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Uchwała nr 130/Z/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyjęcia zmian i poprawek do Regulaminu rozgrywek mistrzowskich w piłkę nożną 
Pomorskiego ZPN na sezon 2015/2016 i następne. 

 
I.W związku z ograniczeniami prawnymi związanymi z wprowadzonym przez władze RP stanem 
epidemii, które uniemożliwiły przeprowadzenie rozgrywek według zaplanowanego terminarza i zgodnie 
z przyjętym przez rozpoczęciem rozgrywek Regulaminem, na zasadzie wyjątku uzasadnionego 
szczególnymi okolicznościami, mając na względzie zachowanie zasad współzawodnictwa sportowego 
oraz zasady fair play, a także w celu zachowania integralności rozgrywek, zawiesza się w sezonie 
2020/2021 stosowanie art. 37 Regulaminu.  
II.Na wniosek wiceprezesa ds. rozgrywek Pomorskiego ZPN w Regulaminie rozgrywek mistrzowskich w 
piłkę nożną Pomorskiego ZPN na sezon 2015/2016 i następne, korzystając z uprawnień art. 35 § 1 ust. 
10 Statutu Pomorskiego ZPN, wyłącznie w sezonie 2020/2021, wprowadza się następujące zmiany: 
 
1) dotychczasowe przepisy art. 7. w brzmieniu:  
„7.1.1.Rozgrywki prowadzone są we wszystkich klasach systemem jesień-wiosna z wyjątkiem IV ligi oraz I 
ligi wojewódzkiej trampkarz C2. W uzasadnionych przypadkach Komisja ds. Rozgrywek może zdecydować o 
wprowadzeniu systemu czterorundowego w określonej lidze lub klasie rozgrywkowej. 
7.1.2. Rozgrywki IV ligi oraz I ligi wojewódzkiej Trampkarz C2 zostaną rozegrane w dwóch rundach: 
zasadniczej i finałowej.  

A. Runda zasadnicza: każdy Klub rozgrywa z pozostałymi Klubami jeden mecz zgodnie z terminarzem 
rozgrywek.  

B. Za każdy rozegrany mecz przyznaje się liczbę punktów w zależności od uzyskanego wyniku: 3 
punkty za zwycięstwo; 1 punkt za mecz nierozstrzygnięty (remis); 0 punktów za mecz przegrany.  

C. Po rozegraniu rundy zasadniczej Kluby zostaną podzielone na dwie grupy: A i B, w której będą 
występować następujące Kluby:  
a) grupa A: Kluby z miejsc 1-10 po rundzie zasadniczej,  
b) grupa B: Kluby z miejsc poniżej 10 miejsca po rundzie zasadniczej.  

D. O kolejności Klubów po zakończeniu rundy zasadniczej decydują zasady określone w Art. 13 
niniejszego regulaminu.  

E. Runda finałowa w grupie A: każdy Klub w swojej grupie rozgrywa z pozostałymi Klubami w swojej 
grupie jeden mecz zgodnie z terminarzem rozgrywek. Terminarz powstanie w drodze losowania w 
oparciu o tabelę Bergera.  

F. Runda finałowa w grupie B: każdy Klub w swojej grupie rozgrywa z pozostałymi Klubami w swojej 
grupie jeden mecz zgodnie z terminarzem rozgrywek. Terminarz powstanie w drodze losowania w 
oparciu o tabelę Bergera.  

G. W tabeli końcowej sezonu zostanie uwzględniona łączna liczba punktów oraz bilans bramkowy 
zdobyty w rundzie zasadniczej oraz w rundzie finałowej. 

7.2 W przypadkach uzasadnionych względami szkoleniowymi zezwala się na posiadanie przez Klub w tej 
samej klasie rozgrywkowej zespołu rezerw, ale w dwóch różnych grupach (nie dotyczy rozgrywek 



