
ZAŁĄCZNIK NR 1
DO REGULAMINU ROZGRYWEK SENIORÓW IV LIGI, KLAS NIŻSZYCH ORAZ KLAS MŁODZIEZOWYCH

NA SEZON 2017/2018

„AWANSE I SPADKI – drużyny seniorskie”

WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ

W  Sezonie  2018/2019  wprowadzona  zostanie  reforma  rozgrywek  seniorskich,  które  otrzymają
następujący kształt:

 IV  Liga licząca  20  zespołów  (Zostanie  utworzona  z  zespołów  IV  Lig  grup  północnej  i
południowej,  zespołów awansujących z Klas Okręgowych Poznań Wschód, Poznań Zachód,
Piła,  Konin,  Kalisz  i  Leszno  oraz  zespołów  spadających  z  III  Ligi)

 Ligi Międzyokręgowe Gr I;  II;  III liczące po 16 zespołów każda. (Zostaną one utworzone z
właściwych terytorialnie zespołów spadających z IV Lig grup północnej i  południowej oraz
awansujących z właściwych terytorialnie Klas Okręgowych Poznań Wschód, Poznań Zachód,
Piła, Konin, Kalisz i Leszno)

AWANSE

IV LIGA Zespoły, które zajmą pierwsze miejsca w grupach północnej i południowej
rozgrywek IV Ligi  rozgrywać będą baraż (dwumecz)  o awans do III  Ligi.
Awans  uzyskuje  zwycięzca  barażu.  Losowanie  gospodarza  pierwszego
meczu  odbędzie  się  po  zakończeniu  rozgrywek  IV  Ligi  w  Siedzibie
Wielkopolskiego ZPN w Poznaniu.

KLASA OKRĘGOWA Do IV Ligi awans uzyskuje po jednym zespole z Klas Okręgowych: Poznań
Wschód,  Poznań  Zachód,  Piła,  Konin,  Kalisz  i  Leszno.  
IV Liga w sezonie 2018/2019 będzie liczyła 20 zespołów.

Do Ligi Międzyokręgowej gr I awans uzyskują zespoły z Klasy Okręgowych
Piła  i  Poznań  Wschód,  które  zajmą  2  miejsca  i  kolejne  tak  aby  Liga
Międzyokręgowa  gr  I  liczyła  16  zespołów.  W  przypadku  gdy  ostatnie
miejsce  w Lidze  Międzyokręgowej  gr  I  pozostanie  dla  dwóch  zespołów,
które  zajęły  tą  samą  lokatę  w  swoich  Klasach  Okręgowych  rozegrany
zostanie  dwumecz  barażowy.  Losowanie  gospodarza  pierwszego  meczu
odbędzie  się  po  zakończeniu  rozgrywek  obydwu  Klas  Okręgowych  w
Siedzibie Wielkopolskiego ZPN w Poznaniu.



Do Ligi Międzyokręgowej gr II awans uzyskują zespoły z Klas Okręgowych
Poznań  Zachód  i  Leszno  które  zajmą  2  miejsca  i  kolejne  tak  aby  Liga
Międzyokręgowa  gr  II  liczyła  16  zespołów.  W  przypadku  gdy  ostatnie
miejsce w Lidze  Międzyokręgowej gr II  pozostanie dla dwóch zespołów,
które  zajęły  tą  samą  lokatę  w  swoich  Klasach  Okręgowych  rozegrany
zostanie  dwumecz  barażowy.  Losowanie  gospodarza  pierwszego  meczu
odbędzie  się  po  zakończeniu  rozgrywek  obydwu  Klas  Okręgowych  w
Siedzibie Wielkopolskiego ZPN w Poznaniu.

Do Ligi Międzyokręgowej gr III awans uzyskują zespoły z Klas Okręgowych
Kalisz i Konin które zajmą 2 miejsca i kolejne tak aby Liga Międzyokręgowa
gr  III  liczyła  16  zespołów.  W  przypadku  gdy  ostatnie  miejsce  w  Lidze
Międzyokręgowej  gr  III  pozostanie  dla  dwóch  zespołów,  które  zajęły  tą
samą lokatę w swoich Klasach Okręgowych rozegrany zostanie dwumecz
barażowy.  Losowanie  gospodarza  pierwszego  meczu  odbędzie  się  po
zakończeniu  rozgrywek  obydwu  Klas  Okręgowych  w  Siedzibie
Wielkopolskiego ZPN w Poznaniu.

