
UCHWAŁA NR 190/II/2020 

ZARZĄDU DOLNOŚLĄSKIEGO ZWIAZKU PIŁKI NOŻNEJ 

z dnia 14.05.2020 r. 

w sprawie zmian w Regulaminu Rozgrywek Dol. ZPN w sezonie 2019/2020 

 

Na podstawie § 30 ust. i, Statutu DolZPN, postanawia się co następuje: 

§ 1 

Wprowadza się następujące zmiany w Regulaminie Rozgrywek Dol. ZPN w sezonie 2019/2020 o 
poniższej treści: 

 

1. W § 11. dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:  
1a. Zawodnikami uprawnionymi do gry w PP i meczach barażowych, planowanych do 
rozegrania w lipcu 2020 r., są zawodnicy uprawnieni do gry w danej drużynie do dnia 
14.05.2020r., z zastrzeżeniem ust. 2.  
1b. W przypadku zawodników transferowanych czasowo, w spotkaniach wymienionych w 
ust. 1 mają prawo wystąpić zawodnicy uprawnieni do gry w dniu 14.05.2020r., dla 
których aneksowana została umowa transferowa, zgodnie z postanowieniami art. 2 
uchwały Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 12 maja 2020r. w sprawie 
szczególnych zasad postępowania w sytuacji wznowienia rozgrywek w sezonie 2019/2020. 

2. § 29. Otrzymuje brzmienie: 
1. IV liga: 
a) Awans do III ligi uzyska zespół, który w końcowej tabeli dwóch grup IV ligi po sezonie 

2019/2020 zdobędzie I miejsce w swojej grupie i wygra dwumecz (mecz i rewanż) 
premiowany awansem do III ligi. Zasady punktacji:  
- liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami, 
- przy równej liczbie punktów, korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi 
bramkami w spotkaniach tych drużyn, 
- przy dalszej równości, zgodnie z zasadą, że bramki strzelone na wyjeździe liczone są 
podwójnie, korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach 
tych drużyn, 
- przy dalszej równości sędzia zarządzi wykonywanie serii (pięciu) rzutów karnych, 
następnie (trzech) wreszcie naprzemiennie do wyłonienia zwycięzcy. 

b) Z IV ligi do klasy okręgowej przynależnej terytorialnie na koniec sezonu rozgrywkowego 
2019/2020 nie spadnie żaden zespół.  

2. Klasa okręgowa: 
a) Awans do IV ligi uzyskują zespoły z I i II miejsc klas okręgowych. 
b) Z klasy okręgowej na koniec sezonu rozgrywkowego 2019/2020 nie spadnie żaden zespół.  
3. Klasa A: 
a) Awans do klasy okręgowej uzyskują automatycznie mistrzowie poszczególnych grup klas 

A. 
b) Z klasy A na koniec sezonu rozgrywkowego 2019/2020 nie spadnie żaden zespół. 
4. Klasa B: 
a) Awans do klasy A uzyskują mistrzowie poszczególnych grup klas B oraz w przypadku 

mniejszej ilości mistrzów w celu uzupełnienia A klasy może awansować wicemistrz lub 
wicemistrzowie z najwyższą średnią, obliczoną z ilości zdobytych punktów do rozegranych 
meczów, 

b) Z klasy B na koniec sezonu rozgrywkowego 2019/2020 nie spadnie żaden zespół.  
5. W sytuacji wystąpienia konieczności uzupełniania składu poszczególnych klas 

rozgrywkowych w przypadku wycofania się drużyn lub rezygnacji z awansu z 
wywalczonego w sportowej rywalizacji awansu do klasy wyższej stosuje się zapisy 
uchwały nr 13/102 z dnia 07.09.2006r. Prezydium Zarządu PZPN. 

