia spadków (np. wskutek utrzymania się zespołu 

z 7. miejsca w I lidze) dla drużyn, które zajęły w grupie północnej i południowej miejsca 

6. zostanie sporządzona dodatkowa tabela, w której kolejność zostanie ustalona na podstawie 

wyższej średniej arytmetycznej (dwa miejsca po przecinku) liczona stosunkiem liczby 

zdobytych punktów do liczby rozegranych spotkań. W przypadku równej średniej 

arytmetycznej dwóch lub więcej drużyn o zajętym miejscu decyduje: 
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1) korzystniejsza różnica między zdobytymi a utraconymi bramkami we wszystkich 

spotkaniach całego cyklu;  

2) większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach całego cyklu; 

3) spotkanie barażowe na neutralnym boisku. 

 

3. II Liga Wojewódzka Trampkarzy Młodszych grupa południowa (2008 i młodsi) 

Runda jesienna: 8 zespołów, 14 kolejek 

1. miejsce – awans do I ligi 

6., 7. i 8. miejsce – spadek do III ligi 

 

Runda wiosenna: 8 zespołów, 14 kolejek 

1. miejsce – awans do I ligi 

6., 7. i 8. miejsce – spadek do III ligi 

W przypadku konieczności ograniczenia spadków (np. wskutek utrzymania się zespołu 

z 7. miejsca w I lidze) dla drużyn, które zajęły w grupie północnej i południowej miejsca 

6. zostanie sporządzona dodatkowa tabela, w której kolejność zostanie ustalona na podstawie 

wyższej średniej arytmetycznej (dwa miejsca po przecinku) liczona stosunkiem liczby 

zdobytych punktów do liczby rozegranych spotkań. W przypadku równej średniej 

arytmetycznej dwóch lub więcej drużyn o zajętym miejscu decyduje: 

1) korzystniejsza różnica między zdobytymi a utraconymi bramkami we wszystkich 

spotkaniach całego cyklu;  

2) większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach całego cyklu; 

3) spotkanie barażowe na neutralnym boisku. 

 

4. III Liga Wojewódzka Trampkarzy Młodszych (2008 i młodsi) 

Liczbę drużyn w grupach i schemat rozgrywek ustalają Podokręgi. 

grupa 1: Bytom-Zabrze 

grupa 2: Częstochowa-Lubliniec 

grupa 3: Racibórz-Rybnik 

grupa 4: Katowice-Sosnowiec 

grupa 5: Bielsko-Biała-Tychy 

grupa 6: Skoczów-Żywiec 

 

Runda jesienna:  

1. miejsce w grupie – awans do II ligi 
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Runda wiosenna:  

1. miejsce w grupie – awans do II ligi 

 

5. Od sezonu 2022/2023 Liga Wojewódzka Trampkarzy Młodszych (C2) rocznik 2008 

przekształca się w Ligę Wojewódzką Trampkarzy (C1) rocznika 2008. 

 

§ 7 

D1 (MŁODZIK) 

1. I Liga Wojewódzka Młodzików (2009 i młodsi) 

Runda jesienna: 8 zespołów, 14 kolejek 

7. i 8. miejsce – spadek do II ligi 

 

Runda wiosenna: 8 zespołów, 14 kolejek 

7. i 8. miejsce – spadek do II ligi 

 

2. II Liga Wojewódzka Młodzików grupa północna (2009 i młodsi) 

Runda jesienna: 8 zespołów, 14 kolejek 

1. miejsce – awans do I ligi 

6., 7. i 8. miejsce – spadek do III ligi 

 

Runda wiosenna: 8 zespołów, 14 kolejek 

1. miejsce – awans do I ligi 

6., 7. i 8. miejsce – spadek do III ligi 

 

3. II Liga Wojewódzka Młodzików grupa południowa (2009 i młodsi) 

Runda jesienna: 8 zespołów, 14 kolejek 

1. miejsce – awans do I ligi 

6., 7. i 8. miejsce – spadek do III ligi 

 

Runda wiosenna: 8 zespołów, 14 kolejek 

1. miejsce – awans do I ligi 

6., 7. i 8. miejsce – spadek do III ligi 
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4. III Liga Wojewódzka Młodzików (2009 i młodsi) 

Liczbę drużyn w grupach i schemat rozgrywek ustalają Podokręgi. 

grupa 1: Bytom-Zabrze 

grupa 2: Częstochowa-Lubliniec 

grupa 3: Racibórz-Rybnik 

grupa 4: Katowice-Sosnowiec 

grupa 5: Bielsko-Biała-Tychy 

grupa 6: Skoczów-Żywiec 

 

Runda jesienna:  

1. miejsce w grupie – awans do II ligi 

 

Runda wiosenna:  

1. miejsce w grupie – awans do II ligi 

 

5. Od sezonu 2022/2023 Liga Wojewódzka Młodzików (D1) rocznik 2009 przekształca się 

w Ligę Wojewódzką Trampkarzy Młodszych (C2) rocznik 2009. 

