
     Dolnośląski Związek Piłki Nożnej     

53-434 Wrocław, ul. Oporowska 62, Tel. (71) 342-23-50, (71) 343-63-24, Fax (71) 342-23-39 

 
   
  Strona 1 z 2 

    

Komunikat nr 3/2019/2020 z dnia 22.05.2020 r. 
 

dot. zasad wyłonienia zwycięzców baraży o miejsca premiowane awansem do 
wyższej ligi w rozgrywkach ligowych w sezonie 2019/2020  

prowadzonych przez Dolnośląski Związek Piłki Nożnej 
 

 
W związku z koniecznością rozegrania meczów barażowych o miejsca premiowane awansem do wyższej 
klasy rozgrywkowej przedstawiamy zasady wyłonienia zwycięzców meczów barażowych: 
 

1. W przypadku barażów o miejsce premiowane awansem do III ligi rozrywanych w systemie dwumecz 
(mecz i rewanż) zwycięzca dwumeczu wyłoniony zostanie wg zasad określonych w §29 ust. 1 
Regulaminu Rozgrywek, tj. wg następujących zasad 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 zarządza się rzuty karne według obowiązujących przepisów. 

2. W przypadku pozostałych meczów barażowych – jedno spotkanie na neutralnym boisku 
wyznaczonym przez Dol. ZPN: 
W przypadku uzyskania, w regulaminowym czasie gry, wyniku remisowego zarządza się rzuty karne 
według obowiązujących przepisów. 

 
Wykaz drużyn, 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. 
 
 
 
       Łukasz Czajkowski        Andrzej Padewski 
 

  Wiceprezes ds. Rozgrywek          Prezes Zarządu 
      Dolnośląskiego ZPN       Dolnośląskiego ZPN 
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Załącznik nr 1 do komunikatu nr 3/2019/2020 z dnia 22.05.2020 r. 
 
 

Wykaz drużyn, które powalczą o awans w meczach barażowych 
 
 
 

1. Kluby, które powalczą o miejsce premiowane awansem do III ligi – dwumecz (mecz i rewanż): 
 

BARAŻ III.1. Polonia/Stal Świdnica – APIS Jędrzychowice 
27 czerwca 2020 r. godz. 17:00, gospodarz: Polonia/Stal Świdnica 
30 czerwca 2020 r. godz. 17:00, gospodarz: APIS Jędrzychowice 

 
2. Kluby, które powalczą o miejsce premiowane awansem do IV ligi – jedno spotkanie na neutralnym 
boisku wyznaczonym przez Dol. ZPN: 

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

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

 
3. Kluby, które powalczą o miejsce premiowane awansem do klasy O – jedno spotkanie na neutralnym 
boisku wyznaczonym przez Dol. ZPN: 
 

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 
 
4. Kluby, które powalczą o miejsce premiowane awansem do klasy A – jedno spotkanie na neutralnym 
boisku wyznaczonym przez Dol. ZPN: 
 

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 
 

 
 