6. W przypadku nie uzyskania licencji: 
a) przez klub, którego drużyna występujący w danej klasie rozgrywkowej – utrzymuje się 

spadkowicza tej klasy, zajmującego najwyższą pozycję na koniec sezonu lub w przypadku 
tej samej pozycji w różnych grupach z najwyższą średnią zdobytych punktów w stosunku 



do ilości rozegranych meczów, w przypadku równej średniej o utrzymaniu zdecyduje 
dwumecz (mecz i rewanż) premiowany utrzymaniem. Zasady punktacji:  
- liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami, 
- przy równej liczbie punktów, korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi 
bramkami w spotkaniach tych drużyn, 
- przy dalszej równości, zgodnie z zasadą, że bramki strzelone na wyjeździe liczone są 
podwójnie, korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach 
tych drużyn, 
- przy dalszej równości sędzia zarządzi wykonywanie serii (pięciu) rzutów karnych, 
następnie (trzech) wreszcie naprzemiennie do wyłonienia zwycięzcy. 

b) przez klub, którego drużyna uzyskała bezpośredni awans do klasy wyższej – to awans 
uzyskuje drużyna, która zajęła kolejne, najwyższe miejsce niepremiowane awansem 
bezpośrednim i uzyska licencję na występowanie w wyższej klasie rozgrywkowej, do 4. 
miejsca włącznie (a w przypadku tej samej pozycji w różnych grupach z najwyższą średnią 
zdobytych punktów w stosunku do ilości rozegranych meczów), a w następnej kolejności 
utrzymuje się spadkowicza tej klasy, zajmującego najwyższą pozycję na koniec sezonu. 

7. W sytuacji wystąpienia konieczności uzupełniania składu poszczególnych klas 
rozgrywkowych z innych powodów, niż określone w ust. 5 i ust. 6, awans uzyskują 
drużyna, która zajęła kolejne, najwyższe miejsce niepremiowane awansem bezpośrednim 
do klasy wyższej (a w przypadku tej samej pozycji w różnych grupach z najwyższą średnią 
zdobytych punktów w stosunku do ilości rozegranych meczów) i uzyska licencję na 
występowanie w wyższej klasie rozgrywkowej, do 4. miejsca włącznie, a w następnej 
kolejności utrzymuje się spadkowicza tej klasy, zajmującego najwyższą pozycję na koniec 
sezonu. W przypadku równej średniej o utrzymaniu zdecyduje dwumecz (mecz i rewanż) 
premiowany awansem, na zasadach opisanych w ust. 6 lit. a. 

8. Możliwość uzupełniania składów grup rozgrywkowych opisana w niniejszym paragrafie ma 
zastosowanie wyłącznie w sytuacji konieczności uzupełnienia klas rozgrywkowych do 
liczby 16 drużyn. W innym przypadku nie przewiduje się możliwości uzupełniania klas 
rozgrywkowych. 

3. W § 31. dodaje się ust. 1a, 1b i 1c w brzmieniu:  

1a. „Drużyna klubu, która po zakończeniu sezonu 2019/2020 zrezygnuje z uczestnictwa w 
danej klasie rozgrywkowej, może na pisemny wniosek wystąpić w następnym cyklu rozgrywek 
niżej o jedną klasę rozgrywkową. Przy czym decyzja musi zostać podjęta najpóźniej do dnia 
15.06.2020r.  
1b.Decyzja ta nie powoduje spadków, w klasie i grupie rozgrywkowej do której trafi 
zainteresowana drużyna, jak również nie powoduje dodatkowych awansów i konieczności 
uzupełnienia za wyjątkiem sytuacji opisanej w § 29.  ust. 8.  
1c. Po terminie wskazanym w ustępie 1a. wycofanie się z rozgrywek będzie skutkowało 
przesunięciem niżej o dwie klasy rozgrywkowe.” 

4. W § 38. Dodaje się ust. 18a. w brzmieniu: 

18a. W sytuacjach zawieszenia wszystkich rozgrywek na obszarze Dolnośląskiego Związku Piłki 

Nożnej do czasu dyskwalifikacji – w wymiarze do 6 miesięcy nie wlicza się również okresu, w 

którym rozgrywki były zawieszone. 

 

§ 2 

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia przez Zarząd. 

 

        Prezes Dolnośląskiego ZPN 

              Andrzej Padewski 

 