SPADKI

IV LIGA Z IV Lig grupy północnej i południowej spadają zespoły z miejsc od 9 do
16  do  odpowiedniej  terytorialnie  grupy  Ligi  Międzyokręgowej.  Spada
również  zespół  z  8  miejsca  w grupie  której  zwycięzca  przegra  baraż  o
awans  do  III  Ligi.  Ilość  drużyn  spadających  może  się  zwiększyć  o  ilość
drużyn spadających z III ligi.

STREFA POZNAŃSKA

AWANSE

Klasa Okręgowa Do IV Ligi uzyskają awans zwycięscy grup Poznań Wschód i Poznań Zachód.

Klasa A Do  Klasy  Okręgowej  awansują  zespoły  zajmujące  pierwsze  miejsca  w
trzech  grupach  Klasy  A  oraz  kolejne  tak  aby  Klasy  Okręgowe  Strefy
Poznańskiej  liczyły  po  14  zespołów  w  dwóch  grupach.  Decyduje  ilość
zdobytych punktów w całych rozgrywkach.

Klasa B Do Klasy A awansują dwa zespoły, które w końcowej tabeli zajmą pierwsze
oraz  drugie  miejsca  w  poszczególnych  grupach.  Kolejne  zespoły  mogą
awansować  w  celu  uzupełnienie  Klas  A  do  parzystej  ilości  zespołów.
Decyduje ilość zdobytych punktów w całych rozgrywkach.

SPADKI



Klasa Okręgowa Zespoły, które zajmą ostatnie miejsca w swoich grupach spadają do Klasy
A. Ponadto, ilość zespołów która spadnie zostanie powiększona tak aby po
awansach do IV Ligi, awansach do Ligi Międzyokręgowej oraz awansach z
Klas  A  –  Klasa  Okręgowa  liczyła  po  14  zespołów  w  dwóch  grupach  w
sezonie 2018/2019.

Klasa A Spadną zespoły, które zajęły ostatnie miejsca w każdej z trzech grup. Liczba
spadających  drużyn  może  być  powiększona  o  tyle  zespołów  aby  po
awansach do Klas Okręgowych oraz awansach z Klas B – Klasa A liczyła po
14 zespołów w trzech grupach.

OZPN KONIN

AWANSE

Klasa Okręgowa Do IV ligi awansuje zespół zajmujący pierwsze miejsce w końcowej tabeli.
W  przypadku  gdy  zespół  zajmujący  pierwsze  miejsce  w  rozgrywkach
zrezygnuje z awansu do IV Ligi jego miejsce zajmie kolejna drużyna, która
zajmie najwyższą lokatę i która potwierdzi udział do gry w IV Lidze (do 5
miejsca w tabeli).

Klasa A Awansują zespoły, które zajęły pierwsze miejsca w końcowej tabeli grupy I
i grupy II.

Klasa B Awansują zespoły zajmujące pierwsze i drugie miejsce w końcowej tabeli.

SPADKI

Klasa Okręgowa spadnie ostatnia drużyna do Klasy A. W razie braku awansu drużyny Klasy
Okręgowej  do  IV  Ligi  spada  15-ta  drużyna  w  tabeli  po  zakończonym
sezonie. W przypadku spadku z IV Ligi jednej lub więcej drużyn z OZPN
Konin,  tyle  więcej  drużyn  zostanie  objętych  spadkiem,  aby  w  sezonie
2018/2019 Klasa Okręgowa liczyła 16 drużyn.

Klasa A Spadają drużyny zajmujące dwa ostatnie miejsca w I i II grupie klasy A. W
przypadku gdy z klasy okręgowej spadnie więcej zespołów, wówczas o tyle
więcej zespołów objętych zostanie spadkiem, tak ażeby klasa A w sezonie
2018/2019 liczyła 24 drużyny (2 grupy po 12 zespołów). W szczególnych
przypadkach  o  spadku  do  Klasy  B  decydować  będzie  mecz  barażowy
pomiędzy drużynami z grup I i II.

