
ANEKS 
Do Regulaminu Rozgrywek młodzieżowych prowadzonych przez Myślenicki PPN 

na rundę wiosenną sezonu 2016/17 
 

I. System awansów i spadków wynikających z tabeli po rundzie wiosennej 
sezonu 2016/17 

 
II Liga Juniorów 
 

a) Po zakooczonej rundzie wiosennej drużyna która zdobędzie 1 miejsce 
awansuje do I Ligi Okręgowej prowadzonej przez PPN Kraków 

b) W przypadku rezygnacji z awansu 1 drużyny awans może uzyska drużyna z 2 
miejsca w tabeli 

c) Po rundzie wiosennej do III Ligi Juniorów spadnie zespół który w 
rozgrywkach II Ligi zajmie 13 miejsce. Większa liczba drużyn spadających 
uzależniona będzie od ilości drużyn spadających z ILOJ PPN Kraków 

 
III Liga Juniorów 
 

a) Po zakooczeniu rundy wiosennej do II Ligi awansuje zespół który zajmie 1 
miejsce w rozgrywkach 

b) Rozgrywki w sezonie 2017/18 prowadzone będą systemem zależnym od 
ilości zgłoszonych zespołów 

 
UWAGA! Od rundy jesiennej sezonu 2017/18 nastąpi zmiana systemu rozgrywek 
młodzieżowych w celu przystosowania do rozgrywek prowadzonych przez MZPN 
oraz PPN Kraków! 
 
Junior Młodszy 
 

a) Rozgrywki w tej kategorii prowadzone będą w zależoności od ilości 
zgłoszonych zespołów 

 
 
 
II Liga Trampkarzy 
 

a) Rozgrywki trampkarzy w rundzie wiosennej przeprowadzone zostaną 
według nowej reguły z podziałem na dwie grupy po 5 zespołów, system 
mecz i rewanż w jednej rundzie 



b) Po zakooczeniu rozgrywek drużyny które zdobędą 1 miejsca w grupach 
rozegrają mecze barażowe o awans do I Ligi Okręgowej Trampkarzy 
prowadzonej przez PPN Kraków 

 
III Liga Trampkarzy 
 

a) Z uwagi na małą liczbę drużyn rozgrywki odbędą się w systemie mecz i 
rewanż w jednej rundzie 

b) Zdobywca 1 miejsca w lidze uzyska awans do II Ligi Trampkarzy 
 
UWAGA! Od rundy jesiennej sezonu 2017/18 nastąpi zmiana systemu rozgrywek z 
przystosowaniem do rozgrywek prowadzonych przez MZPN oraz PPN Kraków 
 
II Liga Młodzików 
 

a) Rozgrywki młodzików w rundzie wiosennej przeprowadzone zostaną wg. 
nowej reguły z podziałem na dwie grupy po 6 zespołów, system mecz i 
rewanż w jednej rundzie 

b) Po zakooczonych rozgrywkach drużyny które zdobędą 1 miejsca w grupach 
rozegrają mecze barażowe (mecz i rewanż) o awans do I Ligi Okręgowej 
Młodzików prowadzonej przez PPN Kraków 

c) Do III Ligi Młodzików spadną drużyny które w grupach zajmą ostatnie 
miejsca. Liczba drużyn spadających może się zwiększy o liczbę drużyn które 
spadną z ILOM prowadzonej przez PPN Kraków 

 
III Liga Młodzików 
 

a) Rozgrywki III Ligi Młodzików w rundzie wiosennej przeprowadzone zostaną 
wg. nowej reguły z podziałem na dwie grupy op 6 zespołów, systemem 
mecz i rewanż w rundzie 

b) Po zakooczonych rozgrywkach w rundzie wiosennej do II Ligi Młodzików 
uzyskają awans zwycięzcy grup 