turniejowych). W takim przypadku drużyny te muszą być oznaczone cyframi rzymskimi wskazującymi na 
pierwszy i kolejne zespoły. W przypadku zajęcie miejsca promowanego awansem przez więcej niż jedną 
drużynę danego klubu, awansuje wyłącznie drużyna oznaczona jako pierwsza. 
7.3. Każda drużyna rozgrywa w swojej grupie dwa spotkania z pozostałymi drużynami - u siebie jako 
gospodarz i u przeciwnika jako gość, o ile inne szczegółowe przepisy nie stanowią inaczej.”  
otrzymuje nowe brzmienie: 
7.1.1.Rozgrywki prowadzone są we wszystkich klasach systemem jesień-wiosna z wyjątkiem IV ligi, klasy 
Okręgowej oraz I ligi wojewódzkiej trampkarz C2. W uzasadnionych przypadkach Komisja ds. 
Rozgrywek może zdecydować o wprowadzeniu systemu czterorundowego w określonej lidze lub klasie 
rozgrywkowej.  
7.1.2. Rozgrywki IV ligi, klasy Okręgowej oraz I ligi wojewódzkiej Trampkarz C2 zostaną rozegrane w 
dwóch rundach: zasadniczej i finałowej.   
7.1.3. W rozgrywkach IV ligi i I ligi wojewódzkiej trampkarz C2: 

A. Runda zasadnicza: każdy Klub rozgrywa z pozostałymi Klubami jeden mecz zgodnie z 
terminarzem rozgrywek.  

B. Za każdy rozegrany mecz przyznaje się liczbę punktów w zależności od uzyskanego wyniku: 3 
punkty za zwycięstwo; 1 punkt za mecz nierozstrzygnięty (remis); 0 punktów za mecz przegrany.  

C. Po rozegraniu rundy zasadniczej Kluby zostaną podzielone na dwie grupy: A i B, w której będą 
występować następujące Kluby: a) grupa A: Kluby z miejsc 1-10 po rundzie zasadniczej, b) grupa 
B: Kluby z miejsc poniżej 10 miejsca po rundzie zasadniczej.  

D. O kolejności Klubów po zakończeniu rundy zasadniczej decydują zasady określone w art. 13 pkt 6 
niniejszego regulaminu.  

E. Runda finałowa w grupie A: każdy Klub w swojej grupie rozgrywa z pozostałymi Klubami jeden 
mecz zgodnie z terminarzem rozgrywek. Terminarz powstanie w drodze losowania w oparciu o 
tabelę Bergera.  

F. Runda finałowa w grupie B: każdy Klub w swojej grupie rozgrywa z pozostałymi Klubami jeden 
mecz zgodnie z terminarzem rozgrywek. Terminarz powstanie w drodze losowania w oparciu o 
tabelę Bergera.  

G. W tabeli końcowej sezonu zostanie uwzględniona łączna liczba punktów oraz bilans bramkowy 
zdobyty w rundzie zasadniczej oraz w rundzie finałowej. 

7.1.4. W klasach Okręgowych: 
A. Runda zasadnicza: każdy Klub rozgrywa z pozostałymi Klubami jeden mecz zgodnie z 

terminarzem rozgrywek w rundzie jesiennej oraz jedną lub dwie kolejki z rundy wiosennej, 
czego: 
a) w grupie I drużyny rozgrywają kolejkę 18 i 19 z rundy wiosennej, 
b) w grupie II drużyny rozgrywają kolejkę 18 z rundy wiosennej, 
c) w grupie słupskiej drużyny rozgrywają kolejkę 20 i 21 z rundy wiosennej. 

B. Za każdy rozegrany mecz przyznaje się liczbę punktów w zależności od uzyskanego wyniku: 3 
punkty za zwycięstwo; 1 punkt za mecz nierozstrzygnięty (remis); 0 punktów za mecz przegrany.  

C. Po rozegraniu zaplanowanych kolejek z rundy wiosennej następuje podział na grupę A i grupą B, 
zgodnie z wytycznymi: 
a) KO-I: grupa A (kluby z miejsc 1-9) i grupa B (kluby z miejsc 10-18) 
b) KO-II: grupa A (kluby z miejsc 1-8) i grupa B (kluby z miejsc 9-17) 
c) SKO: grupa A (klub z miejsc 1-10) i grupa B (kluby z miejsc 11-20) 

D. O kolejności Klubów po zakończeniu rundy zasadniczej decydują zasady określone w art. 13 pkt 
5.1 niniejszego regulaminu.  

E. Runda finałowa w grupie A: każdy Klub w swojej grupie rozgrywa z pozostałymi Klubami jeden 
mecz zgodnie z nowym terminarzem rozgrywek.  

F. Runda finałowa w grupie B: każdy Klub w swojej grupie rozgrywa z pozostałymi Klubami jeden 
mecz zgodnie z nowym terminarzem rozgrywek.  

G. W tabeli końcowej sezonu zostanie uwzględniona łączna liczba punktów oraz bilans bramkowy 
zdobyty w rundzie zasadniczej oraz w rundzie finałowej. 

