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KOMUNIKAT  Nr 31/2019-2020 

Wydziału Gier Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej w Kielcach  

 Wydział Gier Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej w Kielcach informuje, że zostały zatwierdzone 

zasady awansów i spadków w kategorii Młodzików Młodszych rocznik 2008 po rundzie jesiennej sezonu 

2019/2020. 

 

1.W rozgrywkach Świętokrzyskiej Ligi Młodzików Młodszych rocznik 2008 rywalizuje 7 zespołów,  

z których zespół zajmujący po rundzie jesiennej siódme miejsce zostanie objęty spadkiem do Klasy 

Okręgowej Młodzików Młodszych. Natomiast zespół, który po rundzie jesiennej zostanie sklasyfikowany 

na szóstym miejscu uzyska prawo gry w meczu barażowym o utrzymanie się w tej klasie rozgrywek. 

 W Klasie Okręgowej Młodzików Młodszych w pięciu grupach rywalizuje 26 zespołów o prawo gry  

w meczach barażowych o awans do rozgrywek Świętokrzyskiej Ligi Młodzików Młodszych.            

Po zakończeniu rundy jesiennej sezonu 2019/2020 i zweryfikowaniu tabel końcowych wyznaczone 

zostaną mecze barażowe o awans do Świętokrzyskiej Ligi Młodzików Młodszych (rocznik 2008  

i młodsi) według niżej podanego harmonogramu: 

 

- termin 1 meczów barażowych: 10/11 listopad 2019 roku (niedziela/poniedziałek) 

I miejsce Klasa O Gr. 1 – I miejsce Klasa O Gr. 3 

KS HETMAN Włoszczowa – ORLĘTA Kielce 

na dzień 11 listopada 2019 roku (poniedziałek) godzina 10:00 na stadionie klubu KS HETMAN  

II miejsce Klasa O Gr. 5 – II miejsce Klasa O Gr. 4 

WISŁA JUNIOR Sandomierz – GALACTICOS Ostrowiec Świętokrzyski 

na dzień 11 listopada 2019 roku (poniedziałek) godzina 13:00 w Sandomierzu 

VI miejsce Św. Liga Mł. Mł. – I miejsce Klasa O Gr. 2 

KS DAP Kielce – MKS NEPTUN Końskie  

na dzień 11 listopada 2019 roku (poniedziałek) godzina 11:00 w Kielcach przy ul. Ściegiennego 8 

(boisko boczne - sztuczna nawierzchnia) 

 

- termin 2 meczów barażowych: 16/17 listopad 2019 roku (sobota/niedziela) 

I miejsce Klasa O Gr. 3 – I miejsce Klasa O Gr. 1 

ORLĘTA Kielce – KS HETMAN Włoszczowa 

na dzień … listopada 2019 roku (sobota/niedziela) godzina … w Kielcach 

II miejsce Klasa O Gr. 4 – II miejsce Klasa O Gr. 5 

GALACTICOS Ostrowiec Świętokrzyski – WISŁA JUNIOR Sandomierz 

na dzień … listopada 2019 roku (sobota/niedziela) godzina … w ………………….. 
I miejsce Klasa O Gr. 2 – VI miejsce Św. Liga Mł. Mł.  

MKS NEPTUN Końskie  – KS DAP Kielce  

na dzień … listopada 2019 roku (sobota/niedziela) godzina … w Końskich 
 

2.Drużyna klubu KKP KORONA Kielce biorąca udział w rozgrywkach Klasy Okręgowej Młodzików 

Młodszych w Grupie 4 (KKP KORONA II Kielce) zgodnie z Regulaminem Rozgrywek ŚZPN na sezon 

2019/2020 § 14 pkt. 4 i 5 nie może uzyskać awansu do rozgrywek Świętokrzyskiej Ligi Młodzików 

Młodszych, ponieważ w tych rozgrywkach uczestniczy już pierwsza drużyna tego klubu. W związku  

z powyższym zespół KKP KORONA II Kielce w przypadku zajęcia pierwszego miejsca w swojej grupie 

nie został zakwalifikowany do gry w meczach barażowych o awans do rozgrywek Świętokrzyskiej Ligi 

Młodzików Młodszych. W tym przypadku prawo do gry w meczach barażowych nabywa zespół 

sklasyfikowany na drugim miejscu w tej klasie rozgrywek – GALACTICOS Ostrowiec Świętokrzyski. 

