
 ZASADY AWANSÓW i SPADKÓW W SEZONIE 2019/2020 i NASTĘPNYCH W WOJEWÓDZKICH LIGACH 

MŁODZIEŻOWYCH 

 

Podkarpacka Liga Juniorów  Starszych A1, A2 U-19 

1. W sezonie 2019/20 Podkarpacka Liga Juniorów Starszych liczy 32 zespoły podzielone na 3 grupy: A, B, C, D. 

2. Mecze rozgrywane w rundzie jesiennej i wiosennej są rozgrywane w systemie dwurundowym (mecz i rewanż w 

jednej rundzie). 

3. Po rundzie jesiennej drużyny z grupy A z miejsc 1-2 awansują do Makroregionalnej Ligi Juniorów Starszych.  

4. Po rundzie jesiennej drużyna z grupy A z miejsca 8 zostanie zdegradowana do grupy B. Awans z grupy B uzyskają 

zespoły, które zajęły miejsce 1-3. Spadkiem z grupy B do grupy C zostanie objęta drużyna, która zajmie miejsce 8. 

Awans z grupy C do grupy B uzyskają zespoły z miejsc 1-3. Spadkiem z grupy C do grupy D zostanie objęta drużyna, 

która zajmie miejsce 8. Awans z grupy D do grupy C uzyskają zespoły z miejsc 1-3. 

5. Po rundzie wiosennej drużyny z grupy A z miejsc 5-8 zostaną zdegradowane do grupy B. Awans z grupy B uzyskają 

zespoły, które zajęły miejsce 1-2. Spadkiem z grupy B do grupy C zostaną objęte drużyny, które zajmą miejsca 5-8. 

Awans z grupy C do grupy B uzyskają zespoły z miejsc 1-2. Spadkiem z grupy C do grupy D zostaną objęte drużyny, 

które zajmą miejsca 4-8. Drużyny grupy D z miejsc 4-8 zostaną zdegradowane do klas Okręgowych . 

6. Awans do Podkarpackiej Ligi Juniorów Starszych do grupy C uzyskają zwycięzcy rozgrywek klasy Okręgowej 

poszczególnych Podokręgów i z terenu działania Okręgów.(5 miejsc) 

7. W przypadku braku chęci uczestnictwa w rozgrywkach makroregionalnych możliwość awansu uzyska zespół, który 

zajmie kolejne miejsce w tabeli w grupie A. 

8. W przypadku braku chęci uczestnictwa w rozgrywkach Podkarpackiej Ligi Juniora Starszego możliwość awansu 

uzyska zespół, który zajmie kolejne miejsce w tabeli w rozgrywkach klas Okręgowych. W przypadku braku awansu 

z ligi Okręgowej utrzymuje się zespół, który zajął najwyższe miejsce w tabeli grupy C. 

9. W przypadku awansu drużyny do Centralnej Ligi Juniorów ulegnie zmianie skład grupy A, B i C przesuwając o 1 

miejsca w górę. 

10. Kluby, które  posiadają drużyny w dwóch lub więcej grupach tej samej kategorii wiekowej, mają obowiązek 

uprawnienia zawodników do danej drużyny, bez możliwości uprawnienia do innej drużyny klubu występującego w 

tej samej kategorii rozgrywkowej w trakcie rundy. Możliwość zmiany uprawnienia do klasy rozgrywkowej będzie 

możliwa dopiero pomiędzy rundą jesienną a rundą wiosenną. 

11. Drużyny klubów, nie mogą występować w jednej  grupie w tej samej kategorii rozgrywkowej. 

 

Podkarpacka Liga Juniorów  Młodszych B1, B2 U-17 

1. W sezonie 2019/20 Podkarpacka Liga Juniorów Młodszych liczy 24 zespoły podzielone na 3 grupy: A, B, C. 

2. Mecze rozgrywane w rundzie jesiennej i wiosennej są rozgrywane w systemie dwurundowym (mecz i 

rewanż w jednej rundzie). 

3. Po rundzie jesiennej drużyny z grupy A z miejsc 7-8 zostaną zdegradowane do grupy B. Awans z grupy B 

uzyskają zespoły, które zajęły miejsce 1-2. Spadkiem z grupy B do grupy C zostaną objęte drużyny, które 

zajmą miejsca 7-8. Awans z grupy C do grupy B uzyskają zespoły z miejsc 1-2. 