OZPN PIŁA



AWANSE

Klasa Okręgowa Mistrz Klasy Okręgowej awansuje do IV Ligi.

Klasa A Mistrzowie i wicemistrzowie z obu grup awansują do Klasy Okręgowej.

Klasa B Mistrzowie z obu grup awansują do Klasy A.

SPADKI

Klasa Okręgowa Po  zakończonych  rozgrywkach  zespoły  zajmujące  miejsca  14,  15,  16
spadają do Klasy A. Ilość zespołów spadających może zwiększyć się o ilość
zespołów OZPN Piła  spadających  z  IV  Ligi.  W sezonie  2018/2019  Klasa
Okręgowa będzie liczyła 16 zespołów.

Klasa A po  zakończonych  rozgrywkach  zespoły  zajmujące  14  miejsca  w  obu
grupach  spadają  do  Klasy  B.  Ilość  zespołów  spadających  może  się
zwiększyć o ilość zespołów OZPN Piła spadających z Klasy Okręgowej. W
sezonie 2018/2019 Klasa A będzie liczyła 28 zespołów (dwie grupy po 14
zespołów)

Jeżeli żaden z zespołów OZPN Piła nie spadnie z IV Ligi do Klasy Okręgowej to wicemistrzowie obu
grup klasy B rozegrają baraż (dwumecz) o jedno miejsce premiowane awansem do Klasy A. 

OZPN KALISZ

AWANSE

Klasa Okręgowa Do IV Ligi Awansuje zespół zajmujący pierwsze miejsce. 

Klasa A Do Klasy Okręgowej awansują zespoły, które zajmą dwa pierwsze miejsca
w swojej grupie (razem cztery zespoły)

Klasa B Do  Klasy  A  awansuje  sześć  zespołów:  przy  czterech  grupach  –
bezpośrednio mistrzowie poszczególnych grup oraz dwa zespoły po barażu
pomiędzy wicemistrzami Klasy B gr.  I  i  II  oraz gr.  III  i  gr.  IV.  Przy trzech
grupach – bezpośrednio mistrzowie i wicemistrzowie.

SPADKI

Spadki z Klasy Okręgowej oraz z Klasy A uzależnione będą od ilości drużyn w sezonie 2018/2019 w
tych klasach. Proponuje się następującą liczbę drużyn: Klasa Okręgowa – 14 drużyn; Klasa A gr I i II –
po 14 drużyn; Klasa B – trzy bądź cztery grupy.

Ostateczna ilość zespołów w poszczególnych klasach zostanie ustalona po zakończonych rozgrywkach
2017/2018.

OZPN LESZNO



AWANSE

Klasa Okręgowa Mistrz Klasy Okręgowej awansuje do IV Ligi.

Klasa A Mistrzowie  obu  grup  awansują  do  Klasy  Okręgowej  a  wicemistrzowie
rozegrają baraż o awans.

Klasa B Mistrzowie obu grup awansują do Klasy A a wicemistrzowie rozegrają baraż o
awans.

SPADKI

Klasa Okręgowa Spadnie tyle zespołów aby po awansie do IV Ligi, spadku z IV Ligi i awansie z
Klasy  A  –  Klasa  Okręgowa  w  sezonie  2016/2017  liczyła  16  zespołów.  W
szczególnym przypadku rozegrane zostaną baraże.

Klasa A Spadają ostatnie drużyny z każdej grupy w końcowej tabelki. W przypadku gdy
z Klasy Okręgowej spadnie więcej niż dwie drużyny wówczas o tyle więcej
drużyn objętych zostanie spadkiem, tak aby klasa A liczyła 28 drużyn w dwóch
grupach. 



