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Załącznik 1 do Regulaminu Rozgrywek Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej SEZON 2021/2022 
 

ROZGRYWKI MŁODZIEŻOWE 
SEZON jesień 2021/wiosna 2022 

CEL ROZGRYWEK 
§ 1 

Niniejszy regulamin określa zasady wyłonienia najlepszych zespołów w poszczególnych klasach 
rozgrywkowych oraz ustalenie kolejności drużyn oraz awanse i spadki.  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
§ 2 

1. Rozgrywki młodzieżowe tj. ligi wojewódzkie oraz okręgowe w kategorii A1/A2 , B1/B2, C1/C2 D1/D2 
prowadzone są zgodnie z Unifikacją Organizacji Rozgrywek i Szkolenia dzieci i młodzieży w piłce nożnej 
PZPN. Pozostałe Ligi prowadzone są zgodnie z regulaminem rozgrywek Dolnośląskiego ZPN. 
2. Rozgrywki prowadzone są na podstawie regulaminu Dolnośląskiego ZPN oraz terminarzy rozgrywek 
w oparciu o Przepisy gry w piłkę nożną. 

ORGANIZACJA ROZGRYWEK ORAZ AWANSE I SPADKI 
§ 3 

1. Organizacja rozgrywek dla poszczególnych kategorii wiekowych: 
a) System dwurundowy (jesień/wiosna) funkcjonuje wyłącznie na poziomie 

rozgrywek juniora starszego (A1/A2). 
b) System jednorundowy (osobo jesień, osobno wiosna) obowiązuje w kategoriach 

wiekowych: 
− juniora młodszego (B1/B2), 
− trampkarza (C1/C2), 
− młodzika (D1/D2). 

c) System turniejowy obowiązuje w kategoriach wiekowych: 
− orlika (E1/E2), 
− żaka (F1/F2), 
− skrzata (G1/G2). 
−  

2. W I i II ligach prowadzonych przez Dol. ZPN mogą występować maksymalnie 2 zespoły jednego 
Klubu na osobnych listach w jednej lidze. 
 

§ 4 
Organizacja rozgrywek dla poszczególnych kategorii: 

1. Kategoria A1/A2  
I liga Dolnośląska Liga Juniora U-19/U-18  
− prowadzący rozgrywki Dol. ZPN, 
− system dwurundowy, 
− skład ligi - 16 zespołów, 
− po rundzie jesiennej (jesień 2021) 2 najlepsze zespoły uzyskują awans 

do Makroregionalnej Ligi Juniorów A1 PZPN (wiosna 2022) – zwycięzca Ligi 
Makroregionalnej uzyskuje awans do CLJ U19, 

− reszta zespołów uzupełniona drugimi zespołami Klubów awansujących gra wyłącznie 
o utrzymanie lub spadek z I ligi, 
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− spadają 4 ostatnie zespoły z miejsc 13-16 lub więcej w przypadku spadku zespołu/ów 
z CLJ U-19 - W przypadku potrzeby uzupełnienia DLJ U-19/U-18 do 16 zespołów 
utrzymany zostanie zespół z najwyższego miejsca spadkowego. 

II liga Ligi Okręgowe Juniora U-19/U-18 
− prowadzący rozgrywki: właściwe Podokręgi, 
− mistrzowie 4 grup Lig Okręgowych Juniora U-19/U-18 uzyskują awans 

do Dolnośląskiej Ligi Juniora U-19/U-18, 
− spadki: 

• w strefie wrocławskiej dwa ostatnie zespoły, 
• w pozostałych Podokręgach wg ustalonych zasad. 

III liga Okręgowe Ligi Juniora U-19/U-18 
− prowadzący rozgrywki - właściwe Podokręgi, 
− system dwurundowy, 
− awans uzyskują mistrzowie grup. 

2. Kategoria B1/B2 U-17/U-16 
I Liga Dolnośląska Juniora U-17 
− prowadzący rozgrywki Dolnośląski ZPN, 
− system jednorundowy (mecz i rewanż) dla 8 zespołów, 
− mistrz uzyskuje awans do baraży do CLJ U-17 po rundzie jesiennej, 
− spadek 2 ostanie zespoły z miejsca 7 - 8 – dodatkowo należy uwzględnić ewentualne 

zespoły, które mogą spać z CLJ U-17. 
 
I liga Dolnośląska Juniora U-16 C2 

− udział w rozgrywkach – zespoły wytypowane przez wydział szkolenia które na piśmie 
wyraziły chęć uczestnictwa, zapewniły o ciągłości szkolenia , zapewniły finanse oraz 
infrastrukturę obiektów sportowych odpowiednią do klasy rozgrywkowej, 

− po każdym sezonie Wydział Szkolenia po weryfikacji wyników zastrzega sobie 
możliwość zmiany składu lig. 
 