4. Po rundzie wiosennej drużyny z grupy A z miejsc 7-8 zostaną zdegradowane do grupy B. Awans z grupy B 

uzyskają zespoły, które zajęły miejsce 1-2. Spadkiem z grupy B do grupy C zostaną objęte drużyny, które 

zajmą miejsca 7-8. Awans z grupy C do grupy B uzyskają zespoły z miejsc 1-2. Drużyny z miejsc 4-8 zostaną 

zdegradowane do klas Okręgowych Podokręgów i z terenu działania Okręgów. 

5. Awans do rozgrywek barażowych do Centralnej Ligi Juniorów Młodszych w sezonie 2019/2020(runda 

jesienna) i 2019/2020 uzyska zespół, który po rundzie jesiennej i po rundzie wiosennej sezonu 2019/2020 

zajmie 1 miejsce w grupie A. 



6. Awans do Podkarpackiej Ligi Juniorów Młodszych do grupy C uzyskają zwycięzcy rozgrywek klasy 

Okręgowej. (5 miejsc) 

7. W przypadku braku chęci uczestnictwa w rozgrywkach centralnych możliwość awansu uzyska zespół, który 

zajmie kolejne miejsce w tabeli w grupie A. 

8. W przypadku braku chęci uczestnictwa w rozgrywkach Podkarpackiej Ligi Juniora Młodszego możliwość 

awansu uzyska zespół, który zajmie kolejne miejsce w tabeli w rozgrywkach klasy Okręgowej.. W 

przypadku braku awansu z ligi Okręgowej utrzymuje się zespół, który zajął najwyższe miejsce w tabeli 

grupy C. 

9. W przypadku awansu drużyny do Centralnej Ligi Juniorów lub spadku drużyn/y z Centralnej Ligi Juniorów 

(Karpaty Krosno, Stal Mielec) ulegnie zmianie skład grupy A, B i C przesuwając o 1 lub 2 miejsca w dół  lub  

w górę. 

10. Kluby, które  posiadają drużyny w dwóch lub więcej grupach tej samej kategorii wiekowej, mają obowiązek 

uprawnienia zawodników do danej drużyny, bez możliwości uprawnienia do innej drużyny klubu 

występującego w tej samej kategorii rozgrywkowej w trakcie rundy. Możliwość zmiany uprawnienia do 

klasy rozgrywkowej będzie możliwa dopiero pomiędzy rundą jesienną a rundą wiosenną. 

11. Drużyny klubów, nie mogą występować w jednej  grupie w tej samej kategorii rozgrywkowej. 

 

Podkarpacka Liga Trampkarzy Starszych C1, U-15 

1. W sezonie 2019/20 Podkarpacka Liga Trampkarzy Starszych liczy 23 zespoły podzielone na 3 grupy: A, B, C. 

2. Mecze rozgrywane w rundzie jesiennej i wiosennej są rozgrywane w systemie dwurundowym (mecz i 

rewanż w jednej rundzie). 

3. Po rundzie jesiennej drużyny z grupy A z miejsc 7-8 zostaną zdegradowane do grupy B. Awans z grupy B 

uzyskają zespoły, które zajęły miejsce 1-2. Spadkiem z grupy B do grupy C zostaną objęte drużyny, które 

zajmą miejsca 7-8. Awans z grupy C do grupy B uzyskają zespoły z miejsc 1-2. 

4. Po rundzie wiosennej drużyny z grupy A z miejsca 7-8  zostaną zdegradowana do grupy B. Awans z grupy B 

uzyskają zespoły, które zajęły miejsce 1-2. Spadkiem z grupy B do grupy C zostaną objęte drużyny, które 

zajmą miejsca 7-8. Awans z grupy C do grupy B uzyskają zespoły z miejsc 1-2. Drużyny z grupy C z miejsca 

4-7 zostanie zdegradowana do klas Okręgowych. 

5. Awans do rozgrywek barażowych do Centralnej Ligi Trampkarzy Starszych uzyska zespół, który po rundzie 

jesiennej sezonu 2019/2020 zajmie 1 miejsce w grupie A. 

6. Awans do rozgrywek barażowych do Centralnej Ligi Trampkarzy Starszych w sezonie 2020/2021 uzyska 

zespół, który po rundzie wiosennej sezonu 2019/2020 zajmie 1 miejsce w grupie A 

7. Awans do Podkarpackiej Ligi Trampkarzy Starszych do grupy C uzyskają zwycięzcy rozgrywek 

poszczególnych klas Okręgowych (5 miejsc) 

8. W przypadku braku chęci uczestnictwa w rozgrywkach centralnych możliwość awansu uzyska zespół, który 

zajmie kolejne miejsce w tabeli w grupie A. 

