
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 56/Z/2022 Zarządu Mazowieckiego ZPN 
 
 

ZASADY AWANSÓW I SPADKÓW W ROZGRYWKACH MŁODZIEŻOWYCH 
MAZOWIECKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ NA SEZON 2022/2023 

 
I. ZASADY OGÓLNE: 

 

1. W związku z § 13 ust. 3 niniejszego regulaminu, dopuszczającym udział dwóch lub więcej 
zespołów tego samego klubu w rozgrywkach przyjmuje się zasadę, że w przypadku 
wywalczenia przez dwa zespoły tego samego klubu prawa awansu do Ekstraligi awans 
otrzymuje zespół występujący w rozgrywkach z numerem I. Natomiast z grupy, w której 
prawo awansu uzyskał zespół oznaczony numerem II – awansuje kolejny zespół. 
 

2. W przypadku konieczności uzupełniania składów grup rozgrywkowych nie przewiduje 
się meczów barażowych. Wybór zespołów następuje drogą losowania spośród 
uprawnionych do gry zespołów.  

 
3. W przypadku wyczerpania się zasad awansów i spadków w rozgrywkach szczebla 

wojewódzkiego decyzję podejmie Komisja Rozgrywek Mazowieckiego ZPN. 
 

 

A. ZASADY AWANSÓW I SPADKÓW W ROZGRYWKACH SZCZEBLA WOJEWÓDZKIEGO PO 
RUNDZIE JESIENNEJ SEZONU 2022/2023 

 
 

1. W rundzie wiosennej sezonu 2022/2023 rozgrywki kategorii wiekowej U-19 (2004) 
będą prowadzone w Ekstralidze (8 zespołów) i  I Lidze (2 grupy po 8 zespołów). 2 
najwyżej sklasyfikowane zespoły po rundzie jesiennej uzyskają awans do Ligi 
Makroregionalnej U-19, a pozostałe uzupełnione o najwyżej sklasyfikowane zespoły 
z rozgrywek I Ligi Wojewódzkiej.  
 
Ekstraligę utworzą zespoły: 
a.  najwyżej sklasyfikowane zespoły Ekstraligi z rundy jesiennej sezonu 2022/2023; 
b. 2 najwyżej sklasyfikowane zespoły rozgrywek wojewódzkich z rundy jesiennej 

sezonu 2022/2023; 
I ligę utworzą zespoły: 

a. 4 mistrzowie rozgrywek prowadzonych w rundzie jesiennej sezonu 2022/2023 
przez delegatury Mazowieckiego ZPN w: Ciechanowie, Płocku, Radomiu, 
Siedlcach; 

b. 2 najwyżej sklasyfikowane zespoły rozgrywek „warszawskich” z rundy jesiennej 
sezonu 2022/2023; 

c. najwyżej sklasyfikowane zespoły rozgrywek I Ligi z rundy jesiennej sezonu 
2022/2023, które nie uzyskały awansu do Ekstraligi; 

 



2. W rundzie wiosennej sezonu 2022/2023 rozgrywki kategorii wiekowych U-18 (2005), 
U-17 (2006), U-16 (2007), U-15 (2008), U-14 (2009) będą prowadzone w Ekstralidze 
(8 zespołów) i I Lidze (2 grupy po 8 zespołów) 
 
Ekstraligę utworzą zespoły: 
a. najwyżej sklasyfikowane zespoły Ekstraligi z rundy jesiennej sezonu 2022/2023; 
b. 2 najwyżej sklasyfikowane zespoły I Ligi z rundy jesiennej sezonu 2022/2023; 
I ligę utworzą zespoły: 

d. zespoły, które po rundzie jesiennej sezonu 2022/2023 nie utrzymały prawa gry 
w Ekstralidze; 

e. 4 mistrzowie rozgrywek prowadzonych w rundzie jesiennej sezonu 2022/2023 
przez delegatury Mazowieckiego ZPN w: Ciechanowie, Płocku, Radomiu, 
Siedlcach; 

f. 2 najwyżej sklasyfikowane zespoły rozgrywek „warszawskich” z rundy jesiennej 
sezonu 2022/2023; 

g. najwyżej sklasyfikowane zespoły rozgrywek I Ligi z rundy jesiennej sezonu 
2022/2023, które nie uzyskały awansu do Ekstraligi; 
 

3. Zespoły, które po rundzie jesiennej sezonu 2022/2023 zajmą miejsca spadkowe w 
rozgrywkach CLJ U-17 i U-15 zostaną przydzielone do poziomu rozgrywek zgodnie z 
miejscami jakie zajmowały po rundzie wiosennej sezonu 2021/2022.  
 

4. Zespoły, które zajmą pierwsze miejsca rozgrywek U-17 i U-15 otrzymają prawo gry w 
barażu o CLJ U-17 i U-15. W przypadku rezygnacji lub posiadania już przez dany klub 
zespołu w rozgrywkach CLJ prawo gry otrzyma kolejny zespół w tabeli. Do gry w 
barażach uprawni będą zawodnicy zgodnie z zasadami wynikającymi z Uchwał PZPN 
o rozgrywkach CLJ. 

