ANEKS
Do Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich Myślenickiego Podokręgu Piłki Nożnej odnośnie awansów i
spadków drużyn młodzieżowych
na sezon 2015 / 2016
II Liga Trampkarzy – rocznik 2001/2002
1. Aneks niniejszy dotyczy zmian „Spadki i awanse” i tak:
a) Awans do I Ligi Okręgowej Trampkarzy prowadzonej przez PPN Kraków uzyska drużyna, która w rozgrywkach
w sezonie 2015/2016 zajmie 1 miejsce
b) W przypadku rezygnacji z awansu tej drużyny, awans uzyskuje kolejna drużyna z tabeli, ale wyłącznie z 2
miejsca
c) Z II Ligi Trampkarzy do III Ligi Trampkarzy spadnie drużyna, która po sezonie 2015/2016 zajmie ostatnie
miejsce
d) Większa ilośd spadających drużyn z II Ligi nastąpi w przypadku spadku drużyn z Podokręgu Kraków
przynależnych terytorialnie do Podokręgu Myślenice
e) Od sezonu 2016/2017 planuje się 12 drużyn w II Lidze Trampkarzy

III Liga Trampkarzy – rocznik 2001/2002
1. Aneks niniejszy dotyczy zmian „Spadki i awanse” i tak:
a) Awans do II Ligi Trampkarzy uzyskają drużyny, które w rozgrywkach III Ligi Trampkarzy w sezonie 2015/2016
zajmą 1 i 2 miejsce
b) Ilośd drużyn w III Lidze Trampkarzy w sezonie 2016/2017 zależna jest od ilości zgłoszonych

II Liga Młodzików – rocznik 2003/2004
a) Awans do I Ligi Okręgowej Młodzików prowadzonej przez PPN Kraków uzyskuje drużyna która zajmie I
miejsce w rozgrywkach sezonu 2015/2016 lub II miejsce, w przypadku rezygnacji tej z miejsca pierwszego
b)

Awans z III Ligi do II Ligi Młodzików uzyskują drużyny które zajmą w III Lidze miejsce I i II

c) Z II Ligi do III Ligi Młodzików spadnie drużyna która w rozgrywkach II Ligi zajmie ostatnie miejsce
d) Ilośd drużyn w III Lidze Młodzików w sezonie 2016/2017 uzależniona jest od liczby zgłoszeo
Liga Orlików
Rozgrywki Orlików prowadzone są w grupach. Celem rozgrywek jest szkolenie młodzieży. W rozgrywkach tych nie
stosuje się przepisu spadków i awansów. Podziału na grupy w sezonie 2015/2016 dokona Wydział Gier PPN
Myślenice po konsultacji z trenerami drużyn.

UWAGA! W przypadku wprowadzenia przez MZPN ujednoliconego regulaminu rozgrywek drużyn młodzieżowych dla
wszystkich Podokręgów Piłki Nożnej Myślenicki PPN dokona stosownych zmian na sezon 2016/2017
Niniejszy aneks zatwierdzono na posiedzeniu Zarządu Myślenickiego Podokręgu Piłki Nożnej w dniu 31 lipca 2015