7.3. Każda drużyna rozgrywa w swojej grupie dwa spotkania z pozostałymi drużynami - u siebie jako 
gospodarz i u przeciwnika jako gość, o ile inne szczegółowe przepisy nie stanowią inaczej. 
7.3.1. Przepisy art. 7.3. nie mają zastosowania w rozgrywkach IV ligi, klas Okręgowych oraz I ligi 
wojewódzkiej Trampkarza C2.  



 
2) dotychczasowe przepisy art. 9.2. w brzmieniu: 
„9.2. Zawodnikami młodzieżowymi są zawodnicy, którzy w roku kalendarzowym, w którym następuje 
zakończenie danego sezonu rozgrywkowego ukończyli 21. rok życia oraz zawodnicy młodsi. W sezonie 
2020/2021 są to zawodnicy urodzeni w roku 2000 i młodsi oraz odpowiednio w sezonach następnych. 
Przyjmuje się, że zawodnikiem młodzieżowym jest zawodnik posiadający obywatelstwo polskie lub szkolony 
w klubach zrzeszonych w PZPN, zgodnie z uchwałą PZPN.” 
otrzymuje nowe brzmienie: 
 9.2. Zawodnikami młodzieżowymi są zawodnicy, którzy w roku kalendarzowym, w którym następuje 
zakończenie danego sezonu rozgrywkowego ukończyli 21. rok życia oraz zawodnicy młodsi. W sezonie 
2020/2021 są to zawodnicy urodzeni w roku 2000 i młodsi oraz odpowiednio w sezonach następnych. 
Przyjmuje się, że zawodnikiem młodzieżowym jest zawodnik posiadający obywatelstwo polskie. 
 
3) dotychczasowe przepisy art. 13.1. w brzmieniu: 
„13.1. W rozgrywkach, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej, kolejność zespołów w tabeli na koniec 
rozgrywek i rundy określa się według liczby zdobytych punktów z zastrzeżeniem art. 13.5.” 
otrzymuje nowe brzmienie: 
13.1. W rozgrywkach, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej, kolejność zespołów w tabeli na 
koniec rozgrywek i rundy określa się według liczby zdobytych punktów z zastrzeżeniem art. 13.5. oraz 
art.13.5.1. 
 
4) dotychczasowe przepisy art. 13.5. w brzmieniu: 
„13.5. W sytuacji, gdy po rozegraniu rundy jesiennej, dwa lub więcej zespołów uzyska równą liczbę punktów 
o awansie do wyższej klasy rozgrywkowej lub uzyskaniu prawa do rozgrywania baraży lub uzyskaniu 
prawa do gry w rundzie finałowej w grupie A, ustala się według:  
a) korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek,  
b) przy dalszej równości, liczba strzelonych bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek,  
c) przy dalszej równości, liczba straconych bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek,  
d) liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami,  
e) przy równej liczbie punktów w punkcie d) korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi 

bramkami w spotkaniach tych drużyn w rundzie finałowej,  
f) przy dalszej równości w punkcie e, zgodnie z zasadą, że bramki strzelone na wyjeździe liczone są 

podwójnie, korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych 
drużyn w rundzie finałowej,  

g) przy dalszej równości większa liczba zwycięskich meczów we wszystkich spotkaniach w danym sezonie,  
h) przy dalszej równości większa liczba zwycięskich meczów na wyjeździe we wszystkich spotkaniach w 

danym sezonie,  
i) przy dalszej równości wyższa lokata w klasyfikacji fair play.” 
otrzymuje nowe brzmienie: 
13.5. W sytuacji, gdy po rozegraniu rundy jesiennej, dwa lub więcej zespołów uzyska równą liczbę 
punktów o awansie do wyższej klasy rozgrywkowej lub uzyskaniu prawa do rozgrywania baraży lub 
uzyskaniu prawa do gry w rundzie finałowej w grupie A, ustala się według:  
a) korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach,  
b) przy dalszej równości, liczba strzelonych bramek we wszystkich spotkaniach,  
c) przy dalszej równości, liczba straconych bramek we wszystkich spotkaniach,  
d) liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami,  
e) przy równej liczbie punktów w punkcie d) korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi 

bramkami w spotkaniach tych drużyn,  
f) przy dalszej równości w punkcie e, zgodnie z zasadą, że bramki strzelone na wyjeździe liczone są 

podwójnie, korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych 
drużyn,  

g) przy dalszej równości większa liczba zwycięskich meczów we wszystkich spotkaniach w danej 
rundzie, 

h) przy dalszej równości większa liczba zwycięskich meczów na wyjeździe we wszystkich spotkaniach 
w danej rundzie. 

i) przy dalszej równości wyższa lokata w klasyfikacji fair play.  



