Uchwała Nr 40/20/Z
Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej
z dnia 14 maja 2020 r.
w sprawie zakończenia rozgrywek piłkarskich w sezonie 2019/2020
prowadzonych przez Śląski Związek Piłki Nożnej
Wobec aktualnej sytuacji prawnej obowiązującej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
związanej ze stanem epidemii choroby zakaźnej COVID-19 wprowadzonym Rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz Uchwałą Zarządu Polskiego
Związku Piłki Nożnej z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zasad postępowania na wypadek braku
możliwości rozgrywania oficjalnych meczów piłkarskich na terytorium RP w sezonie
2019/2020 w związku z decyzją organów państwowych,
na podstawie § 51 ust. 2 Statutu Śląskiego Związku Piłki Nożnej w związku z § 83 ust. 1 Statutu
Polskiego Związku Piłki Nożnej, Zarząd Śląskiego Związku Piłki Nożnej
postanawia, co następuje:
§1
1. Zakończyć wszystkie rozgrywki piłkarskie w sezonie 2019/2020 prowadzone przez Śląski
Związek Piłki Nożnej.
2. W załączniku nr 2 do Regulamin Ramowego rozgrywek w piłkę nożną dotyczącym
awansów i spadków w sezonie 2019/2020 wprowadzić następujące zmiany:
a) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Drużyny, które w rozgrywkach sezonu 2019/2020 zajmą 1. miejsce w każdej z grup
rozegrają jeden mecz barażowy o awans do III ligi.”;
b) W § 1 skreśla się ust. 4, 5 i 6;
c) W § 2 skreśla się ust. 2, 4 i 5;
d) § 2 ust. 6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Drużyny, które w sezonie 2019/2020 zajmą 1. i 2. miejsca w rozgrywkach Klasy A
w Podokręgach Bytom, Zabrze, Racibórz, Rybnik, Katowice, Sosnowiec, BielskoBiała, Tychy, Skoczów, Żywiec i Lubliniec awansują bezpośrednio do Klasy
Okręgowej. Z Podokręgu Częstochowa awans z Klasy A do Klasy Okręgowej
uzyskają zespoły z 1. miejsc z dwóch grup oraz ten wicemistrz Klasy A, który będzie
miał wyższą średnią arytmetyczną (dwa miejsca po przecinku) liczoną stosunkiem
liczby zdobytych punktów do liczby rozegranych spotkań.”;
e) § 3 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„W rozgrywkach bierze udział 16 drużyn, które w rundzie jesiennej rozegrają
15 meczów. Dwa najlepsze zespoły po rundzie jesiennej awansują do
Makroregionalnej Ligi Juniorów i w rundzie wiosennej powalczą o bezpośredni awans
do Centralnej Ligi Juniorów U-18. W rundzie wiosennej pozostałe 14 zespołów
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z zachowaniem punktów z rundy jesiennej rozegrają między sobą mecze
rewanżowe.”;
f) W § 3 ust. 2 skreśla się zapis:
„Liczbę drużyn spadających w sezonie 2019/2020 określi organ prowadzący rozgrywki
po ustaleniu składu ligi. Od sezonu 2020/2021 każda z grup II ligi będzie składała się
z 14 zespołów.”;
g) § 3 ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Każdy Podokręg prowadzi rozgrywki III ligi (12 grup). Mistrzowie z Podokręgów
Bytom, Częstochowa, Katowice, Lubliniec, Sosnowiec i Zabrze awansują do II ligi
grupy północnej, a z Podokręgów Bielsko-Biała, Racibórz, Rybnik, Skoczów, Tychy
i Żywiec do II lig grupy południowej.”.
Pozostałe postanowienia Załącznika nie ulegają zmianie.
W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn o awansach
decyduje Prezydium właściwego Podokręgu i Komisja ds. Nagłych Śląskiego ZPN.
Wszystkie drużyny, które uczestniczyły w rozgrywkach B1 (2003), C2 (2006), D1 (2007),
D2 (2008), E1 (2009) i E2 (2010) w rundzie jesiennej sezonu 2019/2020, przystępują do
nowego sezonu 2020/2021 zgodnie z obowiązującymi rocznikami: B1 rocznik 2004,
C1 2006, C2 2007, D1 2008, D2 2009, E1 2010 i E2 2011.
Zobowiązać kluby do potwierdzenia w organach prowadzących rozgrywki udziału
w sezonie 2020/2021 do dnia 20 czerwca 2020 r.
Wyznaczyć inaugurację sezonu 2020/2021 na drugą połowę lipca 2020 r.
Termin zakończenia rozgrywek Pucharu Polski w sezonie 2019/2020 przedłuża się do dnia
31 lipca 2020 r.

§2
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezesowi Śl. ZPN, Kierownikowi Referatu
Rozgrywek i Komisjom ds. Rozgrywek.
§3
Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Prezes
Śląskiego Związku Piłki Nożnej
(-) Henryk Kula
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