
 
ZASADY BARAŻY W ROZGRYWKACH MŁODZIEŻOWYCH WMZPR ORAZ 

KWALIFIKACJI DO ROZGRYWEK CENTRALNYCH ZPRP OD SEZONU 

2021/2022 

zatwierdzone Uchwałą nr 18/2021 Prezydium Zarządu WMZPR z dn. 15.12.2021 r. 

 

 

1) Na podstawie zapisów Zasad rozgrywek młodzieżowych ZPRP oraz Regulaminu 

rozgrywek młodzieżowych WMZPR zostają przyjęte poniższe (postanowienia) dot. 

wojewódzkich rozgrywek barażowych WMZPR, z udziałem dwóch, trzech lub czterech 

drużyn. 

 

a) W przypadku konieczności przeprowadzenia rozgrywek barażowych z udziałem 

dwóch drużyn, rozgrywki te zostaną przeprowadzone wg systemu mecz i rewanż z 

następującą kolejnością spotkań: 

− gospodarzem pierwszego meczu będzie klub, którego drużyna prawo do udziału 

w rozgrywkach barażowych uzyskała na skutek posiadania jednego lub więcej 

zawodników – uczniów Szkół Mistrzostwa Sportowego ZPRP, 

− gospodarzem drugiego meczu będzie klub, którego drużyna zajęła drugie miejsce 

w zasadniczej części rozgrywek, 

− czas gry 2 x 30 minut z 10-cio minutową przerwą w kategoriach Juniorka, Junior, 

Juniorka Młodsza, Junior Młodszy oraz 2 x 25 minut z 10-cio minutową przerwą 

w kategoriach Młodziczka, Młodzik, 

− wyznaczona zostaje obligatoryjna godzina rozpoczęcia poszczególnych spotkań: 

nie wcześniej niż godzina 11.00 i nie później niż godz. 14.00, 

− awans do 1/16 Mistrzostw Polski / Pucharu ZPRP z zawodów barażowych 

uzyskuje ich zwycięzca, 

− jeżeli wygrał zespół, który zajął drugie miejsce w zasadniczej części rozgrywek, 

to w ostatecznej klasyfikacji rozgrywek zajmuje drugie miejsce, a przegrany 

zespół pozostaje na miejscu uzyskanym w zasadniczej części rozgrywek 

− jeżeli wygrał zespół, który prawo do udziału w rozgrywkach barażowych uzyskał 

na skutek posiadania jednego lub więcej zawodników SMS ZPRP, to on w 

ostatecznej klasyfikacji rozgrywek zajmuje drugie miejsce, a przegrany zespół 

trzecie, 

− w przypadku przyznania WMZPR dodatkowego miejsca w 1/16 rozgrywek 

centralnych w danej kategorii, otrzyma je drużyna, która wywalczyła III miejsce 

w ostatecznej klasyfikacji rozgrywek wojewódzkich. 

 



 
b) W przypadku konieczności przeprowadzenia rozgrywek barażowych z udziałem 

trzech drużyn – rozgrywki te zostaną przeprowadzone systemem „każdy z każdym” - 

bez rewanżu, w ramach jednodniowego turnieju: 

− organizatorem tego turnieju, będzie klub, którego drużyna zajęła drugie miejsce 

w zasadniczej części rozgrywek, z następującą kolejnością spotkań: 

− mecz nr 1 – gospodarz turnieju  vs  drużyna uprawniona do barażu, która 

zajęła niższe miejsce w rozgrywkach zasadniczych, 

− mecz nr 2 – pozostałe dwie drużyny uprawnione do barażu, 

− mecz nr 3 – gospodarz turnieju  vs  drużyna uprawniona do barażu, która 

zajęła wyższe miejsce w rozgrywkach zasadniczych, 

− czas gry 2 x 25 minut z 10-cio minutową przerwą w kategoriach Juniorka, Junior, 

Juniorka Młodsza, Junior Młodszy oraz 2 x 20 minut z 10-cio minutową przerwą 

w kategoriach Młodziczka, Młodzik – czas przerwy pomiędzy poszczególnymi 

spotkaniami – 20  minut, 

− wyznaczona zostaje obligatoryjna godzina rozpoczęcia turnieju: 