 
 

B. ZASADY AWANSÓW I SPADKÓW W ROZGRYWKACH SZCZEBLA WOJEWÓDZKIEGO PO 
RUNDZIE WIOSENNEJ SEZONU 2022/2023 

 
 

1. W rundzie jesiennej sezonu 2023/2024 rozgrywki kategorii wiekowych U-19 (2005), 
U-18 (2006), U-17 (2007), U-16 (2008), U-15 (2009) będą prowadzone w Ekstralidze 
(8 zespołów) i I Lidze (2 grupy po 8 zespołów) 
Ekstraligę utworzą zespoły: 
a. najwyżej sklasyfikowane zespoły Ekstraligi z rundy wiosennej sezonu 2022/2023; 
b. 2 najwyżej sklasyfikowane zespoły I Ligi z rundy wiosennej sezonu 2022/2023; 
I ligę utworzą zespoły: 

a. zespoły, które po rundzie wiosennej sezonu 2022/2023 nie utrzymały prawa gry 
w Ekstralidze; 

b. 4 mistrzowie rozgrywek prowadzonych w rundzie wiosennej sezonu 2022/2023 
przez delegatury Mazowieckiego ZPN w: Ciechanowie, Płocku, Radomiu, 
Siedlcach; 



c. 2 najwyżej sklasyfikowane zespoły rozgrywek „warszawskich” z rundy wiosennej 
sezonu 2022/2023; 

d. najwyżej sklasyfikowane zespoły rozgrywek I Ligi z rundy wiosennej sezonu 
2022/2023, które nie uzyskały awansu do Ekstraligi; 
 

2. W rundzie jesiennej sezonu 2023/2024 rozgrywki w kategorii wiekowej U-14 (2010) 
będą prowadzone w Ekstralidze (8 zespołów) i I Lidze (2 grupy po 8 zespołów) 
Ekstraligę utworzą: 
a. 4 najwyżej sklasyfikowane zespoły  I WLM z rundy wiosennej sezonu 2022/2023; 
b. 4 mistrzowie rozgrywek prowadzonych w rundzie wiosennej sezonu 2022/2023 

przez delegatury Mazowieckiego ZPN w: Ciechanowie, Płocku, Radomiu, 
Siedlcach; 

I ligę utworzą: 

a. zespoły z 3-4 miejsc I WLM z rundy wiosennej sezonu 2022/2023; 
b. 8 zespołów z rozgrywek prowadzonych w rundzie wiosennej sezonu 2022/2023 

przez delegatury Mazowieckiego ZPN w: Ciechanowie, Płocku, Radomiu, 
Siedlcach;  

c. zwycięzcy baraży pomiędzy 5-6 zespołami I WLM a mistrzami II WLM z rundy 
wiosennej sezonu 2022/2023 
 

3. Zespoły, które w rundzie wiosennej sezonu 2022/2023 uczestniczyły w rozgrywkach 
CLJ U-17 i U-15 zostaną przydzielone do poziomu rozgrywek zgodnie z miejscami 
jakie zajmowały po rundzie wiosennej sezonu 2021/2022  
 

4. Zespoły, które zajmą pierwsze miejsca w rozgrywkach U-17 i U-14 otrzymają prawo 
gry w barażu o CLJ U-17 i U-15. W przypadku rezygnacji lub posiadania już przez dany 
klub zespołu w rozgrywkach CLJ prawo gry otrzyma kolejny zespół w tabeli. Do gry w 
barażach uprawni będą zawodnicy zgodnie z zasadami wynikającymi z Uchwał PZPN 
o rozgrywkach CLJ. 

 
5. Kluby,  które utrzymają miejsca lub uzyskają awans do rozgrywek CLJ na sezon 

2023/2024 tracą prawo wynikające z zasad awansów i spadków Regulaminu 
Mazowieckiego na sezon 2022/2023 do zachowania poziomu rozgrywkowego I 
zespołów w rozgrywkach prowadzonych przez Mazowiecki ZPN zgodnie z 
kategoriami wiekowymi: CLJ U-19 – rozgrywki U-18, CLJ U-17 – rozgrywki U-16, CLJ – 
15 – rozgrywki U-14. 

 
II. WARSZAWSKIE ROZGRYWKI MŁODZIEŻOWE 

A. ZASADY OGÓLNE 
a. W przypadku konieczności uzupełniania składów grup rozgrywkowych nie 

przewiduje się meczów barażowych. Wybór zespołów następuje na 
podstawie wyników z poprzedniej rundy – średnia zdobytych punktów w 
rozgrywkach. 

 
b. Przydział nowo zgłoszonych zespołów do poziomów rozgrywkowych  - po 

wyczerpaniu zapisów wynikających z zasad awansu – nastąpi na podstawie 



oceny sportowej klubu tj. ciągłości szkolenia w klubie, wyników sportowych 
innych drużyn klubu w poprzedniej rundzie rozgrywkowej. 

 
c. W przypadku wyczerpania zasad awansów i spadków w rozgrywkach grup 

„warszawskich” decyzję podejmie Komisja Gier Mazowieckiego ZPN. 
 

d. W przypadku, gdy ilość grup niższego poziomu danej klasy rozgrywkowej jest 
mniejsza, bądź równa ilości grup wyższego poziomu, awans uzyskują dwa 
najwyżej sklasyfikowane zespoły z każdej grupy niższego poziomu. 

 
e. W przypadku, gdy ilość zespołów zgłoszonych do rozgrywek w danej kategorii 

wiekowej będzie większa niż 180, Mazowiecki ZPN wprowadzi  od rundy 
jesiennej sezonu 2022/2023 dodatkowy najniższy poziom rozgrywkowy dla 
zespołów nowo zgłoszonych.  

 
f. Po rundzie jesiennej sezonu 2022/2023 w kategoriach wiekowych, w których 

ilość zespołów zgłoszonych do rozgrywek będzie większa niż 180, Mazowiecki 
ZPN dodatkowy najniższy poziom rozgrywkowy dla zespołów najniżej 
sklasyfikowanych w IV lidze oraz nowo zgłoszonych. 

 
g. W zależności od ilości zgłoszeń Mazowiecki ZPN może zmienić ilość poziomów 

rozgrywek, ilość zespołów w grupach lub grup najniższego poziomu. 
 

