
 
AWANSE I SPADKI W ROZGRYWKACH MŁODZIEŻOWYCH POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 

W SEZONIE 2019/2020 

 

 

Rozdział I AWANSE 

 

§ 1 

Drużyny, które zajmą I i II miejsce w rozgrywkach ligi wojewódzkiej junior A po rundzie jesiennej sezon 

2019/2020 uzyskują awans do Ligi Makroregionalnej U-19. 

 

§ 2 

Drużyna, która zajmie I miejsce w rozgrywkach I ligi wojewódzkiej junior B (młodszy) po rundzie 

jesiennej sezonu 2019/2020 oraz na koniec sezonu rozgrywkowego 2019/2020 uzyskuje prawo do 

udziału w zawodach barażowych o awans do Centralnej Ligi Juniorów U-17. 

 

§ 2a 

W przypadku awansu drużyny, która zajęła I miejsce po rundzie jesiennej sezonu 2019/2020 do 

Centralnej Ligi Juniorów U-17 i w przypadku spadku drużyn z Centralnej Ligi Juniorów U-17 po rundzie 

jesiennej - Komisja ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN, opracuje nowelizację zasad prowadzenia 

rozgrywek w I lidze wojewódzkiej junior B (młodszy) w rundzie wiosennej. 

 

§ 2b 

Drużyna, która zajmie I miejsce w rozgrywkach I ligi wojewódzkiej junior B (młodszy) w sezonie 

rozgrywkowym 2019/2020 (a nie uzyska awansu do Centralnej Ligi Juniorów U-17) uzyskuje 

bezpośredni awans do I ligi wojewódzkiej junior A. Powyższy zapis stosuje się jedynie do klubu nie 

posiadającego drużyny w rozgrywkach I ligi wojewódzkiej Junior A. 

 

§ 2c 

Drużyny, które w sezonie rozgrywkowym 2019/2020 zajmą I miejsca w rozgrywkach klasy junior B 

(młodszy), w grupach I, II, III Gdańsk, uzyskują prawo do udziału w zawodach barażowych o awans do I 

ligi wojewódzkiej junior B (młodszy). Drużyny te, zgodnie z opracowanym przez Komisję ds. Rozgrywek 

Pomorskiego ZPN zasadami, rozegrają turniej barażowy, a drużyna, która zajmie I i II miejsce uzyskuje 

awans do I ligi wojewódzkiej junior B (młodszy). 

 

§ 2d 

Drużyna, która w sezonie rozgrywkowym 2019/2020 zajmie I miejsce w rozgrywkach klasy junior B 

(młodszy) grupa Malbork, uzyska bezpośredni awans do I ligi wojewódzkiej junior B (młodszy). 

 

§ 2e 

Drużyna, która w sezonie rozgrywkowym 2019/2020 zajmą I miejsca w rozgrywkach klasy junior B 

(młodszy) grupa Słupsk uzyska bezpośredni awans do I ligi wojewódzkiej junior B (młodszy). 

 

§ 2f 

Łączny awans uzyskują cztery zespoły. 

 

§ 3 



Drużyna, która zajmie miejsce I po rundzie jesiennej sezonu 2019/2020 w I lidze wojewódzkiej JC1 

(trampkarz), uzyskuje prawo do udziału w zawodach barażowych o awans do Centralnej Ligi Juniorów 

U-15. 

 

§ 3a 

W przypadku awansu drużyny, która zajęła I miejsce po rundzie jesiennej sezonu 2019/2020 do 

Centralnej ligi Juniorów U-15 i w przypadku spadku drużyn z Centralnej Ligi Juniorów U-15 po rundzie 

jesiennej - Komisja ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN, opracuje nowelizację zasad prowadzenia 

rozgrywek w rundzie wiosennej w I lidze wojewódzkiej JC1 (trampkarz). 