„AWANSE I SPADKI – drużyny młodzieżowe”

WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ

W  Sezonie  2017/2018  wprowadzona  została reforma  rozgrywek  młodzieżowych  na  szczeblu
wojewódzkim, które otrzymały następujący kształt:

 Wielkopolska Liga Juniorów A1-A2 (licząca 16 zespołów, rozgrywki prowadzone systemem
dwurundowym jesień-wiosna)

 Wielkopolska Liga Juniorów Młodszych B1-B2 (licząca 16 zespołów, rozgrywki prowadzone w
dwóch grupach po 8 zespołów, systemem czterorundowym) 

 Wielkopolska Liga Trampkarzy C1-C2 (licząca 16 zespołów, rozgrywki prowadzone w dwóch
grupach po 8 zespołów, systemem czterorundowym) 

W  sezonie  2018/2019  wprowadzony  zostanie  ostateczny  system  rozgrywek  młodzieżowych  na
szczeblu wojewódzkim, który otrzyma następujący kształt:

 Wielkopolska Liga Juniorów A1  (licząca maksymalnie 16 zespołów, rozgrywki prowadzone
systemem dwurundowym jesień-wiosna, utworzą je drużyny grające w sezonie 2017/2018 w
Wielkopolskiej  Lidze  Juniorów  A1-A2  oraz  najlepsze  zespoły  z  lig  okręgowych  A1-A2,  po
jednym z każdego OZPN i Strefy Poznańskiej)

 Wielkopolska Liga Juniorów A2  (licząca maksymalnie 16 zespołów, rozgrywki prowadzone
systemem dwurundowym jesień-wiosna, utworzą je drużyny grające w sezonie 2017/2018 w
Wielkopolskiej Lidze Juniorów Młodszych B1-B2 oraz najlepsze zespoły z lig okręgowych B1,
po jednym z każdego OZPN i Strefy Poznańskiej)

 Wielkopolska Liga Juniorów B1 (licząca maksymalnie 16 zespołów, rozgrywki prowadzone w
dwóch grupach, systemem czterorundowym, utworzona zostanie z zespołów występujących
w rozgrywkach okręgowych na poziomie B2: 4 miejsca dla drużyn ze strefy poznańskiej oraz
po 3 z okręgów pilskiego, leszczyńskiego, konińskiego oraz kaliskiego. W przypadku mniejszej
liczby  zgłoszonych  drużyn  spośród  strefy  poznańskiej  oraz  okręgów,  Wydział  Gier
Wielkopolskiego  Związku Piłki Nożnej ma możliwość wskazać drużyny do uzupełnienia ligi do
16 zespołów) 

 Wielkopolska Liga Juniorów B2 (licząca maksymalnie 16 zespołów, rozgrywki prowadzone w
dwóch grupach, systemem czterorundowy, utworzą je drużyny grające w sezonie 2017/2018
w Wielkopolskiej Lidze Juniorów Trampkarzy C1-C2 oraz najlepsze zespołu z lig okręgowych
C1, po jednym z każdego OZPN i Strefy Poznańskiej)

 Wielkopolska Liga Trampkarzy C1 (licząca maksymalnie 16 zespołów, rozgrywki prowadzone 
w dwóch grupach, systemem czterorundowym, utworzona zostanie z zespołów 
występujących w rozgrywkach okręgowych na poziomie C2: 4 miejsca dla drużyn ze strefy 
poznańskiej oraz po 3 z okręgów pilskiego, leszczyńskiego, konińskiego oraz kaliskiego) 

 Wielkopolska Liga Trampkarzy C2 (licząca maksymalnie 16 zespołów, rozgrywki prowadzone 
w dwóch grupach, systemem czterorundowy, utworzona zostanie z zespołów występujących 



w rozgrywkach okręgowych na poziomie D1: 4 miejsca dla drużyn ze strefy poznańskiej oraz 
po 3 z okręgów pilskiego, leszczyńskiego, konińskiego oraz kaliskiego) 

Poza zakończonym sezonie 2017/2018 organizowane będą turniej o Mistrzostwo Wielkopolski w 
kategoriach: F2, F1, E2, E1, D2, D1, C2, B2. Do turniejów finałowych o mistrzostwo Wielkopolski w 
kategoriach w poszczególnych kategoriach wiekowych, nie mogą być zgłaszane drużyny, które nie 
brały udziału w rozgrywkach ligowych w danej kategorii wiekowej.

AWANSE

WLKP. LJ A1-A2 Po zakończeniu rozgrywek mistrz uzyskuje prawo udziału w barażach o grę
w  Centralnej  Lidze  Juniorów  zgodnie  z  obowiązującymi  zasadami
określonymi w odpowiedniej uchwale PZPN.