 

B. ZASADY AWANSÓW I SPADKÓW W ROZGRYWKACH GRUP „WARSZAWSKICH” PO 
RUNDZIE JESIENNEJ SEZONU 2022/2023 

 
1. W rundzie wiosennej sezonu 2022/2023 rozgrywki kategorii wiekowych U-19 (2004), U-

18 (2005), U-17 (2006), U-16 (2007), U-15 (2008), U-14 (2009) w zależności od liczby 
zgłoszonych zespołów będą prowadzone na 3 poziomach rozgrywkowych: 
a. I Warszawska Liga – będzie liczyła 2 grupy po 8 zespołów. Miejsca te zajmą zespoły, 

które nie zachowały prawa gry w  rozgrywkach wojewódzkich, mistrzowie II ligi, 
najwyżej sklasyfikowane  zespoły rozgrywek I Warszawskiej Ligi z poprzedniej rundy 
rozgrywkowej; 

b. II Warszawska Liga – będzie liczyła 4 grupy po 8 zespołów. Miejsca te zajmą zespoły, 
które nie zachowały prawa gry w I Warszawskiej Lidze, mistrzowie III ligi, najwyżej 
sklasyfikowane zespoły rozgrywek II Warszawskiej Ligi z poprzedniej rundy 
rozgrywkowej; 

c. III Warszawska Liga – będzie liczyła 8 grup po 8 zespołów. Miejsca te zajmą zespoły, 
które nie zachowały prawa gry w II Warszawskiej Lidze, pozostałe zgłoszone zespoły 
do rozgrywek; 
 

2. W rundzie wiosennej sezonu 2022/2023 rozgrywki kategorii wiekowych U-13 (2010), U-
12 (2011) w zależności od liczby zgłoszonych zespołów będą prowadzone na 4 poziomach 
rozgrywkowych: 



a. I Warszawska Liga – będzie liczyła 2 grupy po 6 zespołów. Miejsca te zajmą 
mistrzowie II ligi, najwyżej sklasyfikowane zespoły rozgrywek z I Warszawskiej Ligi z 
poprzedniej rundy rozgrywkowej; 

b. II Warszawska Liga – będzie liczyła 4 grupy po 6 zespołów. Miejsca te zajmą zespoły, 
które nie zachowały prawa gry w I Warszawskiej Lidze, mistrzowie III ligi, najwyżej 
sklasyfikowane zespoły rozgrywek II Warszawskiej Ligi z poprzedniej rundy 
rozgrywkowej;  

c. III Warszawska Liga – będzie liczyła 8 grup po 6 zespołów. Miejsca te zajmą zespoły, 
które nie zachowały prawa gry w II Warszawskiej Lidze, mistrzowie IV ligi; najwyżej 
sklasyfikowane zespoły rozgrywek III Warszawskiej Ligi z poprzedniej rundy 
rozgrywkowej; 

d. IV Warszawska Liga – będzie liczyła 16 grup po 6 zespołów. Miejsca te zajmą zespoły, 
które nie zachowały prawa gry w III Warszawskiej Lidze, pozostałe zgłoszone zespoły 
do rozgrywek; 
 
 

C. ZASADY AWANSÓW I SPADKÓW W ROZGRYWKACH GRUP „WARSZAWSKICH” PO 
RUNDZIE WIOSENNEJ SEZONU 2022/2023 

 
1. W rundzie jesiennej sezonu 2023/2024 rozgrywki kategorii wiekowych U-19 (2005), 

U-18 (2006), U-17 (2007), U-16 (2008), U-15 (2009) w zależności od liczby 
zgłoszonych zespołów będą prowadzone na 3 poziomach rozgrywkowych: 
a. I Warszawska Liga – będzie liczyła 2 grupy po 8 zespołów. Miejsca te zajmą 

zespoły, które nie zachowały prawa gry z rozgrywek wojewódzkich, mistrzowie II 
ligi, najwyżej sklasyfikowane zespoły rozgrywek I Warszawskiej Ligi z poprzedniej 
rundy rozgrywkowej; 

b. II Warszawska Liga – będzie liczyła 4 grupy po 8 zespołów. Miejsca te zajmą 
zespoły, które nie zachowały prawa gry w I Warszawskiej Lidze, mistrzowie III ligi, 
najwyżej sklasyfikowane zespoły rozgrywek II Warszawskiej Ligi z poprzedniej 
rundy rozgrywkowej; 

c. III Warszawska Liga – będzie liczyła 8 grup po 8 zespołów. Miejsca te zajmą 
zespoły, które nie zachowały prawa gry w II Warszawskiej Lidze, pozostałe 
zgłoszone zespoły do rozgrywek; 

d. W zależności od ilości zgłoszeń Mazowiecki ZPN może zmienić ilość poziomów 
rozgrywek lub grup najniższego poziomu. 
 