 

§ 8 

D2 (MŁODZIK MŁODSZY) 

1. Runda jesienna – runda eliminacyjna do I i II Ligi Wojewódzkiej Młodzików Młodszych 

(2010 i młodsi) 

 

III Liga Wojewódzka Młodzików Młodszych (2010 i młodsi) 

Liczbę drużyn w grupach i schemat rozgrywek ustalają Podokręgi. 

grupa 1: Bytom-Zabrze 

grupa 2: Częstochowa-Lubliniec 

grupa 3: Racibórz-Rybnik 

grupa 4: Katowice-Sosnowiec 

grupa 5: Bielsko-Biała-Tychy 

grupa 6: Skoczów-Żywiec 

 

W nowotworzonej 8-zespołowej I lidze zagrają: 

1) Śląska Akademia Piłkarska; 

2) zespoły z 1. miejsc z 6 grup; 
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3) zespół z najlepszą średnią arytmetyczną (liczba punktów dzielona przez liczbę meczów) 

z 2. miejsc z 6 grup. 

 

W nowotworzonej 8-zespołowej II lidze grupie północnej zagrają: 

1) zespoły z 2. i 3. miejsc z grup Bytom-Zabrze, Częstochowa-Lubliniec i Katowice-

Sosnowiec, 

2) dwa zespoły z najlepszą średnią arytmetyczną (liczba punktów dzielona przez liczbę 

meczów) z 4. miejsc z powyższych trzech grup. Trzeci zespół z 4. miejsca awansuje 

do II ligi w przypadku awansu zespołu z 2. miejsca z grup Bytom-Zabrze, Częstochowa-

Lubliniec i Katowice-Sosnowiec do I ligi. 

 

W nowotworzonej 8-zespołowej II lidze grupie południowej zagrają: 

1) zespoły z 2. i 3. miejsc z grup Racibórz-Rybnik, Bielsko-Biała-Tychy, Skoczów-Żywiec; 

2) dwa zespoły z najlepszą średnią arytmetyczną (liczba punktów dzielona przez liczbę 

meczów) z 4. miejsc z powyższych trzech grup. Trzeci zespół z 4. miejsca awansuje 

do II ligi w przypadku awansu zespołu z 2. miejsca z grup Racibórz-Rybnik, Bielsko-Biała-

Tychy, Skoczów-Żywiec do I ligi. 

 

Pozostałe zespoły, które nie awansowały do I lub II ligi, utworzą III ligę. 

 

W przypadku równej średniej arytmetycznej o awansie decyduje: 

a) korzystniejsza różnica między zdobytymi a utraconymi bramkami we wszystkich 

spotkaniach całego cyklu;  

b) większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach całego cyklu. 

 

2. Runda wiosenna: 

I Liga Wojewódzka Młodzików Młodszych (2010 i młodsi) 

8 zespołów, 14 kolejek 

7. i 8. miejsce – spadek do II ligi 

 

II Liga Wojewódzka Młodzików Młodszych grupa północna (2010 i młodsi) 

8 zespołów, 14 kolejek 

1. miejsce – awans do I ligi 

6., 7. i 8. miejsce – spadek do III ligi 
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II Liga Wojewódzka Młodzików Młodszych grupa południowa (2010 i młodsi) 

8 zespołów, 14 kolejek 

1. miejsce – awans do I ligi 

6., 7. i 8. miejsce – spadek do III ligi 

 

III Liga Wojewódzka Młodzików Młodszych (2010 i młodsi) 

Liczbę drużyn w grupach i schemat rozgrywek ustalają Podokręgi. 

grupa 1: Bytom-Zabrze 

grupa 2: Częstochowa-Lubliniec 

grupa 3: Racibórz-Rybnik 

grupa 4: Katowice-Sosnowiec 

grupa 5: Bielsko-Biała-Tychy 

grupa 6: Skoczów-Żywiec 

 

1. miejsce w grupie – awans do II ligi 

 

3. Od sezonu 2022/2023 Liga Wojewódzka Młodzików Młodszych (D2) rocznik 2010 

przekształca się w Ligę Wojewódzką Młodzików (D1) rocznik 2010. 

 

§ 9 

W sprawach nieopisanych w rozgrywkach młodzieżowych decyzję podejmie Komisja 

ds. Rozgrywek Śląskiego ZPN. 