WLKP LJ Mł. B1-B2 W rundzie jesiennej drużyny rozgrywają mecz i rewanż. Mistrzowie grup
po rundzie jesiennej rozgrywają baraż o możliwość awansu do rozgrywek
Centralnej  Ligi  Juniorów  U17  zgodnie  z  obowiązującymi  zasadami
określonymi w odpowiedniej uchwale PZPN. W rundzie wiosennej zespoły
rozgrywają mecz i rewanż. Wyniki rundy jesiennej nie są brane pod uwagę.
Mistrzowie grup po rundzie wiosennej rozgrywają mecz o Puchar Prezesa
WZPN. Najlepsze zespoły przechodzą do Wielkopolskiej Ligi Juniorów A2.

Mistrz  Wielkopolski  B2 uzyska prawo  gry  w  barażach  o  Centralną  Ligę  Juniorów  U17  zgodnie  z
obowiązującymi zasadami określonymi w odpowiedniej uchwale PZPN.

Wlkp. LT C1-C2 W rundzie jesiennej drużyny rozgrywają mecz i rewanż. Mistrzowie grup
po rundzie jesiennej rozgrywają baraż o możliwość awansu do rozgrywek
Centralnej  Ligi  Juniorów  U15  zgodnie  z  obowiązującymi  zasadami
określonymi w odpowiedniej uchwale PZPN. W rundzie wiosennej. zespoły
rozgrywają mecz i rewanż. Wyniki rundy jesiennej nie są brane pod uwagę.
Mistrzowie grup po rundzie jesiennej rozgrywają  mecz o Puchar  Prezesa
WZPN. Najlepsze zespoły przechodzą do Wielkopolskiej Ligi Juniorów B2. 

Mistrz  Wielkopolski  C2 uzyska prawo  gry  w  barażach  o  Centralna  Ligę  Juniorów  U15  zgodnie  z
obowiązującymi zasadami określonymi w odpowiedniej uchwale PZPN.

SPADKI

WLKP. LJ A1-A2 Spada tyle zespołów aby po uzupełnieniu z Okręgowych ZPN-ów i Strefy
Poznańskiej było maksymalnie 16 zespołów. Zespoły, które się utrzymają
tworzą Wielkopolska Ligę Juniorów A1

WLKP.LJ Mł. B1-B2 Spadek do I Ligi Okręgowej A2 uzyskuje tyle zespołów aby po uzupełnieniu
z Okręgowych ZPN-ów i Strefy Poznańskiej było 16 zespołów. Dopuszcza
się  możliwość  rozegrania  baraży.  Zespoły,  które  się  utrzymają  tworzą
Wielkopolską Ligę Juniorów A2.

WLKP.LT C1-C2 Spadek do I Ligi Okręgowej B2 uzyskuje tyle zespołów aby po uzupełnieniu
z Okręgowych ZPN-ów i  Strefy  Poznańskiej  było  8  zespołów w każdej  z



dwóch grup. Dopuszcza się możliwość rozegrania baraży. Zespoły, które się
utrzymają tworzą Wielkopolska Ligę Juniorów B2.

STREFA POZNAŃSKA

JUNIORZY A1-A2 Rozgrywki w rundzie jesiennej prowadzone są w grupach wybieranych na
podstawie klucza geograficznego. Każda grupa może liczyć maksymalnie 8
zespołów.  W  rundzie  wiosennej  utworzona  zostanie  I  Liga  Okręgowa
(zagrają w niej zespoły, które zajmą najwyższe miejsca po rundzie jesiennej
w swoich grupach, w przypadku konieczności wyłonienia drużyny spośród
tych  które  zajęły  to  samo miejsce,  decydująca  będzie  liczba  zdobytych
punktów  po  zrównaniu  tabeli  do  tej  samej  liczby  meczy,  w  następnej
kolejności  różnica  bramek  zdobytych  i  straconych)  Pozostałe  zespoły
utworzą  II  Ligę  Okręgową.  Mistrz  I  Ligi  Okręgowej  uzyskuje  możliwość
awansu do I Wlkp. LJ A1.