2. W rundzie jesiennej sezonu 2023/2024 rozgrywki kategorii wiekowych U-14 (2010) 
w zależności od liczby zgłoszonych zespołów będą prowadzone na 3 poziomach 
rozgrywkowych: 
a. I Warszawska Liga – będzie liczyła 2 grupy po 8 zespołów. Miejsca te zajmą: 

 zespoły rozgrywek I i II Warszawskiej Ligi z poprzedniej rundy 
rozgrywkowej, które nie uzyskały awansu do rozgrywek na szczeblu 
wojewódzkim (przegrani z meczów barażowych o I Ligę Wojewódzką),  

 zespoły z 2 miejsc  II Warszawskiej Ligi, 

 zwycięzcy meczów barażowych pomiędzy  mistrzami III Warszawskiej Ligi 
a zespołami z 3 i 4 miejsc II Warszawskiej Ligi,  



 w przypadku pozostania wolnych miejsc zespoły, które były najwyżej 
sklasyfikowane w II Warszawskiej Lidze, a nie uzyskały awansu w meczach 
barażowych. 

b. II Warszawska Liga – będzie liczyła 4 grupy po 8 zespołów. Miejsca te zajmą: 
 przegrani meczów barażowych pomiędzy  mistrzami III Warszawskiej Ligi, 

a zespołami z 3 i 4 miejsc II Warszawskiej Ligi, 
 pozostałe zespoły, które nie zachowały prawa gry w II Warszawskiej Lidze,  
 zwycięzcy meczów barażowych pomiędzy  mistrzami IV Warszawskiej Ligi 

a zespołami z 2 i 3 miejsc III Warszawskiej Ligi, 
 w przypadku pozostania wolnych miejsc zespoły, które były najwyżej 

sklasyfikowane w III Warszawskiej Lidze, a nie uzyskały awansu w 
meczach barażowych; 

c. III Warszawska Liga – będzie liczyła 8 grup po 8 zespołów. Miejsca te zajmą: 
pozostałe zespoły III i IV Ligi Warszawskiej oraz nowo zgłoszone zespoły do 
rozgrywek. 

 
3. W rundzie jesiennej sezonu 2023/2024 rozgrywki kategorii wiekowych U-13 (2011) 

w zależności od liczby zgłoszonych zespołów będą prowadzone na 4 poziomach 
rozgrywkowych: 

a. I Warszawska Liga – będzie liczyła 2 grupy po 6 zespołów. Miejsca te zajmą 
mistrzowie II ligi, najwyżej sklasyfikowane zespoły rozgrywek I Warszawskiej Ligi z 
poprzedniej rundy rozgrywkowej; 

b. II Warszawska Liga – będzie liczyła 4 grupy po 6 zespołów. Miejsca te zajmą 
zespoły, które nie zachowały prawa gry w I Warszawskiej Lidze, mistrzowie III ligi, 
najwyżej sklasyfikowane zespoły rozgrywek II Warszawskiej Ligi z poprzedniej 
rundy rozgrywkowej;  

c. III Warszawska Liga – będzie liczyła 8 grup po 6 zespołów. Miejsca te zajmą 
zespoły, które nie zachowały prawa gry w II Warszawskiej Lidze, mistrzowie IV ligi; 
najwyżej sklasyfikowane zespoły rozgrywek III Warszawskiej Ligi z poprzedniej 
rundy rozgrywkowej; 

d. IV Warszawska Liga – będzie liczyła 16 grup po 6 zespołów. Miejsca te zajmą 
zespoły, które nie zachowały prawa gry w III Warszawskiej Lidze, pozostałe 
zgłoszone zespoły do rozgrywek; 

e. W zależności od ilości zgłoszeń Mazowiecki ZPN może zmienić ilość poziomów 
rozgrywek lub grup najniższego poziomu. 
 

4. W rundzie jesiennej sezonu 2023/2024 rozgrywki kategorii wiekowych U-12 (2012) 
w zależności od liczby zgłoszonych zespołów będą prowadzone w grupach 6 
zespołowych na jednym poziomie rozgrywkowym. 

 
 
 
 

 

 

 



ZASADY AWANSÓW I SPADKÓW W ROZGRYWKACH MŁODZIEŻOWYCH 
W MZPN DELEGATURA CIECHANÓW-OSTROŁĘKA  - SEZON 2022/2023 

 
Runda jesienna 

I. Junior B1 U-17 (2006r.) 

1. I  liga MZPN Delegatura Ciechanów-Ostrołęka w rundzie jesiennej będzie składała się z   

5 drużyn. 

 Awans do I Ligi Wojewódzkiej po rundzie jesiennej uzyska mistrz I Ligi MZPN 
Delegatura  Ciechanów-Ostrołęka. 

II. Junior B2 U-167 (2007r.) 

1. I  liga MZPN Delegatura Ciechanów-Ostrołęka w rundzie jesiennej będzie składała się z   

7 drużyn. 

 Awans do I Ligi Wojewódzkiej po rundzie jesiennej uzyska mistrz I Ligi MZPN 
Delegatura  Ciechanów-Ostrołęka. 

2. II liga MZPN Delegatura Ciechanów-Ostrołęka w rundzie jesiennej będzie składała się z   

 2 grup  - 1 grupa 4  drużyn  ,2 grupa 5 drużyn. 

 Awans do I ligi MZPN Delegatura Ciechanów-Ostrołęka j po rundzie 
jesiennej uzyskają mistrzowie dwóch grup II ligi i MZPN Delegatura  
Ciechanów-Ostrołęka. 