9. W przypadku braku chęci uczestnictwa w rozgrywkach Podkarpackiej Ligi Trampkarza Starszego możliwość 

awansu uzyska zespół, który zajmie kolejne miejsce w tabeli w rozgrywkach klasy Okręgowej. W przypadku 

braku awansu z ligi Okręgowej utrzymuje się zespół, który zajął najwyższe miejsce w tabeli grupy C. 

10. W przypadku awansu drużyny do Centralnej Ligi Juniorów lub spadku drużyny z Centralnej Ligi Juniorów 

(Stal Rzeszów S.A.) ulegnie zmianie skład grupy A, B i C przesuwając o 1 miejsce w dół  lub  w górę. 

11. Kluby, które  posiadają drużyny w dwóch lub więcej grupach tej samej kategorii wiekowej, mają obowiązek 

uprawnienia zawodników do danej drużyny, bez możliwości uprawnienia do innej drużyny klubu 

występującego w tej samej kategorii rozgrywkowej w trakcie rundy. Możliwość zmiany uprawnienia do 

klasy rozgrywkowej będzie możliwa dopiero pomiędzy rundą jesienną a rundą wiosenną. 

12. Drużyny klubów, nie mogą występować w jednej  grupie w tej samej kategorii rozgrywkowej. 



13. W sezonie 2020/2021 grupy w rozgrywkach trampkarza starszego będą tworzone na podstawie 

osiągniętych wyników trampkarza młodszego (w przypadku zgłoszenia przez klub drużyny). 

14. W przypadku zgłoszenia do rozgrywek więcej niż 24 zespołów, pierwszeństwo udziału w rozgrywkach będą 

miały kluby, które uczestniczyły w poprzednim sezonie w rozgrywkach Podkarpackiego ZPN. W przypadku 

zgłoszenia do rozgrywek drużyn z Podokręgu lub z terenu działania Okręgu decydować będzie wyższe 

miejsce uzyskane w lidze. 

 

 

Podkarpacka Liga Trampkarzy Młodszych C2 

1. W sezonie 2019/2020 Podkarpacka Liga Trampkarzy Młodszych liczy 24 zespołów podzielone na 3 grupy: 

A, B, C. 

2. Mecze rozgrywane w rundzie jesiennej i wiosennej są rozgrywane w systemie dwurundowym (mecz i 

rewanż w jednej rundzie). 

3. Po rundzie jesiennej drużyny z grupy A z miejsc 7-8 zostaną zdegradowane do grupy B. Awans z grupy B 

uzyskają zespoły, które zajęły miejsce 1-2. Spadkiem z grupy B do grupy C zostaną objęte drużyny, które 

zajmą miejsca 7-8. Awans z grupy C do grupy B uzyskają zespoły z miejsc 1-2. 

4. Po rundzie wiosennej drużyny z grupy A z miejsc 7-8 zostaną zdegradowane do grupy B. Awans z grupy B 

uzyskają zespoły, które zajęły miejsce 1-2. Spadkiem z grupy B do grupy C zostaną objęte drużyny, które 

zajmą miejsca 7-8. Awans z grupy C do grupy B uzyskają zespoły z miejsc 1-2. Drużyny z miejsc 4-8 zostaną 

zdegradowane do klas Okręgowych Podokręgów i z terenu działania Okręgów. 

5. Awans do Podkarpackiej Ligi Trampkarzy Starszych do grupy C uzyskają zwycięzcy rozgrywek 

poszczególnych klas Okręgowych (5 miejsc) 

6. W przypadku braku chęci uczestnictwa w rozgrywkach Podkarpackiej Ligi Trampkarza Młodszego 

możliwość awansu uzyska zespół, który zajmie kolejne miejsce w tabeli w rozgrywkach klasy Okręgowej.  

W przypadku braku awansu z ligi Okręgowej utrzymuje się zespół, który zajął najwyższe miejsce w tabeli 

grupy C. 

7. Kluby, które  posiadają drużyny w dwóch lub więcej grupach tej samej kategorii wiekowej, mają obowiązek 

uprawnienia zawodników do danej drużyny, bez możliwości uprawnienia do innej drużyny klubu 

występującego w tej samej kategorii rozgrywkowej w trakcie rundy. Możliwość zmiany uprawnienia do 

klasy rozgrywkowej będzie możliwa dopiero pomiędzy rundą jesienną a rundą wiosenną. 