JUNIORZY MŁ. B1 Rozgrywki w rundzie jesiennej prowadzone będą w grupach wyznaczonych
na  podstawie  klucza  geograficznego.  W rundzie  jesiennej  8  najlepszych
zespołów utworzy I  Ligę Okręgową. (zagrają w niej zespoły,  które zajmą
najwyższe miejsca po rundzie jesiennej w swoich grupach, w przypadku
konieczności  wyłonienia  drużyny  spośród  tych  które  zajęły  to  samo
miejsce, decydująca będzie liczba zdobytych punktów po zrównaniu tabeli
do tej samej liczby mecz, w następnej kolejności różnica bramek zdobytych
i  straconych).  Pozostałe  zespoły  utworzą  rozgrywki  II  ligi  Okręgowej  z
podziałem na grupy. Mistrz I Ligi Okręgowej uzyskuje możliwość awansu
do I Wlkp.LJ A2

JUNIORZY MŁ. B2 Rozgrywki w całym sezonie są prowadzone w I,  II  i  III  Lidze Okręgowej.
Zespoły z miejsca od 1 do 4 uzyskują awans do rozgrywek Wielkopolskiej
Ligi  Juniorów  Mł.  B1.  Najlepszy  zespół  I  Ligi  Okręgowej  awansuje  do
turnieju  o  Mistrzostwo  Wielkopolski  B2.  Jeżeli  najlepszy  zespół  I  ligi
Okręgowej  awansuje do CLJ  U17 to do Wielkopolskiej  Ligi  Juniorów B1
awansują zespoły z miejsc 2-5. Po sezonie, pozostały zespoły utworzą I Liga
Okręgowa B1, która jest uzupełniana najlepszymi zespołami z II Ligi do 12
zespołów.  Po  sezonie  II  Liga  Okręgowa B1 jest  uzupełniana najlepszymi
zespołami z III Ligi Okręgowej do 12 zespołów.

TRAMPKARZE C1 Rozgrywki  prowadzone  są  w  I,  II  i  III  Lidze  Okręgowej.  Mistrz  I  Ligi
Okręgowej  awansuje  do  I  WLKP  LJ  Mł.  B2.  Zespoły  z  trzech  ostatnich
miejsc w tabeli I Ligi Okręgowej, po sezonie spadają do II Ligi Okręgowej
B2. Zespoły II Ligi Okręgowej, które po sezonie zajmą miejsca od 1 do 3
awansują do I Ligi Okręgowej B2. Zespoły z trzech ostatnich miejsc w tabeli
II  Ligi  Okręgowej,  po  sezonie  spadają  do  III  Ligi  Okręgowej  B2.  Trzy
najlepsze zespoły III Ligi Okręgowej awansują do II Ligi Okręgowej B2. (W
przypadku 3 grup –  awans uzyskują mistrzowie;  w przypadku mniejszej



ilości  grup  –  awans  uzyskują  mistrzowie  i  kolejno  zespoły  z  największa
ilością uzyskanych punktów; w przypadku większej ilości grup niż 3 – po
rundzie jesiennej utworzona zostanie tzw. Liga mistrzowska III ligi z której
trzy najlepsze zespoły uzyskają awans do II Ligi Okręgowej)

TRAMPKARZE C2 Rozgrywki prowadzone są w I, II i III Lidze Okręgowej. Zespoły z miejsca od
1 do 4 uzyskują awans do rozgrywek Wielkopolskiej Ligi Trampkarzy C1.
Najlepszy  zespół  I  Ligi  Okręgowej  awansuje  do  turnieju  o  Mistrzostwo
Wielkopolski C2. Jeżeli najlepszy zespół I ligi Okręgowej awansuje do CLJ
U15 to do Wielkopolskiej Ligi Juniorów C1 awansują zespoły z miejsc 2-5.
Zespoły  z trzech ostatnich miejsc  w tabeli  I  Ligi  Okręgowej,  po sezonie
spadają  do  II  Ligi  Okręgowej  C1.   Zespoły  II  Ligi  Okręgowej,  które  po
sezonie zajmą miejsca od 1 do 3 awansują do I Ligi Okręgowej C1. Zespoły
z trzech ostatnich miejsc w tabeli II Ligi Okręgowej, po sezonie spadają do
III Ligi Okręgowej C1.  Trzy najlepsze zespoły III Ligi Okręgowej awansują do
II Ligi Okręgowej C1. (W przypadku 3 grup – awans uzyskują mistrzowie; w
przypadku  mniejszej  ilości  grup  –  awans  uzyskują  mistrzowie  i  kolejno
zespoły z  największa ilością uzyskanych punktów; w przypadku większej
ilości  grup  niż  3  –  po  rundzie  jesiennej  utworzona  zostanie  tzw.  Liga
mistrzowska III ligi z której trzy najlepsze zespoły uzyskają awans do II Ligi
Okręgowej)