 

§ 3b 

Drużyna, która zajmie I miejsce w rozgrywkach I ligi wojewódzkiej JC1 (trampkarz) w sezonie 

2019/2020 uzyska bezpośredni awans do I ligi wojewódzkiej junior B (młodszy). Powyższy przepis 

stosuje się jedynie do klubu nie posiadającego drużyny w rozgrywkach I ligi wojewódzkiej junior B 

(młodszy). 

 

§ 4 

Drużyna, która zajmie I miejsce w rozgrywkach I ligi wojewódzkiej JC2 (trampkarz) na koniec sezonu 

rozgrywkowego 2019/2020 uzyskuje prawo do udziału w zawodach barażowych o awans do Centralnej 

Ligi Juniorów U-15. W przypadku braku awansu drużyna zachowuje prawo do udziału w rozgrywkach I 

ligi wojewódzkiej JC1 (trampkarz) w kolejnym sezonie rozgrywkowym. 

 

§ 4a 

Drużyny, które zajmą I miejsca w grupach I, II Gdańsk w sezonie rozgrywkowym 2019/2020 w 

rozgrywkach klasy JC2 (trampkarz) uzyskują bezpośredni awans do I ligi wojewódzkiej JC1 (trampkarz). 

 

§ 4b 

Drużyna, która zajmie I miejsce grupa Malbork w sezonie rozgrywkowym 2019/2020 w rozgrywkach 

klasy JC2 (trampkarz), uzyskuje bezpośredni awans do I ligi wojewódzkiej JC1 (trampkarz). 

 

§ 4c 

Drużyna, która zajmie I miejsce grupa Słupsk w sezonie rozgrywkowym 2019/2020 w rozgrywkach 

klasy JC2 (trampkarz), awansuje bezpośrednio do I ligi wojewódzkiej JC1 (trampkarz). 

 

§ 4d 

Łącznie awans uzyskuje cztery zespoły.   

 

§ 4e 

Drużyny, które zajmą w sezonie rozgrywkowym 2019/2020 miejsca od 1/2 do 10 ligi wojewódzkiej JC2 

(trampkarz) w sezonie 2020/2021 utworzą 1 ligę wojewódzką C1 (trampkarz). 

 

§ 5 

Drużyny, które zajmą I miejsca w rozgrywkach klasy JD1 (młodzik) w grupach I, II, III, IV, V Gdańsk w 

sezonie rozgrywkowym 2019/2020 uzyskają prawo do udziału w turniejach barażowych o awans do I 

ligi wojewódzkiej JC2 (trampkarz). Drużyny te, zgodnie z opracowanym przez Komisję ds. Rozgrywek 

Pomorskiego ZPN zasadami, rozegrają turniej barażowy, a drużyny, które zajmą miejsca I, II i III uzyskają 

awans do I ligi wojewódzkiej JC2 (trampkarz). 

 



§ 5a 

Drużyny, które w sezonie rozgrywkowym 2019/2020 zajmą I miejsca w rozgrywkach klasy JD1 

(młodzik) w grupach I i II Malbork rozegrają mecze barażowe, a ich zwycięzca uzyska awans do I ligi 

wojewódzkiej JC2 (trampkarz). 

 

§ 5b 

Drużyny, które w sezonie rozgrywkowym 2019/2020 zajmą I miejsca w rozgrywkach klasy JD1 

(młodzik) w grupach I i II Słupsk rozegrają mecze barażowe, a ich zwycięzca uzyska awans do I ligi 

wojewódzkiej JC2 (trampkarz). 

 

5 c 

Po sezonie 2019/2020 i w kolejnych automatycznie miejsce w I lidze wojewódzkiej JC2 (trampkarz) 

uzyskuje zespół UKS Lotos Gdańsk. 

 

§ 5d 

Łącznie awans uzyska sześć zespołów. 

 

§ 5e 

Drużyny, które zajmą w sezonie rozgrywkowym 2019/2020 miejsca od 1 do 10 ligi wojewódzkiej JD1 

(młodzik) w sezonie 2020/2021 utworzą I ligę wojewódzką JC2 (trampkarz). 

 

§ 5f 

Od sezonu 2020/2021 I liga wojewódzka JC2 (trampkarz) będzie liczyć 16 zespołów. 

