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Aneks
Do Regulaminu Rozgrywek Seniorów Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Sieradzu w
sezonie 2018/2019
§1
Aneks jako załącznik nr 1 do Regulaminu rozgrywek seniorów ŁZPN w Łodzi został
opracowany zgodnie z § 36 tego Regulaminu i obejmuje organizację rozgrywek piłkarskich
seniorów w sezonie 2018/2019 na terenie Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Sieradzu i
prowadzonych przez Wydział Gier OZPN w Sieradzu począwszy od Klasy Okręgowej.
§2
W sezonie 2018/2019 rozgrywki seniorów na w/w terenie prowadzone są w następującym
układzie:
1. Klasa Okręgowa
2. Klasa „A”- składająca się z dwóch grup
3. Klasa „B” - składająca się z 4 grup
§3
Prawo awansu i spadku
AWANS
1. Drużyna Klasy Okręgowej, która w końcowej tabeli zajmie pierwsze miejsce uzyskuje
awans do IV Ligi seniorów Łódzkiego Związku Piłki Nożnej
W przypadku, gdy z przysługującego awansu do IV Ligi zespół zrezygnuje – awansuje
kolejny zespół z tabeli końcowej Klasy Okręgowej.
2.Drużyny Klasy „A”, które w końcowej tabeli zajmą pierwsze i drugie miejsce w swoich
grupach uzyskają awans do Klasy Okręgowej.
W przypadku, gdy z przysługującego awansu do Klasy Okręgowej zespół zrezygnuje, prawo
awansu przysługuje kolejnej drużynie z końcowej tabeli Klasy „A” danej grupy.
3.Drużyny Klasy „B”gr I i B gr II, które w końcowej tabeli zajmą pierwsze i drugie miejsca w
swoich grupach awansują do Klasy „A” gr I. Drużyny klasy B gr III i B gr IV który w
końcowej tabeli zajmą miejsca I, II awansują do klasy A gr II. W przypadku, gdy z
przysługującego awansu do Klasy „A” zespół zrezygnuje, prawo awansu przysługuje kolejnej
drużynie z końcowej tabeli Klasy „B” danej grupy.
W przypadku, jeżeli drużyna awansująca posiada w klasie bezpośrednio wyższej swojego
reprezentanta (drużyna tego samego klubu) awans uzyskuje drużyna, która zajęła kolejne
miejsce w tabeli końcowej w tej grupie.
4.Mistrzowie i wicemistrzowie klasy „B” grupa I i II awansują do kl. „A” gr. I (południowa)
5. Mistrzowie i wicemistrzowie klasy „B” grupa III i IV awansują do klasy „A” gr.II
(północna).

SPADEK
1. Z Klasy Okręgowej do Klasy „A” spadają drużyny, które w końcowej tabeli Klasy
okręgowej zajmą miejsca 16, 15, 14 zgodnie z podziałem administracyjnym.
2. Ilość drużyn spadających z klasy okręgowej może być zwiększona o ilość drużyn,
które spadną z IV ligi do klasy okręgowej naszego okręgu.
3. Z klasy „A” gr I seniorów do klas „B” spadają zespoły, które w końcowej tabeli klasy
„A” gr I zajmą miejsca 16,15.
4. Z klasy A gr. II seniorów do klasy B spadają zespoły, które w końcowej tabeli klasy A
gr II zajmą miejsca 16,15.
5. Ilość drużyn spadających z każdej grup klasy „A” ulega zwiększeniu w zależności od
przynależności terytorialnej drużyn, które spadną z klasy okręgowej.

Uwaga!
Ze względu na małą ilość drużyn w powiatach Sieradz, Zduńska Wola i Łask
dokonuje się przyłączenia do tych powiatów kluby z gminy Konopnica, Ostrówek i Rusiec.
W związku z tym obowiązuje podział administracyjny niżej podany:
Klasa okręgowa – 6 powiatów - Sieradz, Zd. Wola, Łask, Wieluń, Pajęczno i Wieruszów
Klasa „A” gr.I południowa – Wieluń Pajęczno Wieruszów, bez gminy Konopnica, Ostrówek i
Rusiec
Klasa „A” gr. II północna - Sieradz, Zd. Wola, Łask oraz gminy Konopnica, Ostrówek i
Rusiec
Klasa „B” gr. I i II – Wieluń, Pajęczno, Wieruszów, bez gminy Konopnica, Ostrówek i
Rusiec
Klasa „B” gr. III i IV – Sieradz, Zd. Wola Łask oraz gminy Konopnica, Ostrówek i Rusiec
Interpretacja powyższego aneksu przysługuje Zarządowi OZPN Sieradz.

