Uchwała XXI/22/2021
z dnia 30 sierpnia 2021 roku
Komisji ds. Nagłych Łódzkiego Związku Piłki Nożnej

Na podstawie § 32 ust. 9 Statutu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej w zw. z Regulaminem Rozgrywek o
Mistrzostwo ŁZPN w sezonie 2021/2022, uchwala się, co następuje:
I.

Zgodnie z Uchwałą Zarządu ŁZPN w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o

Mistrzostwo ŁZPN na sezon 2021/2022 wprowadza się Aneks nr 1 w brzmieniu:
Aneks Nr 1
do Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo ŁZPN
na sezon 2021/2022.
§ 1.
Aneks do Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o mistrzostwo ŁZPN został sporządzony zgodnie z
Regulaminem Rozgrywek ŁZPN i obejmuje organizację rozgrywek piłkarskich seniorów w sezonie 2021/2022
na terenie województwa łódzkiego, począwszy od IV Ligi, Klasy Okręgowej Seniorów, Klasy ,,A", Klasy ,,B".
I. ORGANIZACJA ROZGRYWEK
§ 2.
W sezonie piłkarskim 2021/2022 rozgrywki seniorów na terenie województwa łódzkiego prowadzone będą w
następującym układzie:
- IV Liga
- Klasa Okręgowa Keeza Łódź grupa 1
- Klasa Okręgowa Keeza Piotrków Trybunalski grupa 2
- Klasa Okręgowa Keeza Sieradz grupa 3
- Klasa Okręgowa Keeza Skierniewice grupa 4
- Klasa A Keeza Elite Łódź grupa 1
- Klasa A Keeza Elite Łódź grupa 2
- Klasa A Keeza Elite Łódź grupa 3
- Klasa A Keeza Elite Łódź grupa 4
- Klasa A Keeza Elite Piotrków Trybunalski grupa 5
- Klasa A Keeza Elite Piotrków Trybunalski grupa 6
- Klasa A Keeza Elite Sieradz grupa 7
- Klasa A Keeza Elite Sieradz grupa 8
- Klasa A Keeza Elite Skierniewice grupa 9
- Klasa B Keeza Elite Łódź grupa 1
- Klasa B Keeza Elite Łódź grupa 2
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- Klasa B Keeza Elite Łódź grupa 3
- Klasa B Keeza Elite Piotrków Trybunalski grupa 4
- Klasa B Keeza Elite Sieradz grupa 5
- Klasa B Keeza Elite Sieradz grupa 6
- Klasa B Keeza Elite Skierniewice grupa 7
- Klasa B Keeza Elite Skierniewice grupa 8
II. PRAWO AWANSU I SPADKU
§ 3.
1. W rozgrywkach IV Ligi uczestniczy 18 zespołów. Drużyna, która zajmie w końcowej tabeli sezonu
piłkarskiego 2021/2022 pierwsze miejsce uzyskuje awans do III ligi. W przypadku, gdy drużyna, która
zajęła pierwsze miejsce w końcowej tabeli IV Ligi z tego awansu zrezygnuje, automatyczny awans do III
ligi przysługuje drużynie, która zajęła kolejne miejsce w tabeli końcowej. W przypadku gdy drużyna, która
zajęła drugie miejsce w końcowej tabeli także zrezygnuje, automatyczny awans uzyskuje kolejna drużyna.
2. W rozgrywkach Klas Okręgowych Keeza grupa 1, 2, 3, 4 w sezonie 2021/2022 uczestniczy po 16
zespołów. Drużyny, które zajmą w końcowych tabelach poszczególnych Klas Okręgowych sezonu
piłkarskiego 2021/2022 pierwsze miejsca uzyskują awans do IV ligi na sezon piłkarski 2022/2023. W
przypadku, gdy drużyna, która zajęła pierwsze miejsce w końcowej tabeli Klasy Okręgowej z tego awansu
zrezygnuje, automatyczny awans do IV ligi przysługuje drużynie, która zajęła drugie miejsce w tabeli
końcowej danej Klasy Okręgowej. W przypadku rezygnacji z awansu także drużyny, która zajmie drugie
miejsce, zostaną rozegrane mecze barażowe pomiędzy drużynami, które zajęły drugie miejsca w tabelach