SEZON JESIEŃ 2021 

− prowadzący rozgrywki Dolnośląski ZPN, 
− system jednorundowy (mecz i rewanż) dla 6 zespołów, 
− po rundzie jesiennej brak awansów i spadków, 
− Przepisy gry zgodnie z unifikacją PZPN. 

 
SEZON WIOSNA 2022 

− prowadzący rozgrywki Dolnośląski ZPN, 
− system jednorundowy (mecz i rewanż) dla 6 lub 8 zespołów z zależności od ilości 

zgłoszonych zespołów 
− PO  SEZONIE WIOSNA 2022 MISTRZ UZYSKUJE AWANS DO MECZÓW 

BARAŻOWYCH DO CLJ U-17 
− przepisy gry zgodnie z unifikacją PZPN. 

 
II Liga Dolnośląska Juniora U-17/U-16 
− prowadzący rozgrywki Dol. ZPN, 
− system jednorundowy (mecz i rewanż) dla 8 zespołów, 
− skład ligi – 8 zespołów: 
− 2 najlepsze zespoły II Wojewódzkiej Ligi Juniora U-17 uzyskują awans 

do I Wojewódzkiej ligi Juniora U-17 po każdej rundzie, 
− awans do II Wojewódzkiej Ligi Juniora U-17 uzyskują mistrzowie Okręgowych Lig 

Juniora U-17 po każdej rundzie, 
− awans do II Wojewódzkiej Ligi Juniora U-17 uzyskują 2 zespoły po wcześniejszym 

rozgraniu barażu mistrzowie Okręgowych Lig Juniora U-17 po każdej rundzie 
(losowanie par barażowych), 

− w przypadku potrzeby uzupełnienia II Ligi DLJ U17 do 8 zespołów utrzymane zostaną 
zespoły z najwyższych miejsc spadkowych DLJ U-17, 
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− spadek 2 ostatnie zespoły z miejsca 7 - 8 – dodatkowo należy uwzględnić ewentualne 
zespoły, które mogą spaść z Wojewódzkiej Ligi Juniora U-17/U-16, 

− drużyna, która uzyska awans a posiada już drużynę w wyższej klasie nie uczestniczy 
w rozgrywkach (awansuje zespół z niższego miejsca maksymalnie do 4 włącznie). 

 
III Ligi Okręgowe Juniora U-17/U-16 
− prowadzący rozgrywki poszczególne Podokręgi, 
− system jednorundowy (mecz i rewanż) dla 8 lub mniej zespołów w zależności od ilości 

zgłoszonych, 
− skład III ligi – w zależności od zgłoszeń do rozgrywek, 
− spadki - w zależności od ilości grup zgłoszonych do rozgrywek w danych podokręgach. 

 
Kategoria C1/C2 U-15/U-14 
 

I Liga Dolnośląska Trampkarza U-15 
 
SEZON JESIEŃ  
− system jednorundowy (mecz i rewanż) dla 8 zespołów, 
− mistrz uzyskuje awans do baraży do CLJ U-15 po rundzie jesiennej, 
− spadek – miejsce 8 lub więcej w zależności od awansu mistrza I DLT i spadku zespołów 

z naszego województwa - CLJ U-15, 
− terminy poszczególnej kolejki Sobota-Niedziela 10:00-18:00 oraz Poniedziałek                   

16:00-18:00. 
 

                 SEZON WIOSNA 
− system jednorundowy (mecz i rewanż) dla 8 zespołów, 
− mistrz uzyskuje tytuł mistrza województwa w kategorii U-15  za sezon wiosna 2022, 
− spadek – miejsce 8 lub więcej w zależności od spadku zespołów z naszego 

województwa - CLJ U-15.  
− terminy poszczególnej kolejki Sobota-Niedziela 10:00-18:00 oraz Poniedziałek                   

16:00-18:00. 
 

II Liga Dolnośląska Trampkarza U-15 
− awans – Mistrz z każdej grupy, 
− system jednorundowy w 2 grupach po 8 zespołów, 
− spadek – dwa ostatnie zespoły ( miejsca 7 i 8 ) z każdej grupy lub więcej w zależności 

od ilości spadkowiczów z I LDT, 
− terminy poszczególnej kolejki Sobota-Niedziela 10:00-18:00 oraz Poniedziałek                   

16:00-18:00. 
 

III Ligi Okręgowe Trampkarza U-15 
− skład ligi tworzy 8 zespołów lub mniej w zależności od liczby zgłoszeń; 
− rozgrywki prowadzą poszczególne Podokręgi, 
− po sezonie jesień 2021 każdy Podokręg wyłania mistrza jesieni Okręgowej 

Ligi Trampkarza U-15, 
− po sezonie jesień 2021 każdy Podokręg zapewnia  udział w rozgrywkach w III 

Okręgowej Lidze Trampkarza U-15 zespołom spadającym z II Ligi Dolnośląskiej 
Trampkarza U-15. 

