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Komunikat nr 2/2019/2020 z dnia 18.05.2020 r. 
 

dot. zasad wyłonienia drużyn zajmujących miejsca premiowane awansem do wyższej 
ligi w rozgrywkach ligowych w sezonie 2019/2020  
oraz zasad dokończenia rozgrywek Pucharu Polski  

na szczeblu strefowym i wojewódzkim – edycja 2019-2020 
prowadzonych przez Dolnośląski Związek Piłki Nożnej 

 

 
Informujemy, że Decyzją Zarządu Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 14 maja 2020 roku 
zakończył wszystkie rozgrywki ligowe prowadzonych przez Dolnośląski ZPN. W związku z tym w 
oparciu o obowiązujący Regulamin Rozgrywek na sezon 2019/2020 ustalono kolejność końcową oraz 
wyłoniono drużyny, które zajęły miejsca premiowane awansem do wyższej ligi, a także określono, które 
zespoły powalczą o pozostałe miejsca premiowane awansem.  
 
Wykaz drużyn, które uzyskały awans do wyższej klasy rozgrywkowej oraz zespołów, które powalczą 
o awans w meczach barażowych wraz z proponowanymi terminami oraz miejscami rozegrania tych 
spotkań stanowi załącznik nr 1 do niniejszego komunikatu. 
 
Warto podkreślić, że zgodnie z obowiązującym Regulaminem Rozgrywek w meczu barażowym / meczach 
barażowych nie mogą wystąpić zawodnicy odbywający karę dyskwalifikacji za otrzymane ostrzeżenia 
(żółte kartki) lub wykluczenia (czerwone kartki) w sezonie zasadniczym. Analogicznie sytuacja ta dotyczy 
również rozgrywek Pucharu Polski. 
 
Zarząd podjął również decyzję o zmianie Regulaminu Rozgrywek na sezon 2019/2020. I tak: 

1. W § 11 dopuszczono możliwość aneksowania umów dot. transferów czasowych, pod 
warunkiem uzyskania zgody klubu odstępującego oraz zawodnika, celem wydłużenia ich 
obowiązywania do dnia 31 lipca 2020r. – przepis dotyczy zawodników drużyn, które w miesiącu 
lipcu 2020r. będą rozgrywały baraże o pozostałe miejsca premiowane awansem oraz kontynuujące 
rozgrywko Pucharu Polski edycji 2019/2020.  

2. Dokonano zmiany w § 29 usuwając zapisy dot. spadków drużyn z poszczególnych klas 
rozgrywkowych. Tym samym po sezonie 2019/2020 żaden z zespołów nie spadnie do niższej klasy 
rozgrywkowej. 

3. W tym samym paragrafie określono zasady uzupełnianie grup rozgrywkowych na kolejny sezon 
rozgrywkowy, wskazując ze zasada ta będzie miała zastosowanie wyłącznie w sytuacji 
konieczności uzupełniania klas/grup rozgrywkowych do liczby 16 drużyn. 

4. W § 31 dodano zapis umożliwiający wycofanie się drużyny z rozgrywek po zakończeniu sezonu 
2019/2020 i przesunięcia jej w następnym cyklu rozgrywek o jedną klasę rozgrywkową niżej. 
Taka opcja jest możliwa na pisemny wniosek zainteresowanego klubu, złożony do 
Dolnośląskiego ZPN najpóźniej do dnia 15.06.2020r. 

5. § 38 uzupełniono o zapis ptk.18a; iż w sytuacji zawieszenia rozgrywek na Dolnym Śląsku dla 
zawodników ukaranych karą dyskwalifikacji – w wymiarze do 6 miesięcy, okresu zawieszenia 
rozgrywek nie zalicza się do czasu odbywania kary. 

 
 
       Łukasz Czajkowski        Andrzej Padewski 
 

  Wiceprezes ds. Rozgrywek          Prezes Zarządu 
      Dolnośląskiego ZPN       Dolnośląskiego ZPN 
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Zmiany Regulaminu Rozgrywek Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej na SEZON 2019/2020: 
 

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. 
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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. 

 
 

Zmiany Regulaminu Rozgrywek Pucharu Polski w piłce nożnej na szczeblu Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej w 
sezonie 2019/2020: 
 

1. § 1. Ust. 6 otrzymuje brzmienie:  
Termin zgłoszeń Zwycięzców wraz z podaniem obowiązujących kar – niezwłocznie po wyłonieniu 
zwycięzcy etapu strefowego. 

2. § 10 otrzymuje wariant warunkowy w przypadku niemożności rozgrywania meczów i braku możliwości 

wyłonienia zwycięzcy w rozgrywkach piłkarskich w brzmieniu: 

Klub, wyłoniony decyzją Zarządu Dolnośląskiego ZPN otrzyma prawo do reprezentowania Dol. ZPN na 

szczeblu centralnym. 

Wariant warunkowy wchodzi w życie w sytuacji jeżeli do dnia 26.07.2020r. (włącznie) nie uda się rozegrać 

meczu finałowego i wyłonić jego zwycięzcy na szczeblu Dolnośląskiego ZPN. 
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Załącznik nr 1 do komunikatu nr 2/2019/2020 z dnia 18.05.2020 r. 
 
