
Szczegółowe zasady baraży dla rozgrywek IV ligi, Klasy Okręgowej i Klasy A w sezonie 2021/2022 

                                                                                      Art.1 

1. Do udziału w meczach barażowych są uprawnieni zawodnicy potwierdzeni do klubów  

i uprawnieni do gry w systemie Extranet na sezon 2021/2022 

2. Spotkania mogą być rozgrywane na boiskach zweryfikowanych do rozgrywek ligi gospodarza 

spotkania 

3. Gospodarzami spotkań barażowych będą: 

a) w przypadku spotkania pomiędzy drużynami z tego samego poziomu rozgrywek –  decyduje 

losowanie  

b) w przypadku spotkania pomiędzy drużynami z różnych poziomów rozgrywek – gospodarzem 

spotkania jest drużyna z niższego poziomu rozgrywkowego 

 

                                                                       Art.2 

 

1. Kary dyskwalifikacji nałożone na zawodników jako konsekwencja otrzymania określonej liczby 

napomnień (żółtych kartek), wykluczenia (czerwona kartka), dyskwalifikacji czasowej w rozgrywkach, 

podlegają wykonaniu w meczach barażowych 

2.  W meczach barażowych, zawodnicy przystępują do rozgrywek z zerowym bilansem napomnień 

(żółtych kartek). Zawodnik, który w czasie zawodów barażowych otrzyma w jednym spotkaniu dwa 

napomnienia ( 2 x żółtą kartkę) i w konsekwencji czerwoną kartkę, zostanie automatycznie ukarany 

jednym meczem dyskwalifikacji. 

3. Zawodnik, który w czasie meczów barażowych zostanie wykluczony z gry przez sędziego –                            

w konsekwencji otrzymania samoistnej czerwonej kartki, zostaje automatycznie zawieszony (ukarany 

dyskwalifikacją) i nie może brać udziału w tych rozgrywkach do czasu orzeczenia przez Wydział 

Dyscypliny ZZPN 

 

Art.3 

 

        1.  W przypadku wyniku remisowego po regulaminowym czasie gry, zarządzona będzie dogrywka                          

(2 x 15 minut) 

     2.   Jeżeli po dogrywce będzie wynik remisowy, należy zarządzić serię rzutów z punktu karnego 

           według  obowiązujących przepisów. 

 

                                                                             Art.4 

Terminy baraży: 

-  pomiędzy 8 najlepszymi drużynami z 2 miejsc z A klasy: 25.06.22 

-  pomiędzy 4 zwycięzcami z 2 miejsc z A klasy a 4 drużynami z Klas Okręgowych: 29.06.22 

-  pomiędzy drużynami z 2 miejsc z Klasy Okręgowej: 18.06.22 i 25.06.22 

-  pomiędzy zwycięzcą baraży z 2 miejsc Klasy Okręgowej a drużyną z IV ligi 29.06.22 

 

Art.5 

 

1. W pozostałych sprawach, nie ujętych w niniejszym dokumencie, mają zastosowanie zapisy 

Regulaminu Rozgrywek Mistrzowskich ZZPN na sezon 2021/2022.  

 