III. Trampkarz C1 U-15 (2008r.) 

1. I  liga MZPN Delegatura Ciechanów-Ostrołęka w rundzie jesiennej będzie liczyła 6 drużyn. 

 Awans do I Ligi Wojewódzkiej po rundzie jesiennej uzyska mistrz I Ligi MZPN 
Delegatura Ciechanów-Ostrołęka 

2. II  liga MZPN Delegatura Ciechanów-Ostrołęka w rundzie jesiennej będzie liczyła 6 drużyn 

 Awans do I Ligi MZPN Delegatura Ciechanów-Ostrołęka uzyska  mistrz II Ligi 
MZPN Delegatura  Ciechanów-Ostrołęka. 

IV. Trampkarz C2 U-14 (2009r.) 

1. I  liga MZPN Delegatura Ciechanów-Ostrołęka w rundzie jesiennej będzie liczyła 4 
drużyny. 

 Awans do I Ligi Wojewódzkiej po rundzie jesiennej uzyska mistrz I Ligi MZPN 
Delegatura Ciechanów-Ostrołęka 

2. II  liga MZPN Delegatura Ciechanów-Ostrołęka w rundzie wiosennej będzie się składała z 
2 grup  po 6 zespołów. 

 Awans do I Ligi MZPN Delegatura Ciechanów-Ostrołęka uzyskają  mistrzowie 
dwóch grup  II Ligi MZPN  Delegatura  Ciechanów-Ostrołęka 

 

 



 

V. Młodzik D1 U-13 (2010r.) 

1. I  liga MZPN Delegatura Ciechanów-Ostrołęka w rundzie jesiennej będzie liczyła 8 
drużyn. 

 Cztery ostatnie zespoły I ligi MZPN Delegatura Ciechanów-Ostrołęka po 
rundzie jesiennej spadają do II ligi 

2. II  liga MZPN Delegatura Ciechanów-Ostrołęka w rundzie jesiennej będzie się składała 
z 4 grup  I – 8 zespołów ,II – 7 zespołów ,III – 6 zespołów i IV – 8 zespołów. 

 Awans do I Ligi MZPN Delegatura Ciechanów-Ostrołęka uzyskają  mistrzowie 
czterech  grup  II Ligi MZPN  Delegatura Ciechanów-Ostrołęka 

VI. Młodzik D2 U-12 (2011 r.) 

1. I  liga MZPN Delegatura Ciechanów-Ostrołęka w rundzie jesiennej  będzie liczyła 5 
drużyn. 

 Dwa ostatnie zespoły I ligi MZPN Delegatura Ciechanów-Ostrołęka po 
rundzie jesiennej spadają do II ligi 

2. II  liga MZPN Delegatura Ciechanów-Ostrołęka w rundzie jesiennej będzie się składała 
z 3  grup  I i II grupa po  6 zespołów , III – 5 zespołów. 

 Awans do I Ligi MZPN Delegatura Ciechanów-Ostrołęka uzyskają  mistrzowie 
trzech grup  II Ligi MZPN  Delegatura Ciechanów-Ostrołęka 

VII. Orlik E1 U-11 (2012r.) 
Rozgrywki będą prowadzone w 7  grupach ( 45  drużyn) systemem mecz i rewanż 

 
VIII. Orlik E2 U-10 (2013r.) 

 Rozgrywki będą prowadzone w 4  grupach ( 24 drużyny) systemem mecz i rewanż  
 
IX. Żak F1 U-9 (2014r.) 

Rozgrywki będą prowadzone w 5 grupach ( 32 drużyny) systemem mecz i rewanż 
 

X. Orlik F2 U-8 (2015r.) 
Rozgrywki będą prowadzone w 2 grupach ( 15 drużyn) systemem mecz i rewanż 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZASADY AWANSÓW I SPADKÓW W ROZGRYWKACH MŁODZIEŻOWYCH 
W MZPN DELEGATURA PŁOCK - SEZON 2022/2023 

Runda jesienna 
 

I. Junior B1 U-17 I Liga (2006r.) 
  I MZPN Delegatura Płock w rundzie jesiennej będzie liczyła 8 drużyny.  

 Awans do I Ligi Wojewódzkiej po rundzie jesiennej uzyska mistrz I Ligi MZPN 
Delegatura  

  Płock. 
II. Trampkarz  C1 U-15 I Liga (2008r.) 

  I Liga MZPN Delegatura Płock w rundzie jesiennej będzie liczyła 6 drużyn.  

 Awans do I Ligi Wojewódzkiej po rundzie jesiennej uzyska mistrz I Ligi MZPN 
Delegatura Płock. 

III. Trampkarz  C2 U-14 I Liga (2009r.) 
1. I Liga MZPN Delegatura Płock w rundzie jesiennej będzie liczyła 6 drużyn.  
2. II Liga MZPN Delegatura Płock w rundzie jesiennej będzie liczyła 6 drużyn 

Awans do I Ligi Wojewódzkiej po rundzie jesiennej uzyska mistrz I Ligi MZPN Delegatura 
Płock. 
Spadek do II ligi MZPN Delegatura Płock zanotuje drużyna zajmująca ostatnie miejsce  
w I MZPN Delegatura Płock. 
Awans do I Ligi MZPN Delegatura Płock uzyska najlepsza drużyna z II Ligi MZPN 
Delegatura Płock. 