nie wcześniej niż godzina 11.00 i nie później niż godz. 14.00, 

− awans do 1/16 Mistrzostw Polski / Pucharu ZPRP z zawodów barażowych 

uzyskuje ich zwycięzca, 

− jeżeli zawody barażowe wygrał zespół, który zajął drugie miejsce w zasadniczej 

części rozgrywek, to pozostałe zespoły w ostatecznej klasyfikacji rozgrywek 

wojewódzkich zajmują miejsca uzyskane w „rozgrywkach zasadniczych”, 

− jeżeli wygrał jeden z zespołów zespół, który prawo do udziału w rozgrywkach 

barażowych uzyskał na skutek posiadania jednego lub więcej zawodników SMS 

ZPRP to zespół, który zajął drugie miejsce w zasadniczej części rozgrywek w 

ostatecznej klasyfikacji zajmuje trzecie miejsce, a pozostałe zespoły zajmują 

miejsca uzyskane w „rozgrywkach zasadniczych” (ewentualnie przesuwają się o 

jedno miejsce niżej w zależności od miejsca zajętego w „rozgrywkach 

zasadniczych” przez zwycięzcę baraży), 

− w przypadku przyznania WMZPR dodatkowego miejsca w 1/16 rozgrywek 

centralnych w danej kategorii, otrzymuje je drużyna, która wywalczyła III miejsce 

w ostatecznej klasyfikacji rozgrywek wojewódzkich. 

 

c) W przypadku konieczności przeprowadzenia rozgrywek barażowych z udziałem 

czterech drużyn – rozgrywki te zostaną przeprowadzone systemem „pucharowym” - 

bez rewanżu, w ramach jednodniowego turnieju (bez rozgrywania spotkania o 3-

miejsce), 

− organizatorem tego turnieju, będzie klub, którego drużyna zajęła drugie miejsce 

w zasadniczej części rozgrywek, z następującą kolejnością spotkań: 



 

− półfinał nr 1 - gospodarz turnieju  vs  drużyna uprawniona do barażu, która 

zajęła najniższe miejsce w rozgrywkach zasadniczych, 

− półfinał nr 2 - pozostałe dwie drużyny uprawnione do barażu, 

− finał - zwycięzca z półfinału nr 1 vs zwycięzca z półfinału nr 2, 

− czas gry 2 x 25 minut z 10-cio minutową przerwą w kategoriach Juniorka, Junior, 

Juniorka Młodsza, Junior Młodszy oraz 2 x 20 minut z 10-cio minutową przerwą 

w kategoriach Młodziczka, Młodzik – czas przerwy pomiędzy poszczególnymi 

spotkaniami – 20  minut, 

− wyznaczona zostaje obligatoryjna godzina rozpoczęcia turnieju: 

nie wcześniej niż godzina 11.00 i nie później niż godz. 14.00, 

− awans do 1/16 Mistrzostw Polski / Pucharu ZPRP z zawodów barażowych 

uzyskuje ich zwycięzca, 

− jeżeli zawody barażowe wygrał zespół, który zajął drugie miejsce w zasadniczej 

części rozgrywek, to pozostałe zespoły w ostatecznej klasyfikacji rozgrywek 

wojewódzkich zajmują miejsca uzyskane w „rozgrywkach zasadniczych”, 

− jeżeli wygrał jeden z zespołów zespół, który prawo do udziału w rozgrywkach 

barażowych uzyskał na skutek posiadania jednego lub więcej zawodników SMS 

ZPRP to zespół, który zajął drugie miejsce w zasadniczej części rozgrywek w 

ostatecznej klasyfikacji zajmuje trzecie miejsce, a pozostałe zespoły zajmują 

miejsca uzyskane w „rozgrywkach zasadniczych” (ewentualnie przesuwają się o 

jedno miejsce niżej w zależności od miejsca zajętego w „rozgrywkach 

zasadniczych” przez zwycięzcę baraży), 

− w przypadku przyznania WMZPR dodatkowego miejsca w 1/16 rozgrywek 

centralnych w danej kategorii, będzie to drużyna, która wywalczyła III miejsce w 

ostatecznej klasyfikacji rozgrywek wojewódzkich. 

 

2) Komisja Sędziowska WMZPR wyznaczy obsadę sędziowską z zachowaniem zasady, że  

będzie ona składać się z arbitrów nie pochodzących z miejscowości zespołów 

uczestniczących w rozgrywkach barażowych w danej kategorii. 

 

3) Powyższe ustalenia dotyczą rozgrywek barażowych we wszystkich kategoriach 

wiekowych począwszy od sezonu 2021/2022 do odwołania. 

 

4) W pozostałych sprawach organizacyjnych obowiązują każdorazowo aktualne na dany 

sezon rozgrywkowy Zasady Rozgrywek Młodzieżowych ZPRP, w szczególności załącznik 

nr 2 do tych Zasad. 

 

5) W przypadku konieczności zorganizowania rozgrywek z większą liczbą drużyn zostaną 

zastosowane dodatkowe ustalenia (postanowienia). 


