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ANEKS  DO REGULAMINU PIŁKARSKIEGO O MISTRZOSTWO 

KLASY A I KLASY B PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W OŚWIĘCIMIU 

NA SEZON 2015/2016 

Art. 1 

1. Zarząd Podokręgu Piłki Nożnej w Oświęcimiu postanawia, iż w sezonie 2015/2016 

obowiązuje niżej wymieniony system awansów i spadków wynikający z tabeli po 

zakończonym sezonie rozgrywkowym. 

2. Awanse po zakończeniu sezonu rozgrywkowego: 

a) Z klasy A awansuje do klasy okręgowej zespół z I miejsca w tabeli, 

b) Z klasy B awansuje I i II drużyna, 

c) Z II Ligi Juniorów awansuje jedna drużyna, 

d) Z II Ligi Trampkarzy awansuje jedna drużyna. 

3. Spadki po zakończeniu sezonu rozgrywkowego: 

a) Z klasy A obligatoryjnie spada ostatnia drużyna. Spadek kolejnej  jest uzależniony od 

spadków z klasy okręgowej drużyn z Podokręgu Piłki Nożnej w Oświęcimiu, 

b) Z II Ligi Juniorów spada jedna drużyna, 

c) Z II Ligi Trampkarzy spada jedna drużyna. 

 

 

 



Art. 2  

1.W razie zgłoszenia się nowych drużyn istnieje możliwość powiększenia klasy „A” do 14 

zespołów. 

Art. 3  

1. W trampkarzach zawody trwają 2x30min. z 15 minutową przerwą. 

2. W czasie spotkania każda drużyna może wymienić łącznie z bramkarzem siedmiu 

zawodników z prawem ich powrotu do gry (zmiany powrotne „hokejowe”).  

Zawodnik wpisany do sprawozdania jest traktowany jako zawodnik gający w danym meczu. 

3. W przypadku odbywania kary wychowawczej przez bramkarzy możliwe są dwa warianty: 

a) bramkarz opuszcza boisko, a miejsce w bramce zajmuje odpowiednio ubrany jeden z 

zawodników z pola, 

b) zamiast bramkarza na karę schodzi jeden z zawodników z pola, wskazany przez trenera 

danego zespołu.  

Jeśli regulamin danych rozgrywek tego nie określa przyjmuje się wariant z karą odbywaną w 

zastępstwie bramkarza przez zawodnika z pola. 
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