MŁODZIK D1 Rozgrywki  prowadzone  są  w  I,  II  i  III  Lidze  Okręgowej.  Mistrz  I  Ligi
Okręgowej awansuje do turnieju finałowego o Mistrzostwo Wielkopolski
Młodzika D1. Zespoły z miejsca od 1 do 4 uzyskują awans do rozgrywek
Wielkopolskiej  Ligi  Trampkarzy  C2.  Zespoły  z  trzech  ostatnich  miejsc  w
tabeli  I  Ligi  Okręgowej,  po  sezonie  spadają  do  II  Ligi  Okręgowej  C2.
Zespoły  II  Ligi  Okręgowej,  które  po  sezonie  zajmą  miejsca  od  1  do  3
awansują do I Ligi Okręgowej C2. Zespoły z trzech ostatnich miejsc w tabeli
II  Ligi  Okręgowej,  po  sezonie  spadają  do  III  Ligi  Okręgowej  C2  Trzy
najlepsze zespoły III Ligi Okręgowej awansują do II Ligi Okręgowej C2. (W
przypadku 3 grup –  awans uzyskują mistrzowie;  w przypadku mniejszej
ilości  grup  –  awans  uzyskują  mistrzowie  i  kolejno  zespoły  z  największa
ilością uzyskanych punktów; w przypadku większej ilości grup niż 3 – po
rundzie jesiennej utworzona zostanie tzw. Liga mistrzowska III ligi z której
trzy najlepsze zespoły uzyskają awans do II Ligi Okręgowej)

MŁODZIK D2 Rozgrywki  prowadzone  są  w  I,  II  i  III  Lidze  Okręgowej.  Mistrz  I  Ligi
Okręgowej awansuje do turnieju finałowego o Mistrzostwo Wielkopolski
Młodzika D2. Zespoły z trzech ostatnich miejsc w tabeli I Ligi Okręgowej,
po sezonie spadają do II  Ligi  Okręgowej D1.   Zespoły II  Ligi  Okręgowej,
które po sezonie zajmą miejsca od 1 do 3 awansują do I Ligi Okręgowej D1.
Zespoły z trzech ostatnich miejsc w tabeli  II  Ligi  Okręgowej,  po sezonie
spadają do III Ligi Okręgowej D1. Trzy najlepsze zespoły III Ligi Okręgowej
awansują do II Ligi Okręgowej D1. (W przypadku 3 grup – awans uzyskują
mistrzowie; w przypadku mniejszej ilości grup – awans uzyskują mistrzowie



i  kolejno zespoły z największa ilością uzyskanych punktów; w przypadku
większej ilości grup niż 3 – po rundzie jesiennej utworzona zostanie tzw.
Liga mistrzowska III ligi z której trzy najlepsze zespoły uzyskają awans do II
Ligi Okręgowej)

ORLIK E1 Rozgrywki  prowadzone  są  w  I,  II,  III  Lidze  Okręgowej.  Mistrz  I  Ligi
Okręgowej awansuje do turnieju finałowego o Mistrzostwo Wielkopolski
Orlika E1. Zespoły z trzech ostatnich miejsc w tabeli I Ligi Okręgowej, po
sezonie spadają do II Ligi Okręgowej D2. Zespoły II Ligi Okręgowej, które
po sezonie zajmą miejsca  od 1 do 3 awansują  do I  Ligi  Okręgowej  D2.
Zespoły z trzech ostatnich miejsc w tabeli  II  Ligi  Okręgowej,  po sezonie
spadają do III Ligi Okręgowej D2 Trzy najlepsze zespoły III Ligi Okręgowej
awansują do II Ligi Okręgowej D2. (W przypadku 3 grup – awans uzyskują
mistrzowie; w przypadku mniejszej ilości grup – awans uzyskują mistrzowie
i kolejno zespoły z największa ilością uzyskanych punktów; w przypadku
większej ilości grup niż 3 – po rundzie jesiennej utworzona zostanie tzw.
Liga mistrzowska III ligi z której trzy najlepsze zespoły uzyskają awans do II
Ligi Okręgowej)

