Uchwała nr 13/102 z dnia 7 września 2006 roku
Prezydium Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie uzupełnienia składu poszczególnych klas rozgrywkowych
w przypadku wycofania się drużyn lub rezygnacji z wywalczonego w sportowej rywalizacji
awansu do klasy wyższej

Na podstawie § 38 ust.1. Statutu PZPN, po uwzględnieniu opinii Związków Piłki Nożnej, postanawia
się, co następuje:
1. W sytuacji, kiedy drużyna uczestnicząca w rozgrywkach danej klasy rozgrywkowej wycofa się z
rozgrywek w trakcie ich trwania, drużynę tę zalicza się do zespołów opuszczających rozgrywki tej
klasy, niezależnie od pozostałych sankcji regulaminowych.
2. W sytuacji, kiedy drużyna spadająca z danej klasy rozgrywkowej do klasy niższej zrezygnuje z
występowania w rozgrywkach:
a. przed zakończeniem rozgrywek klasy niższej - to zostanie zaliczona do spadkowiczów klasy
niższej,
b. po zakończeniu rozgrywek - to klasa ta zostanie uzupełniona przez spadkowicza tej klasy,
zajmującego najwyższą pozycję na koniec sezonu.
21 W sytuacji kiedy drużyna(y) występująca(e) w rozgrywkach danej klasy rozgrywkowej utrzyma
się w tej klasie, a przed rozpoczęciem rozgrywek nowego sezonu wycofa się z rozgrywek – zwolnione
miejsce(a) zajmie(ą) drużyna(y) z najwyższych miejsc spadkowych danej klasy rozgrywkowej
minionego sezonu.
3. W sytuacji, kiedy drużyna uzyska bezpośredni awans do wyższej klasy rozgrywkowej i podejmie
decyzję o rezygnacji z tego uprawnienia:
a. po zakończeniu rozgrywek, a przed rozgrywkami barażowymi - to awans uzyskuje drużyna, która
zajęła drugie miejsce, a drużyna z trzeciego miejsca rozgrywa baraż,
b. po rozgrywkach barażowych, a przed rozpoczęciem nowego sezonu bezpośredni awans uzyskuje
zespół z drugiego miejsca danej klasy i grupy rozgrywkowej, jeśli nie uzyskał awansu w wyniku
baraży,
c. jeśli zespół z baraży uzyskał awans, to wówczas uzupełnia się daną klasę spadkowiczem, który zajął
najwyższą pozycję w tabeli przy spadku.
4. Niniejsze przepisy nie naruszają zasad postępowania w przypadku nie uzyskania licencji przez klub
danej klasy rozgrywkowej.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do rozgrywek od sezonu 2006/2007.
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