 

Wykaz drużyn, które po zakończeniu sezony 2019/2020  
uzyskały awans do wyższej klasy rozgrywkowej  

oraz zespołów, które powalczą o awans w meczach barażowych 
 

1. Kluby, które powalczą o miejsce premiowane awansem do III ligi: 
 

BARAŻ III.1. APIS Jędrzychowice – Polonia/Stal Świdnica – dwumecz (mecz i rewanż)  
27 czerwca 2020 r. godz. 17:00, gospodarz: wg losowania 
30 czerwca 2020 r. godz. 17:00, gospodarz: wg losowania 

 
UWAGA! 
Losowanie gospodarzy meczu i rewanżu odbędzie się w dniu 21 maja 2020r. o godz. 12:00 w siedzibie 
Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej. Możliwość uczestnictwa w losowaniu za pośrednictwem 
wideokonferencji – aplikacja Zoom (Meeting ID: 748 3236 3283, Password: 1234) link do konferencji: 
https://us04web.zoom.us/j/74832363283?pwd=TDdVVG8yVDIvd0JwLzl2d0lGOUxsZz09  
 
2. Kluby, które zajęły miejsca premiowane awansem do IV ligi: 
 

1 MKP Wołów (WR) 5 Mewa Kunice (LE) 

2 Mechanik Brzezina (WR) 6 Konfeks Legnica (LE) 

3 Nysa Kłodzko (WB) 7 Leśnik Osiecznica (JG) 

4 Orzeł Lubawka (WB) 8 Zwycięzca meczu barażowego IV.1. 

 
2a. Kluby, które powalczą o miejsce premiowane awansem do IV ligi: 

 
BARAŻ IV.1. Włókniarz Leśna - Victoria Ruszów (JG) 

27 czerwca 2020 r. godz. 17:00, miejsce: Bogatynia 
 

3. Kluby, które zajęły miejsca premiowane awansem do klas O: 
 

WROCŁAW 
 

JELENIA GÓRA 

1 Burza Godzieszowa 
 

1 Zwycięzca meczu barażowego O.2. 

2 Zenit Międzybórz 
 

2 Iskra Łagów (k. Zgorzelca) 

3 Kolektyw Radwanice 
 

3 Czarni Lwówek Śląski 

4 Zwycięzca meczu barażowego O.1. 
 

4 Twardy Świętoszów (z 2 m. w kl. A) 

     WAŁBRZYCH 
 

LEGNICA 

1 Victoria Świebodzice 
 

1 Sokół Jerzmanowa 

2 Cukrownik Pszenno 
 

2 Grom Gromadzyń-Wielowieś 

3 Słowianin Wolibórz 
 

3 Chojnowianka Chojnów 

 
 
3a. Kluby, które powalczą o miejsce premiowane awansem do klasy O: 
 

BARAŻ O.1. Galakticos Solna - Sokół Smolec 

27 czerwca 2020 r. godz. 17:00, miejsce: Żórawina 
 
BARAŻ O.2. KS Łomnica - Olimpia Kowary 

27 czerwca 2020 r. godz. 17:00, miejsce: Mirsk 

https://us04web.zoom.us/j/74832363283?pwd=TDdVVG8yVDIvd0JwLzl2d0lGOUxsZz09
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4. Kluby, które zajęły miejsca premiowane awansem do klas A: 
 

WROCŁAW 
 

JELENIA GÓRA 

1 Sparta Miłcz 
 

1 Bóbr Marciszów 

2 KS Dobroszów 
 

2 Lesk Sędzisław 

3 Różanka Wrocław 
 

3 Włókniarz Chełmsko Śląskie 

4 Czarni Chrząstawa 
 

4 Mitex Podgórzyn 

5 Polonia Miłoszyce 
 

5 Fatma Pobiedna 

6 Czarni Sobocisko 
 

6 Pogoń Wleń 

7 Sparta Wrocław 
 

7 Majdan Bolesławice 

8 GAP Ślęza Borów 
 

8 LZS Niwnice 

9 Wicher Domasław 
 

9 GKS Gromadka 

10 Ślęża Sobótka 
 

10 LZS Radostów 

11 Zieloni Rakoszyce  
   12  Zwycięzca meczu barażowego A.1. 
   13  Zwycięzca meczu barażowego A.2. 
   

     WAŁBRZYCH 
 

LEGNICA 

1 Podgórze Wałbrzych 
 

1 Sparta II Grębocice 

2 LKS Gola Świdnicka 
 

2 Kłos Moskorzyn 

3 Victora Dębowiec 
 

3 Sokół Krzywa 

4 CIS Brzeźnica 
 

4 Zjednoczeni Gościsław 

    
 

5 Kuźnia II Jawor 

 
 
4a. Kluby, które powalczą o miejsce premiowane awansem do klasy A: 
 

BARAŻ A.1. Victoria Zawonia – Wszemirów 

27 czerwca 2020 r. godz. 17:00, miejsce: Trzebnica 
 
BARAŻ A.2. Olimpia Bukowinka – Stradomia 

27 czerwca 2020 r. godz. 17:00, miejsce: Królewska Wola 
 

 
 