8. Drużyny klubów, nie mogą występować w jednej  grupie w tej samej kategorii rozgrywkowej. 

9. W sezonie 2020/2021 grupy w rozgrywkach trampkarza młodszego będą tworzone na podstawie 

osiągniętych wyników młodzika starszego (w przypadku zgłoszenia przez klub drużyny). 

10. W przypadku zgłoszenia do rozgrywek więcej niż 24 zespołów, pierwszeństwo udziału w rozgrywkach będą 

miały kluby, które uczestniczyły w poprzednim sezonie w rozgrywkach Podkarpackiego ZPN. W przypadku 

zgłoszenia do rozgrywek drużyn z Podokręgu lub z terenu działania Okręgu decydować będzie wyższe 

miejsce uzyskane w lidze. 

 

Podkarpacka Liga Młodzików  Starszych D1, U-13 

1. W sezonie 2019/20 Podkarpacka Liga Młodzików Starszych  liczy 30 zespołów podzielonych na 5 grup: A, B, 

C, D, E. 

2. Mecze rozgrywane w rundzie jesiennej i wiosennej są rozgrywane w systemie dwurundowym (mecz i 

rewanż w jednej rundzie). 

3. Po rundzie jesiennej drużyny z grupy A z miejsc 7-8 zostaną zdegradowane do grupy B. Awans z grupy B 

uzyskają zespoły, które zajęły miejsce 1-2. Spadkiem z grupy B do grupy C zostaną objęte drużyny, które 

zajmą miejsce 6-7. Awans z grupy C do grupy B uzyskają zespoły z miejsc 1-2. Spadkiem z grupy C do grupy 

D zostaną objęte drużyny, które zajmą miejsce 6-7. Awans z grupy D do grupy C uzyskają zespoły z miejsc 



1-2. Spadkiem z grupy D do grupy E zostanie objęta drużyna, która zajmie miejsce 5. Awans z grupy E do 

grupy D uzyskają zespoły z miejsc 1-2. 

4. Po rundzie jesiennej drużyny z grupy A z miejsc 7-8 zostaną zdegradowane do grupy B. Awans z grupy B 

uzyskają zespoły, które zajęły miejsce 1-2. Spadkiem z grupy B do grupy C zostaną objęte drużyny, które 

zajmą miejsce 6-7. Awans z grupy C do grupy B uzyskają zespoły z miejsc 1-2. Spadkiem z grupy C do grupy 

D zostaną objęte drużyny, które zajmą miejsce 6-7. Awans z grupy D do grupy C uzyskają zespoły z miejsc 

1-2. Spadkiem z grupy D do grupy E zostanie objęta drużyna, która zajmie miejsce 5. Awans z grupy E do 

grupy D uzyskają zespoły z miejsc 1-2. Drużyny z grupy E z miejsc 4-5 zostaną zdegradowane do klasy 

Okręgowej zgodnie z przynależnością terytorialną. 

5. Awans do Podkarpackiej Ligi Młodzika Starszego do grupy D uzyskają zwycięzcy rozgrywek poszczególnych 

klas Okręgowych (5 miejsc) 

6. W przypadku braku chęci uczestnictwa w rozgrywkach Podkarpackiej Ligi Młodzika Starszego możliwość 

awansu uzyska zespół, który zajmie kolejne miejsce w tabeli w rozgrywkach klasy Okręgowej. W przypadku 

braku awansu z ligi Okręgowej utrzymuje się zespół, który zajął najwyższe miejsce w tabeli grupy E. 

7. Kluby, które zgłaszają, bądź awansują do wyższej klasy rozgrywkowej, a posiadają w danej klasie 

rozgrywkowej zespół, mają obowiązek uprawnienia zawodników do danej drużyny, bez możliwości 

przejścia zawodników do innego zespołu występującego w tej samej klasie rozgrywkowej w trakcie rundy. 

Możliwość zmiany uprawnienia do klasy rozgrywkowej będzie możliwa dopiero pomiędzy rundą jesienną a 

rundą wiosenną. 

8. W sezonie 2020/2021 grupy w rozgrywkach młodzika starszego będą tworzone na podstawie osiągniętych 

wyników młodzika młodszego (w przypadku zgłoszenia przez klub drużyny). 