IV. Młodzik D1  U-13 I Liga (2010r.) 
1. I Liga MZPN Delegatura Płock w rundzie jesiennej będzie liczyła 8 drużyn.  
2. II Liga MZPN Delegatura Płock w rundzie jesiennej będzie liczyła 8 drużyn, 

Spadek do II ligi MZPN Delegatura Płock zanotują dwie drużyny zajmujące ostatnie 
miejsca w I Lidze MZPN Delegatura Płock. 
Awans do I Ligi MZPN Delegatura Płock uzyskają dwie najlepsze drużyny z II Ligi  MZPN 
Delegatura Płock. 

V. Młodzik D2  U-12 I Liga (2011 r.) 
1. I Liga MZPN Delegatura Płock w rundzie jesiennej będzie liczyła 7 drużyn.  
2. II Liga MZPN Delegatura Płock w rundzie jesiennej będzie liczyła 7 drużyn. 

Spadek do II ligi MZPN Delegatura Płock zanotują dwie drużyny zajmujące ostatnie 
miejsca w I Lidze MZPN Delegatura Płock. 
Awans do I Ligi MZPN Delegatura Płock uzyskają dwie najlepsze drużyny z II Ligi  MZPN 
Delegatura Płock. 

 
Rozgrywki w kategorii E1 (U-11), E2 (U-10), F1 (U-9), F2 (U-8) prowadzone będą w 
systemie turniejowym bez tabel. 
 

W zależności od ilości zgłoszeń Komisja Gier MZPN Delegatura Płock może zmienić ilość 
poziomów rozgrywek oraz ilość drużyn w poszczególnych ligach. 
 
 
 
 
 



 
ZASADY AWANSÓW I SPADKÓW W ROZGRYWKACH MŁODZIEŻOWYCH 

W MZPN DELEGATURA PŁOCK - SEZON 2022/2023 
 
Runda wiosenna 
 

I. Junior B1 U-17 I Liga (2006r.) 
  I Ligę MZPN Delegatura Płock w rundzie wiosennej utworzą drużyny: 

1. Drużyny z rundy jesiennej. 
Mistrz I Ligi MZPN Delegatura Płock rundy wiosennej uzyska awans do I Ligi 
Wojewódzkiej A 2 (U-18) rundy jesiennej sezonu 2023/24 

 
II. Trampkarz  C1 U-15 I Liga (2008r.) 

  I Ligę MZPN Delegatura Płock w rundzie wiosennej  utworzą drużyny: 
1. Spadkowicz z I Ligi Wojewódzkiej. 
2. Drużyny z rundy jesiennej. 

 
Mistrz rundy wiosennej I Ligi MZPN Delegatura Płock uzyska awans do I Ligi 
Wojewódzkiej  
B2 (U-16) rundy jesiennej sezonu 2023/24 

III. Trampkarz  C2 U-14 I Liga (2009r.) 
  I Ligę MZPN Delegatura Płock w rundzie wiosennej  utworzą drużyny: 

1. Spadkowicz z I Ligi Wojewódzkiej. 
2. Drużyny z I Lig1 MZPN Delegatura Płock rundy jesiennej . 
3. Mistrz II Ligi MZPN Delegatura Płock. 
 Mistrz rundy wiosennej I Ligi MZPN Delegatura Płock uzyska awans do I Ligi  
 Wojewódzkiej C1 (U-15) rundy jesiennej sezonu 2023/24 

 
II Ligę MZPN Delegatura Płock w rundzie wiosennej  utworzą drużyny: 

1. Spadkowicz z I Ligi MZPN Delegatura Płock rundy jesiennej. 
2. Drużyny z II Ligi rundy jesiennej . 

 
IV. Młodzik D1  U-13 I Liga (2010r.) 

  I Ligę MZPN Delegatura Płock w rundzie wiosennej  utworzą drużyny: 
1. Mistrz i wicemistrz  II Ligi MZPN Delegatura Płock. 
2. Drużyny z I Ligi MZPN Delegatura Płock rundy jesiennej . 

 
  II Ligę MZPN Delegatura Płock w rundzie wiosennej  utworzą drużyny: 

1. Dwie ostatnie drużyny z I Ligi MZPN Delegatura Płock. 
2. Drużyny z II Ligi MZPN Delegatura Płock rundy jesiennej . 

 
 
Mistrz rundy wiosennej I Ligi MZPN Delegatura Płock uzyska awans do Ekstraligi  C2 (U-14)  
rundy jesiennej sezonu 2023/24 
Wicemistrz rundy wiosennej Ligi MZPN Delegatura Płock uzyska awans do I Ligi Wojewódzkiej 
C2 (U-14) rundy jesiennej sezonu 2023/24 



III drużyna I Ligi MZPN Delegatura Płock rundy wiosennej uzyska awans do I Ligi Wojewódzkiej 
C2 (U-14) rundy jesiennej sezonu 2023/24 
 

V. Młodzik D2  U-12 I Liga (2011r.) 
  I Ligę MZPN Delegatura Płock w rundzie wiosennej utworzą drużyny: 

1. Mistrz i wicemistrz II Ligi MZPN Delegatura Płock. 
2. Najlepsze drużyny  z I Ligi MZPN Delegatura Płock rundy jesiennej . 

 
 II Płocką Ligę Okręgową w rundzie wiosennej utworzą drużyny: 

1. Dwie ostatnie drużyny z I Ligi MZPN Delegatura Płock.  
2. Drużyny  z II Ligi MZPN Delegatura Płock rundy jesiennej. 

 
 
Rozgrywki w kategorii E1 (U-11), E2 (U-10), F1 (U-9), F2 (U-8) prowadzone będą w systemie 
turniejowym bez tabel. 
 