13.5.1. W ligach/klasach, w których w trakcie sezonu zostanie dokonany podział na grupę A i B, tabelę 
końcową rozgrywek w przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn ustala 
się według:  
a) korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek,  
b) przy dalszej równości, większa liczba strzelonych bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu 

rozgrywek,  
c) przy dalszej równości, wyższe miejsce w tabeli w momencie podziału na grupę A i B. 
 
5) dotychczasowe przepisy art. 14.3. w brzmieniu: 
„14.3. Drużyny, które zajmą drugie miejsca w rozgrywkach klasy Okręgowej, w sezonie rozgrywkowym 
2019/2020 i odpowiednio w sezonach następnych, uzyskają prawo do udziału w zawodach barażowych o 
jedno miejsce premiowane awansem do IV ligi.” 
otrzymuje nowe brzmienie: 
14.3. Drużyny, które zajmą drugie miejsca w rozgrywkach klasy Okręgowej, w sezonie rozgrywkowym 
2020/2021, uzyskają prawo do udziału w zawodach barażowych o jedno miejsce premiowane awansem 
do IV ligi. Baraże rozgrywane będą jako trójmecz (wariant I), zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 
14.3.1. W przypadku, gdy drużyna Wietcisa Skarszewy (która, po rundzie zasadniczej miała rozegrany 
jeden mecz mniej z uwagi na pauzę w KO-II) zajmie trzecie miejsce w tabeli końcowej w klasie 
Okręgowej grupa II, ze stratą nie większą niż 3 punkty do drugiego miejsca, zostanie ona dopuszczona do 
udziału w barażach do IV ligi. W takim przypadku baraże o IV ligę będą rozgrywane w wariancie II 
(cztery drużyny - półfinały i finał, wg losowania), zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 14.4.2. 
14.3.1. Wariant I (trójmecz): zawody barażowe rozgrywane będą wg następujących zasad:  
1) drużyny rywalizują ze sobą według zasady każdy z każdym bez meczów rewanżowych, 
2) każda z drużyn w jednym meczu występuje w roli gospodarza w drugim w roli gościa, 
3) w drodze losowania drużynie przypisany zostaje numer ustawiający ją w drabince rozgrywek wg. 

zasady 1:2, 2:3, 3:1,  
4) po każdym meczu, bez względu na wynik końcowy, należy rozegrać serię 5 rzutów karnych, 
5) tabelę końcową ustala się wg następujących zasad: 

a) liczba zdobytych punktów, 
b) w przypadku równej liczby punktów decyduje bilans bramkowy; 
c) w przypadku równego bilansu bramkowego decyduje liczba strzelonych bramek, 
d) w przypadku równej liczby strzelonych bramek decyduje wynik serii rzutów karnych pomiędzy 

zainteresowanymi drużynami, 
e) w przypadku dalszej równości decyduje klasyfikacja fair play (1 pkt za żółtą kartkę, 2 pkt za 

czerwoną kartkę, do klasyfikacji wliczane są również napomnienia udzielone osobom 
funkcyjnym oraz zawodnikom rezerwowym). 

14.3.2. Wariant II (system pucharowy - 4 drużyny): zawody barażowe będą rozgrywane wg 
następujących zasad: 
1) drużyny rywalizują ze sobą systemem pucharowym (półfinały i finał) rozgrywając jeden mecz, bez 

rewanżów, 
2) gospodarze meczów półfinałowych oraz finału zostaną wyłonieni w drodze losowania, 
3) w przypadku wyniku remisowego po regulaminowym czasie gry (90 minut) należy rozegrać serię 5 

rzutów karnych (bez dogrywki). 
 