 

3.W rozgrywkach  Klasy Okręgowej Młodzików Młodszych w Grupie 5 pierwsze miejsce zajął zespół 

klubu BASZTA Rytwiany, który zrezygnował z udziału w meczach barażowych. W tym przypadku 
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prawo do gry w meczach barażowych nabywa zespół sklasyfikowany na drugim miejscu w tej klasie 

rozgrywek – WISŁA JUNIOR Sandomierz. 

  

4.Zawody barażowe traktowane są jako kolejne zawody mistrzowskie z zachowaniem zasad Regulaminu 

Rozgrywek. W zawodach barażowych mogą uczestniczyć wyłącznie zawodnicy potwierdzeni   

i uprawnieni do klubu w systemie Extranet na sezon 2019/2020 przez Świętokrzyski Związek Piłki 

Nożnej w danej kategorii wiekowej. 

 

5.Gospodarz meczu, wymieniony na pierwszym miejscu w w/w terminarzu jest organizatorem zawodów  

i winien spełnić wszystkie wymogi nałożone regulaminem i przepisami gry w piłkę nożną, w tym 

zapewnić należyty obiekt do zawodów, dokonać wszystkich opłat wynikających z organizacji zawodów 

tj. delegacji sędziowskich,  służby medycznej i innych osób funkcyjnych. Podstawa prawna: Regulamin 

Rozgrywek ŚZPN. 

 

6.Zwycięzcą barażu zostaje zespół zgodnie z zasadami Regulaminu Rozgrywek ŚZPN § 22, który 

zgromadzi większą liczbę punktów. W przypadku uzyskania równej liczby punktów o awansie decyduje: 

  przy równej liczbie punktów, korzystniejsza różnica między zdobytymi bramkami w spotkaniach 

pomiędzy zainteresowanymi drużynami; 

  przy dalszej równości, wg obowiązującej reguły UEFA, że bramki strzelone na wyjeździe  

są liczone „podwójnie”, korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami  

w spotkaniach tych drużyn; 

  przy dalszej równości, zarządzona będzie dogrywka 2 x 10 minut; 

  jeśli w czasie dogrywki oba zespoły zdobędą tę samą liczbę bramek, bramki zdobyte  

na wyjeździe liczone są podwójnie (awans uzyskuje drużyna gości) zgodnie z zasadami przyjętymi  

w UEFA w rozgrywkach pucharowych; 

  jeżeli w trakcie dogrywki żadna z drużyn nie zdobędzie bramki, zarządza się rzuty karne  

wg obowiązujących przepisów. 

 

7.Drużyna, która nie stawi się na zawody barażowe zostaje automatycznie zdyskwalifikowana  

i pozbawiona praw wynikających z rozgrywek barażowych. 

 

8.Kolegium Sędziów ŚZPN desygnuje obsadę sędziowską na w/w mecze. Wyznaczeni sędziowie 

           zobowiązani są do dostarczenia oryginałów sprawozdań z meczów barażowych: 

 z I terminu 10/11 listopada 2019 r. do dnia 13 listopada 2019 r. (środa) do godziny 15:00 

 z II terminu 16/17 listopada 2019 r. do dnia 20 listopada 2019 r. (środa) do godziny 15.00 

 

9.Sprawy nie ujęte w powyższym komunikacie rozstrzyga Wydział Gier ŚZPN zgodnie  

z obowiązującymi Regulaminami i przepisami. 

                                             

Z poważaniem 

  

             Opracował: 

Sekretarz Świętokrzyskiego 

Związku Piłki Nożnej 

Arkadiusz Krala 
       

Otrzymują: 

1. Zainteresowane kluby 

2. Kolegium Sędziów ŚZPN 

3. Wydział Gier ŚZPN a/a 

  