końcowych pozostałych Klas Okręgowych i wyrażą zgodę na udział w tych meczach.
3. W rozgrywkach Klasy "A" Keeza Elite drużyny, które w końcowych tabelach zajmą pierwsze miejsca
uzyskują awans na sezon piłkarski 2022/2023 do Klasy Okręgowej. W przypadku, gdy drużyna, która
zajęła pierwsze miejsce w końcowej tabeli klasy „A” z tego awansu zrezygnuje, automatyczny awans do
Klasy Okręgowej przysługuje drużynie, która zajęła kolejne miejsce w tabeli końcowej swojej grupy.
4. W rozgrywkach Klasy "B" Keeza Elite drużyny, które w końcowych tabelach zajmą pierwsze i drugie
miejsce awansują na sezon piłkarski 2022/2023 do Klasy „A”. W przypadku, gdy drużyna, która zajęła
pierwsze lub drugie miejsce w końcowej tabeli Klasy „B” z tego awansu zrezygnuje, automatyczny awans
do klasy "A" przysługuje drużynie, która zajęła kolejne miejsce w tabeli końcowej swojej grupy.
§ 4.
1. W rozgrywkach IV Ligi w sezonie 2021/2022 uczestniczy 18 drużyn. Drużyny, które w tabeli końcowej
sezonu piłkarskiego 2021/2022 zajmą miejsca 16-18 spadają do Klasy Okręgowej. Liczba drużyn
spadających z IV Ligi może ulec zwiększeniu w zależności od liczby drużyn z województwa łódzkiego
spadających z III Ligi, przy założeniu iż w sezonie 2022/2023 w rozgrywkach będzie uczestniczyło 18
drużyn.
2. W rozgrywkach Klasy Okręgowej Keeza grupa 1, 2, 3, 4 w sezonie 2021/2022 uczestniczy po 16
drużyn. Drużyny, które w tabeli końcowej sezonu piłkarskiego 2021/2022 zajmą miejsca: 15 i 16 spadają
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do Klasy "A". Liczba drużyn spadających z Klasy Okręgowej Keeza grupa 1, 2, 3, 4 może ulec
zwiększeniu, w sytuacji spadku z IV ligi więcej niż trzech drużyn. W tej sytuacji WGiE ustali zasady
przeprowadzenia meczów barażowych pomiędzy drużynami, które zajmą 14 miejsca w tabelach
końcowych poszczególnych grup, przy założeniu, iż w sezonie 2022/2023 w Klasach Okręgowych będzie
uczestniczyło po 16 drużyn.
3. Drużyny, które w tabelach końcowych w sezonie 2021/2022 Klasy "A" zajmą ostatnie miejsca spadają
do Klasy "B".
4. Liczba drużyn spadających z Klasy A może ulec zmianie, przy założeniu iż w sezonie 2022/2023 w
Klasach A będzie uczestniczyło po 14 drużyn. W tej sytuacji WGiE ustali zasady przeprowadzenia meczów
barażowych pomiędzy drużynami, które zajmą przedostatnie miejsca w tabelach końcowych swoich grup
(tj. 11 miejsca w tabelach końcowych grup 3, 4, 5 i 12 miejsca w tabelach końcowych grup 1, 2, 7 oraz 13
miejsca w tabelach końcowych grup 6, 8, 9).
§ 5.
Jeżeli zaistnieje taka konieczność Wydział Gier i Ewidencji ŁZPN zastrzega sobie prawo do zorganizowania
dodatkowych meczów barażowych decydujących bezpośrednio o awansie lub spadku na sezon piłkarski
2022/2023 do wyższej (niższej), klasy rozgrywkowej. W przypadku meczów barażowych stosuje się przepisy
określone Regulaminem Rozgrywek ŁZPN.
§6.
Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem uchwalenia z mocą obowiązującą od początku sezonu piłkarskiego
2021/2022.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes
Łódzkiego Związku Piłki Nożnej
Adam Kaźmierczak
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