6) dotychczasowe przepisy art. 15.2. w brzmieniu: 
„15.2. Drużyny, które zajmą miejsce 14, 15, 16, 17, 18 w rozgrywkach klasy Okręgowej grupa pierwsza (KO-
I) w sezonie rozgrywkowym 2020/2021, spadają automatycznie do właściwej terytorialnie klasy A grupa 
pierwsza (A-I) lub grupa druga (A-II). Liczba drużyn spadających ulega zwiększeniu o liczbę drużyn 
spadających z IV ligi. Liczba drużyn spadających ulega zmniejszeniu w przypadku awansu drużyny z 
drugiego miejsca do IV ligi.” 
otrzymuje nowe brzmienie: 
15.2. Drużyny, które zajmą miejsce 16, 17, 18 w rozgrywkach klasy Okręgowej grupa pierwsza (KO-I) w 
sezonie rozgrywkowym 2020/2021, spadają automatycznie do właściwej terytorialnie klasy A grupa 
pierwsza (A-I) lub grupa druga (A-II). Liczba drużyn spadających ulega zwiększeniu o liczbę drużyn 
spadających z IV ligi. Liczba drużyn spadających ulega zmniejszeniu w przypadku awansu drużyny z 
drugiego miejsca do IV ligi. 



 
7) dotychczasowe przepisy art. 15.3. w brzmieniu: 
„15.3. Drużyny, które zajmą miejsce 14, 15, 16, 17 w rozgrywkach klasy Okręgowej grupa druga (KO-II) w 
sezonie rozgrywkowym 2020/2021, spadają automatycznie do właściwej terytorialnie klasy A grupa trzecia 
(A-III) lub grupa czwarta (A-IV). Liczba drużyn spadających ulega zwiększeniu o liczbę drużyn spadających 
z IV ligi. Liczba drużyn spadających ulega zmniejszeniu w przypadku awansu drużyny z drugiego miejsca do 
IV ligi.” 
otrzymuje nowe brzmienie: 
15.3. Drużyny, które zajmą miejsce 16, 17 w rozgrywkach klasy Okręgowej grupa druga (KO-II) w 
sezonie rozgrywkowym 2020/2021, spadają automatycznie do właściwej terytorialnie klasy A grupa 
trzecia (A-III) lub grupa czwarta (A-IV). Liczba drużyn spadających ulega zwiększeniu o liczbę drużyn 
spadających z IV ligi. Liczba drużyn spadających ulega zmniejszeniu w przypadku awansu drużyny z 
drugiego miejsca do IV ligi. 
 
8) dotychczasowe przepisy art. 15.5. w brzmieniu: 
„15.5.Liczba drużyn spadających w danej grupie klasy Okręgowej ulega zmniejszeniu o jedną drużynę w 
przypadku awansu drużyny z drugiego miejsca z danej grupy do IV ligi po zawodach barażowych.” 
otrzymuje nowe brzmienie: 
15.5. W sezonie 2021/2022 we wszystkich trzech grupach klasy okręgowej powinno być po 18 drużyn. 
Liczba drużyn spadających w danej grupie klasy Okręgowej ulega zmniejszeniu o jedną drużynę w 
przypadku awansu drużyny z drugiego miejsca z danej grupy do IV ligi po zawodach barażowych.  
 
III.Uzasadnienie. Zasada niezmienności Regulaminu Rozgrywek w okresie trwania rozgrywek nie wynika 
ani z przepisów prawa powszechnego, ani z przepisów prawa związkowego PZPN, jak również ze Statutu 
Pomorskiego ZPN. Jej przestrzeganie jest jednak dobrym zwyczajem, od którego odstępstwo nie powinno 
mieć miejsca w przypadku gdy możliwe jest przeprowadzenie rozgrywek na zasadach i zgodnie z 
terminarzem określonym przed ich rozpoczęciem. Szczególne okoliczności związane z ograniczeniami 
administracyjnymi wprowadzonymi przez władze administracyjne w związku z ogłoszonym stanem 
epidemii, uzasadniają jednak zniesienie regulaminowego samoograniczenia w sezonie 2020/2021, w 
celu zachowania zasad współzawodnictwa sportowego, zasady fair play oraz integralności rozgrywek. 
Zważywszy na to, iż podmiotem, który wprowadził te samoograniczenie jest Zarząd Pomorskiego ZPN, 
brak jest szczególnych uregulowań związanych ze zmianą przepisów w tym zakresie, organem 
właściwym do wprowadzenia zmian lub czasowego zawieszenia stosowania zasady niezmienności 
Regulaminu Rozgrywek jest również Zarząd Pomorskiego ZPN. 
 
IV.Wykonanie niniejszej Uchwały powierza się wiceprezesowi ds. rozgrywek oraz przewodniczącym 
Komisji ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN.  
 
V.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 

 
 