9. W przypadku zgłoszenia do rozgrywek więcej niż 32 zespołów, pierwszeństwo udziału w rozgrywkach będą 

miały kluby, które uczestniczyły w poprzednim sezonie w rozgrywkach Podkarpackiego ZPN. W przypadku 

zgłoszenia do rozgrywek drużyn z Podokręgu lub z terenu działania Okręgu decydować będzie wyższe 

miejsce uzyskane w lidze. 

. 

 

 

Podkarpacka Liga Młodzików  Młodszych D2 

1. W sezonie 2019/20 Podkarpacka Liga Młodzików Młodszych  liczy 31 zespołów podzielonych na 4 grupy: A, 

B, C, D. 

2. Mecze rozgrywane w rundzie jesiennej i wiosennej są rozgrywane w systemie dwurundowym (mecz i 

rewanż w jednej rundzie). 

3. Po rundzie jesiennej zespoły, które zajmą miejsca 1-2 w grupie A ,B, C, D utworzą grupę A (mistrzowska). 

Zespoły z miejsc 3-4 w grupie A, B, C, D utworzą grupę B. Zespoły z miejsc 5-6 w grupie A, B, C, D utworzą 

grupę C. Pozostałe zespoły z grupy A, B, C, D utworzą grupę D. 

4. Awans do Podkarpackiej Ligi Młodzika Młodszego do grupy D uzyskają zwycięzcy rozgrywek klas 

Okręgowych (5 miejsc) 

5. W przypadku braku chęci uczestnictwa w rozgrywkach Podkarpackiej Ligi Młodzika Młodszego możliwość 

awansu uzyska zespół, który zajmie kolejne miejsce w tabeli w rozgrywkach klasy Okręgowej. W przypadku 

braku awansu z ligi Okręgowej utrzymuje się zespół, który zajął najwyższe miejsce w tabeli grupy D. 

6. Kluby, które zgłaszają, bądź awansują do wyższej klasy rozgrywkowej, a posiadają w danej klasie 

rozgrywkowej zespół, mają obowiązek uprawnienia zawodników do danej drużyny, bez możliwości 

przejścia zawodników do innego zespołu występującego w tej samej klasie rozgrywkowej w trakcie rundy. 

Możliwość zmiany uprawnienia do klasy rozgrywkowej będzie możliwa dopiero pomiędzy rundą jesienną a 

rundą wiosenną. 

7. W sezonie 2020/2021 grupy w rozgrywkach młodzika młodszego będą tworzone na podstawie 

terytorialnego podziału 



8. W przypadku zgłoszenia do rozgrywek więcej niż 32 zespołów, pierwszeństwo udziału w rozgrywkach będą 

miały kluby, które uczestniczyły w poprzednim sezonie w rozgrywkach Podkarpackiego ZPN. W przypadku 

zgłoszenia do rozgrywek drużyn z Podokręgu lub z terenu działania Okręgu decydować będzie wyższe 

miejsce uzyskane w lidze. 

 

 

 

Podkarpacka Liga Orlików Starszych, Orlików Młodszych,  

 

 

1. Rozgrywki w tych kategoriach wiekowych będą rozgrywane turniejowo.  

2. W rundzie jesiennej grupy turniejowe będą podzielone wg. przynależności terytorialnej klubów.  

3. W rundzie wiosennej grupy Orlików starszych i młodszych będą tworzone wg. osiągniętych wyników. Zespoły, 

które zajmą miejsca 1,2 w grupach A,B,C,D  utworzą grupę mistrzowską A. Zespoły z miejsc 3-4 utworzą grupę B, z 

miejsc 5-6 grupę C, a z pozostałych miejsc grupę D.  

 

Podkarpacka Liga Żaków Starszych 

 

1. Rozgrywki w tych kategoriach wiekowych będą rozgrywane turniejowo.  

2. W rundzie jesiennej grupy turniejowe będą podzielone wg. przynależności terytorialnej klubów.  

3. W rundzie wiosennej grupy Żaków starszych będą tworzone wg. osiągniętych wyników. Zespoły, które zajmą 

miejsca 1-3 w grupie A i B  utworzą grupę mistrzowską A. Zespoły z pozostałych miejsc utworzą grupę B. 

 

Podkarpacka Liga Żaków Młodszych, Skrzatów Starszych i Skrzatów Młodszych. 

 

1. Rozgrywki w tych kategoriach wiekowych będą rozgrywane turniejowo.  

2. W rundzie jesiennej grupy turniejowe będą podzielone wg. przynależności terytorialnej klubów.  

 