W zależności od ilości zgłoszeń Komisja Gier MZPN Delegatura Płock może zmienić ilość 
poziomów rozgrywek oraz ilość drużyn w poszczególnych ligach. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZASADY AWANSÓW I SPADKÓW W ROZGRYWKACH MŁODZIEŻOWYCH 
W MZPN DELEGATURA RADOM W SEZONIE 2022/2023 

 
I. Zasady awansów i spadków drużyn młodzieżowych po rundzie jesiennej sezonu 

2022/2023 

1. A1 Junior U-19 (2004) - – w rundzie jesiennej sezonu 2022/23 nie odbędą się. W 
rundzie wiosennej w zależności od ilości zgłoszeń 

2. A2 Junior U-18 (2005 ); B1 Junior Młodszy U-17 (2006); B2 Junior Młodszy U-16 (2007); 
C1 Trampkarz U-15 (2008); C2 Trampkarz U-14 (2009) 
W rundzie wiosennej sezonu 2022/23 rozgrywki prowadzone będą na 2 poziomach 
rozgrywkowych 

a) I liga – będzie liczyła max. 8 zespołów. Utworzą ją: 

 Spadkowicze z ligi wojewódzkiej 

 Mistrzowie II ligi 

 Kolejne zespoły od miejsca 2 pierwszej ligi, tak aby uzupełnić liczbę 
zespołów do max. 8 

b) II liga – ilość grup w zależności od ilości zgłoszeń. Utworzą ją: 

 Zespoły, które nie zachowały prawa do gry w I lidze 

 Pozostałe zespoły zgłoszone do rozgrywek tak, aby w grupie było max. 
8 zespołów. 

Awans do rozgrywek w rundzie wiosennej sezonu 2022/23 na szczeblu wojewódzkim 
uzyskuje mistrz I ligi. 

3. D1 Młodzik U-13 (2010); D2 Młodzik U-12 (2011) 
W rundzie wiosennej sezonu 2022/23 rozgrywki prowadzone będą na 3 poziomach 
rozgrywkowych 

a) I liga – będzie liczyła max. 8 zespołów. Utworzą ją: 

 3 mistrzów II ligi. W przypadku większej ilości grup II ligi zostaną 
przeprowadzone baraże w celu wyłonienia drużyn awansujących do I 
ligi 

 Kolejne zespoły pierwszej ligi, tak aby uzupełnić liczbę zespołów do max. 
8 

b) II liga – będzie liczyła max. 2 grupy po max. 8 zespołów. Utworzą ją: 

 Zespoły, które nie zachowały prawa do gry w I lidze 

 Kolejne najwyżej sklasyfikowane zespoły z poszczególnych grup II ligi po 
rundzie jesiennej tak, aby uzupełnić liczbę zespołów do max 16 w dwóch 
grupach II ligi. W celu ewentualnego uzupełnienia II ligi zastosowane 
będzie kryterium stosunku punktów na mecz. 

c) III liga – ilość grup w zależności od ilości zgłoszeń. Utworzą ją: 

 Zespoły, które nie zachowały prawa do gry w II lidze 

 Pozostałe zespoły zgłoszone do rozgrywek tak, aby w grupie było max. 
8 zespołów. 

 Liczba grup II i III ligi uzależniona jest od ilości drużyn występujących w rozgrywkach. 

 
4. E1 Orlik U11 (2012), E2 Orlik U-10 (2013); F1 Żak U-9 (2014); F2 Żak U-8 (2015) 



W rundzie wiosennej sezonu 2022/2023 rozgrywki będą prowadzone w grupach 
utworzonych terytorialnie prowadzone szkoleniowo bez punktów i tabel. 
 

II. Zasady awansów i spadków drużyn młodzieżowych po rundzie wiosennej sezonu 
2022/2023 

1. A1 Junior U-19 (2005)  – w rundzie jesiennej sezonu 2023/24 - w zależności od ilości 
zgłoszeń 

2. A2 Junior U-18 (2006 ); B1 Junior Młodszy U-17 (2007); B2 Junior Młodszy U-16 (2008); 
C1 Trampkarz U-15 (2009); C2 Trampkarz U-14 (2010) 
W rundzie jesiennej sezonu 2023/24 rozgrywki prowadzone będą na 2 poziomach 
rozgrywkowych 

a) I liga – będzie liczyła max. 8 zespołów. Utworzą ją: 

 Spadkowicze z ligi wojewódzkiej po rundzie wiosennej sezonu 2022/23 

 Mistrzowie II ligi z rundy wiosennej sezonu 2022/23 

 Kolejne zespoły od miejsca 2 pierwszej ligi z rundy wiosennej sezonu 
2022/23, tak aby uzupełnić liczbę zespołów do max. 8 

b) II liga – ilość grup w zależności od ilości zgłoszeń. Utworzą ją: 

 Zespoły, które nie zachowały prawa do gry w I lidze po rundzie 
wiosennej sezonu 2022/23 

 Pozostałe zespoły zgłoszone do rozgrywek tak, aby w grupie było max. 
8 zespołów. 