 

§ 6 

Drużyny, które zajmą I i II miejsca w rozgrywkach klasy JD2 (młodzik) w grupach I, II, III, IV i V Gdańsk w 

sezonie rozgrywkowym 2019/2020 uzyskują awans do I ligi wojewódzkiej JD1 (młodzik). 

 

§ 6a 

Drużyny, które zajmą I miejsce w rozgrywkach klasy JD2 (młodzik) w grupach I i II Malbork w sezonie 

rozgrywkowym 2019/2020 uzyskują awans do I ligi wojewódzkiej JD1 (młodzik). 

 

§ 6b 

Drużyny, które zajmą II miejsca w rozgrywkach klasy JD2 (młodzik) w grupach I i II Malbork w sezonie 

rozgrywkowym 2019/2020 uzyskują prawo do udziału w zawodach barażowych o awans do I ligi 

wojewódzkiej JD1 (młodzik). Zwycięzca zawodów barażowych uzyskuje awans do I ligi wojewódzkiej 

JD1 (młodzik). 

 

§ 6c 

Drużyny, które zajmą I miejsce w rozgrywkach klasy JD2 (młodzik) w grupach I i II Słupsk w sezonie 

rozgrywkowym 2019/2020 uzyskują awans do I ligi wojewódzkiej JD1 (młodzik). 

 

§ 6d 

Drużyny, które zajmą II miejsca w rozgrywkach klasy JD2 (młodzik) w grupach I i II Słupsk w sezonie 

rozgrywkowym 2019/2020 uzyskują prawo do udziału w zawodach barażowych o awans do I ligi 

wojewódzkiej JD1 (młodzik). Zwycięzca zawodów barażowych uzyskuje awans do I ligi wojewódzkiej 

JD1 (młodzik). 

 



§ 6e 

Łącznie awans uzyskuje szesnaście zespołów. 

 

§ 6f 

Od sezonu 2020/2021 I liga wojewódzka JD1 (młodzik) będzie liczyć 16 zespołów. 

 

§ 7 

W przypadku rezygnacji klubu z udziału w rozgrywkach, mają zastosowanie postanowienia Uchwały nr 

13/102 z dnia 7 września 2006 roku Prezydium Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie 

uzupełnienia składu poszczególnych klas rozgrywkowych w przypadku wycofania się drużyn lub 

rezygnacji z wywalczonego w sportowej rywalizacji awansu do klasy wyższej oraz Uchwała nr V/70 z 

dnia 21 kwietnia 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie szczegółowych zasad 

uzupełnienia składu Ekstraklasy, I ligi, II ligi, III ligi i niższych klas rozgrywkowych oraz Centralnej Ligi 

Juniorów w sytuacji braku uzyskania licencji lub rezygnacji z udziału w rozgrywkach z późniejszą zm. U. 

nr V/79 z 25 maja 2017 roku. 

 

§ 8 

Zasady awansów ujęte w paragrafach 5-6 mogą ulec zmianie na wniosek Komisji ds. Rozgrywek 

Pomorskiego ZPN, w trakcie trwania sezonu rozgrywkowego w przypadku rezygnacji z udziału w 

rozgrywkach większej ilości drużyn danej grupy. Powyższe zatwierdza Zarząd Pomorskiego ZPN. 

 

 

Rozdział II SPADKI 

 

§ 1 

Z I ligi wojewódzkiej junior A po sezonie rozgrywkowym 2019/2020 nie spada żadna z drużyn. 

 

§ 2 

Drużyny, które zajmą miejsca od 11 do 14 w rozgrywkach I ligi wojewódzkiej junior B (młodszy) po 

sezonie rozgrywkowym 2019/2020 spadają do właściwej terytorialnie grupy klasy junior B (młodszy). 

 

§ 2a 

Liczba drużyn spadających ulega zwiększeniu o kolejne drużyny w przypadku spadku po rundzie 

jesiennej lub po sezonie rozgrywkowym 2019/2020 zespołów klubów Pomorskiego ZPN z Centralnej 

Ligi Juniorów U-17. 

