
ANEKS 

do Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich Młodzieżowych 

na sezon 2021/2022 – RW 

Małopolskiego Związku Piłki Nożnej - Podokręg Piłki Nożnej Myślenice 

 

Regulamin rozgrywek Juniorów Starszych U-19 

I liga Juniorów Starszych gr. Myślenicka 

a) W sezonie 2021/2022 RW rozgrywki I ligi Juniorów Starszych gr. Myślenicko, zwana dalej 

ILJ, odbywać się będzie systemem jednorundowym. 

b) W rundzie wiosennej rozgrywki IILJ rozgrywany będzie systemem każdy z każdym, mecz i 

rewanż. 

c) W rundzie wiosennej ILJ liczyć będzie 7 drużyn. 

d) Po rundzie wiosennej sezonu 2021/2022 RW, zwycięzca rozgrywek rozegra baraż                        

z 1. zespołem I ligi Juniorów Starszych gr. Wieliczka o awans do Ligi Okręgowej Juniorów 

Starszych 

e) Spadków z ILJ aneks nie przewiduje 

f) W przypadku rezygnacji z awansu 1. zespołu, możliwość gry w barażu uzyskuje kolejny 

zespół 

Regulamin rozgrywek Trampkarzy U-15 

I liga Trampkarzy gr. Myślenicka   

a) W sezonie 2021/2022 RW rozgrywki I ligi Trampkarzy gr. Myślenicka, zwanej dalej ILT, 

odbywać się będzie systemem jednorundowym. 

b) W rundzie wiosennej rozgrywki ILT rozgrywany będzie systemem każdy z każdym, mecz i 

rewanż. 

c) W rundzie jesiennej ILT liczyć będzie 8 drużyn. 

d) Po rundzie wiosennej sezonu 2021/2022 RW, zwycięzca rozgrywek rozegra baraż                        

z 1. zespołem I ligi Trampkarzy gr. Wieliczka o awans do Ligi Okręgowej Trampkarzy. 

e) Po rundzie wiosennej sezonu 2021/2022 RW, ostatni zespół rozgrywek spada do II ligi 

Trampkarzy gr. Myślenicka 

f) Większa ilość spadków uzależniona jest od spadków z wyższej ligi – Liga Okręgowa 

g) W przypadku rezygnacji z awansu 1. zespołu, możliwość gry w barażu uzyskuje kolejny 

zespół 

 



II liga Trampkarzy gr. Myślenicka   

a) W sezonie 2021/2022 RW rozgrywki II ligi Trampkarzy gr. Myślenicka, zwanej dalej IILT, 

odbywać się będzie systemem jednorundowym. 

b) W rundzie wiosennej rozgrywki IILT rozgrywany będzie systemem każdy z każdym, bez 

rewanżów. 

c) W rundzie jesiennej IILT liczyć będzie 9 drużyn. 

d) Po rundzie wiosennej sezonu 2021/2022 RW, 1. zespół rozgrywek awansuje do I ligi 

Trampkarzy gr. Myślenicka 

e) Spadków z IILT aneks nie przewiduje 

f) W przypadku rezygnacji z awansu 1. zespołu, awans do ILT uzyskuje kolejny zespół 

Regulamin rozgrywek Młodzików U-13 

I liga Młodzików gr. Myślenicka 

a) W sezonie 2021/2022 RW rozgrywki I ligi Młodzików gr. Myślenicka, zwanej dalej ILM, 

odbywać się będzie systemem jednorundowym. 

b) W rundzie wiosennej rozgrywki ILM rozgrywany będzie systemem każdy z każdym, mecz 

i rewanż. 

c) W rundzie jesiennej ILM liczyć będzie 8 drużyn. 

d) Po rundzie wiosennej sezonu 2021/2022 RW, zwycięzca rozgrywek rozegra baraż                        

z 1. zespołem I ligi Młodzików gr. Wieliczka o awans do Ligi Okręgowej Młodzików. 

e) Po rundzie wiosennej sezonu 2021/2022 RW, ostatni zespół rozgrywek spada do II ligi 

Młodzików gr. Myślenicka 

f) Większa ilość spadków uzależniona jest od spadków z wyższej ligi – Liga Okręgowa 

g) W przypadku rezygnacji z awansu 1. zespołu, możliwość gry w barażu uzyskuje kolejny 

zespół 

II liga Młodzików gr. Myślenicka   

a) W sezonie 2021/2022 RW rozgrywki II ligi Młodzików gr. Myślenicka, zwanej dalej IILM, 

odbywać się będzie systemem jednorundowym. 

b) W rundzie wiosennej rozgrywki IILM rozgrywany będzie systemem każdy z każdym, mecz 

i rewanż. 

c) W rundzie jesiennej IILM liczyć będzie 6 drużyn. 

d) Po rundzie wiosennej sezonu 2021/2022 RW, 1. zespół rozgrywek awansuje do I ligi 

Młodzików gr. Myślenicka 

e) Po rundzie wiosennej sezonu 2021/2022 RW, ostatni zespół rozgrywek spada do III ligi 

Młodzików gr. Myślenicka 

f) Większa ilość spadków uzależniona jest od spadków z wyższej ligi – ILM 



 

g) W przypadku rezygnacji z awansu 1. zespołu, awans do ILM uzyskuje kolejny zespół 

III liga Młodzików gr. Myślenicka I i II 

a) W sezonie 2021/2022 RW rozgrywki III ligi Młodzików gr. Myślenicka, zwanej dalej IIILM, 

odbywać się będzie systemem jednorundowym. 

b) W rundzie wiosennej rozgrywki IIILM rozgrywany będzie systemem każdy z każdym, mecz 

i rewanż. 

c) W rundzie jesiennej IIILM gr. I i II liczyć będzie 6 drużyn. 

d) Po rundzie wiosennej sezonu 2021/2022 RW, pierwsze zespoły rozgrywek z obu grup 

awansują do II ligi Młodzików gr. Myślenicka 

e) Po rundzie wiosennej sezonu 2021/2022 RW, ostatnie zespoły rozgrywek z obu grup spadają 

do IV ligi Młodzików gr. Myślenicka 

f) Większa ilość spadków uzależniona jest od spadków z wyższej ligi – IILM 

g) W przypadku rezygnacji z awansu 1. zespołu, awans do IILM uzyskuje kolejny zespół 

IV liga Młodzików gr. Myślenicka 

a) W sezonie 2021/2022 RW rozgrywki IV ligi Młodzików gr. Myślenicka, zwanej dalej IVLM, 

odbywać się będzie systemem jednorundowym. 

b) W rundzie wiosennej rozgrywki IVLM rozgrywany będzie systemem każdy z każdym, bez 

rewanżów. 

c) W rundzie jesiennej IVLM liczyć będzie 8 drużyn. 

d) Po rundzie wiosennej sezonu 2021/2022 RW, 1. zespół rozgrywek awansuje do III ligi 

Młodzików gr. Myślenicka 

e) Spadków z IVLM aneks nie przewiduje 

f) W przypadku rezygnacji z awansu 1. zespołu, awans do IIILM uzyskuje kolejny zespół 

 

 

Pełny regulamin rozgrywek młodzieżowych umieszczony jest na stronie internetowej MZPN Kraków. 

Niniejszy aneks został jednogłośnie uchwalony przez Zarząd Myślenickiego Podokręgu Piłki Nożnej w dniu 25.03.2022 r. 

 

 

Prezes Podokręgu Piłki Nożnej Myślenice              Przewodniczący Komisji Gier PPN Myślenice 

                         Maciej Górka                                                        Edward Żądło 