− Po sezonie wiosna 2022 każdy Podokręg wyłania mistrza jesieni Okręgowej 
Ligi Trampkarza U-15, 

− po sezonie wiosna 2022 zapewnia udział w rozgrywkach w Okręgowej Lidze 
Trampkarza U-15 zespołom spadającym z II Ligi Dolnośląskiej Trampkarza U-15, 

−  terminy poszczególnej kolejki Sobota, Niedziela 10:00-18:00 oraz Poniedziałek                   
16:00-18:00. 
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I liga Dolnośląska Juniora U-14 

− udział w rozgrywkach – zespoły wytypowane przez wydział szkolenia które na piśmie 
wyraziły chęć uczestnictwa, zapewniły o ciągłości szkolenia , zapewniły finanse oraz 
infrastrukturę obiektów sportowych odpowiednią do klasy rozgrywkowej, 

− po każdym sezonie Wydział Szkolenia po weryfikacji wyników zastrzega sobie 
możliwość zmiany składu lig. 
 
SEZON JESIEŃ 2021 

− prowadzący rozgrywki Dolnośląski ZPN, 
− system jednorundowy  dla 9 zespołów, 
− po rundzie jesiennej awansów- brak, spadek do III ligi okręgowej C1 
− przepisy gry zgodnie z unifikacją PZPN, 
− terminy poszczególnej kolejki Sobota-Niedziela 10:00-18:00 oraz Poniedziałek 16:00-

18:00. 
 

SEZON WIOSNA 2022 
− prowadzący rozgrywki Dolnośląski ZPN, 
− system jednorundowy (mecz i rewanż) dla 8 zespołów, 
− PO SEZONIE WIOSNA 2022 MISTRZ UZYSKUJE AWANS DO MECZÓW BARAŻOWYCH  

do CLJ U-15, Spadek-brak, 
− przepisy gry zgodnie z unifikacją PZPN, 
− terminy poszczególnej kolejki Sobota-Niedziela 10:00-18:00 oraz Poniedziałek                   

16:00-18:00 
 

 
3. Kategoria D1/D2 U-13 

 
Liga Dolnośląska Młodzika  

− I liga - System jednorundowy dla 8 zespołów (mecz i rewanż), 
− spadek po każdej rundzie – dwa ostatnie zespoły (miejsca 7 i 8). 

II Liga Dolnośląska Młodzika  
− awans – Mistrz z każdej grupy, 
− system jednorundowy w 2 grupach po 8 zespołów, 
− spadek – dwa ostatnie zespoły ( miejsca 7 i 8 ) z każdej grupy lub więcej w zależności 

od ilości spadkowiczów z I LDT. 
III Ligi Okręgowe Młodzika  

− w zależności od ilości zgłoszonych zespołów, 
− prowadzący rozgrywki poszczególne Podokręgi. 
− Po sezonie jesień 2021 każdy Podokręg: 

• wyłania mistrza Okręgowej Ligi, 
• po sezonie jesień 2021 zapewnia udział w rozgrywkach w Okręgowej Lidze 

Młodzika zespołom spadającym z II Ligi Dolnośląskiej Młodzika, 
Po sezonie wiosna 2022, każdy Podokręg: 

• wyłania mistrza Okręgowej Ligi Młodzika, 
• po sezonie wiosna 2022 zapewnia udział w rozgrywkach w Okręgowej Lidze 

Młodzika U-13 zespołom spadającym z II Ligi Dolnośląskiej Młodzika, 
• w ramach rozgrywek Okręgowych U-13 zasady wyłonienia mistrza określą 

właściwe Podokręgi. 
4. Kategoria E1/E2 Orlik , F1/F2 Żak 

a. Rozgrywki prowadzone w poszczególnych Podokręgach/Strefach, 
b. W sezonie jesień / wiosna 2021/2022 drużyny zgłoszone do rozgrywek w kategorii Orlik 

(E1, E2) oraz Żak (F1, F2) zostaną podzielone pod względem terytorialnym oraz poziomu 
zaawansowania na grupy 4 i więcej zespołowe,  
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c. Organizatorzy Turniejów zostaną wyznaczeni przez dane Podokręgi DZPN, 
d. Turnieje będą rozgrywane bez klasyfikacji końcowej, 
e. Dolnośląski ZPN zastrzega sobie prawo do zmiany przydziału drużyny do grupy w trakcie 

sezonu, w przypadku dużej różnicy poziomu sportowego w stosunku do pozostałych drużyn 
w grupie, 

f. Szczegółowy komunikat dotyczący organizacji rozgrywek w kategorii Orlik, Żak 
zostanie umieszczony na stronie związku oraz zostanie wysłany do klubów 
zgłoszonych do rozgrywek. 

     
 
   Wiceprezes  Prezes 
Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej    Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej  
      ds. Rozgrywek 
 Łukasz Czajkowski   Andrzej Padewski 
 
 
 
 
Wałbrzych, 04.03.2022 r. 