ORLIK E2 Rozgrywki  prowadzone  są  w  I,  II,  III  Lidze  Okręgowej.  Mistrz  I  Ligi
Okręgowej awansuje do turnieju finałowego o Mistrzostwo Wielkopolski
Orlika E2. Zespoły z trzech ostatnich miejsc w tabeli I Ligi Okręgowej, po
sezonie spadają do II Ligi Okręgowej E1 Zespoły II Ligi Okręgowej, które po
sezonie zajmą miejsca od 1 do 3 awansują do I Ligi Okręgowej E1. Zespoły
z trzech ostatnich miejsc w tabeli II Ligi Okręgowej, po sezonie spadają do
III Ligi Okręgowej E1. Trzy najlepsze zespoły III Ligi Okręgowej awansują do
II Ligi Okręgowej E1. (W przypadku 3 grup – awans uzyskują mistrzowie; w
przypadku  mniejszej  ilości  grup  –  awans  uzyskują  mistrzowie  i  kolejno
zespoły z  największa ilością uzyskanych punktów; w przypadku większej
ilości  grup  niż  3  –  po  rundzie  jesiennej  utworzona  zostanie  tzw.  Liga
mistrzowska III ligi z której trzy najlepsze zespoły uzyskają awans do II Ligi
Okręgowej)

ŻAK F1 Rozgrywki prowadzone są w I, II, III Lidze Okręgowej w formie turniejowej.
Mistrz I  Ligi  Okręgowej awansuje do turnieju finałowego o Mistrzostwo
Wielkopolski  Żaka  F1.  Zespoły  z  trzech  ostatnich  miejsc  w  tabeli  I  Ligi
Okręgowej,  po sezonie spadają do II  Ligi  Okręgowej E2.   Zespoły II  Ligi
Okręgowej, które po sezonie zajmą miejsca od 1 do 3 awansują do I Ligi
Okręgowej E2. Zespoły z trzech ostatnich miejsc w tabeli II Ligi Okręgowej,
po sezonie spadają do III Ligi Okręgowej E2 Trzy najlepsze zespoły III Ligi
Okręgowej  awansują  do  II  Ligi  Okręgowej  E2.  (W  przypadku  3  grup  –
awans uzyskują  mistrzowie;  w przypadku  mniejszej  ilości  grup  –  awans
uzyskują  mistrzowie  i  kolejno  zespoły  z  największa  ilością  uzyskanych
punktów; w przypadku większej  ilości grup niż 3 – po rundzie jesiennej
utworzona  zostanie  tzw.  Liga  mistrzowska  III  ligi  z  której  trzy  najlepsze
zespoły uzyskają awans do II Ligi Okręgowej)



ŻAK F2 Rozgrywki prowadzone są w I, II, III Lidze Okręgowej w formie turniejowej.
Mistrz I  Ligi  Okręgowej awansuje do turnieju finałowego o Mistrzostwo
Wielkopolski  Żaka  F2.  Zespoły  z  trzech  ostatnich  miejsc  w  tabeli  I  Ligi
Okręgowej,  po sezonie spadają do II  Ligi  Okręgowej  F1.   Zespoły  II  Ligi
Okręgowej, które po sezonie zajmą miejsca od 1 do 3 awansują do I Ligi
Okręgowej F1. Zespoły z trzech ostatnich miejsc w tabeli II Ligi Okręgowej,
po sezonie spadają do III Ligi Okręgowej F1. Trzy najlepsze zespoły III Ligi
Okręgowej awansują do II Ligi Okręgowej F1. (W przypadku 3 grup – awans
uzyskują mistrzowie; w przypadku mniejszej ilości grup – awans uzyskują
mistrzowie i kolejno zespoły z największa ilością uzyskanych punktów; w
przypadku  większej  ilości  grup  niż  3  –  po  rundzie  jesiennej  utworzona
zostanie  tzw.  Liga  mistrzowska  III  ligi  z  której  trzy  najlepsze  zespoły
uzyskają awans do II Ligi Okręgowej)