Awans do rozgrywek na szczeblu wojewódzkim uzyskuje mistrz I ligi. 
3. D1 Młodzik U-13 (2011),  

W rundzie jesiennej sezonu 2023/24 rozgrywki prowadzone będą na 3 poziomach 
rozgrywkowych 

a) I liga – będzie liczyła max. 8 zespołów. Utworzą ją: 

 Mistrzowie II ligi z rundy wiosennej sezonu 2022/23 

 Kolejne zespoły pierwszej ligi, które utrzymały miejsce w I lidze po 
rundzie wiosennej sezonu 2022/23, tak aby uzupełnić liczbę zespołów 
do max. 8 

b) II liga – 2 grupy po max 8 zespołów. Utworzą ją: 

 Zespoły, które nie zachowały prawa do gry w I lidze po rundzie 
wiosennej sezonu 2022/23 

 Mistrzowie III ligi 

 Pozostałe zespoły od miejsca 2 II ligi tak, aby w grupie było max. 8 
zespołów. 

c) III liga – ilość grup w zależności od ilości zgłoszeń. Utworzą ją: 

 Zespoły, które nie zachowały prawa do gry w II lidze 

 Pozostałe zespoły zgłoszone do rozgrywek rundy jesiennej sezonu 
2023/2024 tak, aby w grupie było max. 8 zespołów. 

4. D2 Młodzik U-12 (2012) 
W rundzie jesiennej sezonu 2023/24 rozgrywki prowadzone będą na jednym poziomie 
rozgrywkowym w grupach utworzonych według kryterium terytorialnego na 
podstawie ilości zgłoszeń. 
 

5. E1 Orlik U-12 (2013), E2 Orlik U-10 (2014); F1 Żak U-9 (2015); F2 Żak U-8 (2016) 



W rundzie jesiennej sezonu 2022/2023 rozgrywki będą prowadzone w grupach 
utworzonych terytorialnie prowadzone szkoleniowo bez punktów i tabel. 

ZASADY AWANSÓW I SPADKÓW W ROZGRYWKACH MŁODZIEŻOWYCH  
W MZPN DELEGATURA W SIEDLCACH W SEZONIE 2022/2023 

 
I. Po rundzie jesiennej sezonu 2022/2023 

1. E1, E2, F1, F2: 

rozgrywki prowadzone będą bez wyników i tabel, wg poziomu zgłoszonego przez klub. 

2. U-12 2011 D2: 

w rundzie wiosennej sezonu 2022/2023 I liga D2 będzie liczyć 2 x po 6 zespołów, spadają dwie 
ostatnie drużyny z rozgrywek I ligi D2 rundy jesiennej sezonu 2022/2023 (po jednej z każdej z 
grup), drużyny z miejsca 5. (z obu grup) rozegrają między sobą baraż o utrzymanie, awansują 
najlepsze drużyny z trzech grup z rozgrywek II ligi D2 rundy jesiennej sezonu 2022/2023. 
Pozostałe drużyny będą występować w II lidze D2. 

3. U-13 2010 D1: 

w rundzie wiosennej sezonu 2022/2023 I liga D1 będzie liczyć 1 x 8 zespołów, spadają dwie 
drużyny z rozgrywek I ligi D1 rundy jesiennej sezonu 2022/2023, awansują najlepsze drużyny 
(po jednej z każdej z grup) rozgrywek II ligi D1 rundy jesiennej sezonu 2022/2023. Pozostałe 
drużyny będą występować w II lidze D1. 

4. U-14 2009 C2: 

zwycięzca I ligi okręgowej C2 rundy jesiennej sezonu 2022/2023 awansuje do rozgrywek 
MZPN, w rundzie wiosennej sezonu 2022/2023 I liga okręgowa C2 będzie liczyć 1 x 6 zespołów, 
spadają dwie ostatnie drużyny z rozgrywek I ligi C2 rundy jesiennej sezonu 2022/2023, 
awansują najlepsze drużyny z  grup, z rozgrywek II ligi C2 rundy jesiennej sezonu 2022/2023. 
Pozostałe drużyny będą występować w II lidze. 

5. U-15 2008 C1: 

zwycięzca I ligi okręgowej C1 rundy jesiennej sezonu 2022/2023 awansuje do rozgrywek 
MZPN, w rundzie wiosennej sezonu 2022/2023 I liga okręgowa C1 będzie liczyć 1 x 6 zespołów, 
spadają dwie ostatnie drużyny z rozgrywek I ligi C1 rundy jesiennej sezonu 2022/2023, 
awansują dwie najlepsze drużyny z grup, z rozgrywek II ligi C1 rundy jesiennej sezonu 
2022/2023. Pozostałe drużyny będą występować w II lidze. 

6. U-16 2007 B2: 

zwycięzca rozgrywek rozgrywek rundy jesiennej sezonu 2022/2023 awansuje do rozgrywek 
MZPN, pozostałe zespoły w rundzie jesiennej sezonu 2022/2023 będą występować w lidze 
okręgowej B2. 

7. U-17 2006 B1: 

zwycięzca dwumeczu finałowego rozgrywanego pomiędzy mistrzami grup rundy jesiennej 
sezonu 2022/2023 awansuje do rozgrywek MZPN, pozostałe zespoły w rundzie jesiennej 
sezonu 2022/2023 będą występować w lidze okręgowej B1. 

 



 

8. U-18 2005 A2: 

zwycięzca rozgrywek rozgrywek rundy jesiennej sezonu 2022/2023 awansuje do rozgrywek 
MZPN, pozostałe zespoły w rundzie jesiennej sezonu 2022/2023 będą występować w lidze 
okręgowej A2. 

9. U-19 2004 A1: 

zwycięzca rozgrywek rozgrywek rundy jesiennej sezonu 2022/2023 awansuje do rozgrywek 
MZPN, pozostałe zespoły w rundzie jesiennej sezonu 2022/2023 będą występować w lidze 
okręgowej A1. 

 

 