 

§ 2b 

Liczba drużyn spadających ulega zmniejszeniu w przypadku awansu zespołu mistrzowskiego I ligi 

wojewódzkiej junior B (młodszy) do Centralnej Ligi Juniorów U-17 po sezonie rozgrywkowym 

2019/2020. 

 

§ 2c 

Liczba drużyn spadających ulega zmniejszeniu o jedną drużynę w przypadku awansu drużyny 

mistrzowskiej I ligi wojewódzkiej junior B (młodszy) zgodnie z postanowieniami rozdz. I § 2b. 

 

§ 2d 

Liczba drużyn spadających, ulega zwiększeniu w przypadku awansu drużyny mistrzowskiej I ligi 

wojewódzkiej JC1 (trampkarz) zgodnie z postanowieniami rozdz. I § 3b. 



 

§ 2e 

Liczba drużyn spadających ulega zwiększeniu o kolejne drużyny w przypadku spadku po sezonie 

rozgrywkowym 2019/2020 zespołów klubów Pomorskiego ZPN z Centralnej Ligi Juniorów U-15. 

 

§ 2f 

W przypadku spadku dwóch drużyn z Centralnej Ligi Juniorów U-17 lub Centralnej Ligi Juniorów U-15 

przy równoczesnym braku awansu drużyny mistrzowskiej po sezonie rozgrywkowym 2019/2020 I liga 

wojewódzka Junior B (młodszy) zostanie powiększona w sezonie 2020/2021 do 16 zespołów. 

 

§ 3 

Drużyny, które uczestniczyły w rozgrywkach I ligi wojewódzkiej JC1 (trampkarz) po sezonie 

rozgrywkowym 2019/2020 utworzą właściwe terytorialnie grupy junior B (młodszy). 

 

§ 3a 

Drużyny, które uczestniczyły w rozgrywkach JC1 (trampkarz) po sezonie rozgrywkowym 2019/2020 

utworzą właściwe terytorialnie grupy junior B (młodszy). 

 

§ 4 

Drużyny, które zajmą miejsca od 11 do 15 w rozgrywkach I ligi wojewódzkiej JC2 (trampkarz) po sezonie 

rozgrywkowym 2019/2020 spadają do właściwej terytorialnie grupy klasy JC1 (trampkarz). 

 

§ 4a 

Liczba drużyn spadających ulega zmniejszeniu w przypadku awansu drużyny mistrzowskiej I ligi 

wojewódzkiej JC2 (trampkarz) do Centralnej Ligi Juniorów U-15 po sezonie rozgrywkowym 2019/2020. 

 

§ 4b 

Drużyny, które po sezonie rozgrywkowym 2019/2020 nie uzyskają awansu do I ligi wojewódzkiej JC1 

(trampkarz) z klasy JC2 (trampkarz) w kolejnym sezonie 2020/2021 utworzą właściwe terytorialnie 

grupy JC1 (trampkarz). 

 

§ 5 

Drużyny, które zajmą miejsca od 11 do 14 w rozgrywkach I ligi wojewódzkiej JD1 (młodzik) po sezonie 

rozgrywkowym 2019/2020 spadają do właściwej terytorialnie grupy klasy JC2 (trampkarz). 

 

§ 5a 

Drużyny, które po sezonie rozgrywkowym 2019/2020 nie uzyskają awansu do I ligi wojewódzkiej JC2 

(trampkarz) z klasy JD1 (młodzik) w kolejnym sezonie 2020/2021 utworzą właściwe terytorialnie grupy 

JC2 (trampkarz). 

 

§ 6 

Drużyny, które po sezonie rozgrywkowym 2019/2020 nie uzyskają awansu do I ligi wojewódzkiej JD1 

(młodzik) z klasy JD2 (młodzik) w kolejnym sezonie 2020/2021 utworzą właściwe terytorialnie grupy 

JD1 (młodzik). 

 

Prezes Pomorskiego ZPN  

Radosław Michalski 

 



 
 


