
 

UCHWAŁA 
ZARZĄDU OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W SIEDLCACH 

Z DNIA 26 MARCA 2018 ROKU 
 

       Na wniosek Wydziału Szkolenia i po konsultacji z Wydziałem Gier ustala się 
zasady awansów i spadków w rozgrywkach młodzieżowych na szczeblu OZPN w 
Siedlcach po rundzie wiosennej sezonu 2017/2018: 
 

U-8 (w sez. 18/19 U-9):   
zespoły, które po rundzie wiosennej sezonu 2017/2018 zajmą pierwsze i 
drugie miejsce w swoich grupach w sezonie 2018/2019 utworzą I ligę,  

        pozostałe zespoły przy podziale terytorialnym grać będą w II lidze, 
 

U-9 (w sez. 18/19 U-10):   
        w rundzie jesiennej sezonu 2018/2019 I liga liczyć będzie 2 x po 4 zespoły,  
        spada ostatnia drużyna z rozgrywek I ligi sezonu 2017/2018, awansują  
       trzy najlepsze z rozgrywek II ligi sezonu 2017/2018, pozostałe zespoły 

przy   podziale terytorialnym grać będą w II lidze, 
 

U-10 (w sez. 18/19 U-11)   
        w rundzie jesiennej sezonu 2018/2019 I liga liczyć będzie 2 x po 5 

zespołów (runda wiosenna 18/19 2 x 6 zespołów), spada ostatnia drużyna 
z rozgrywek I ligi sezonu 2017/2018, do I ligi awansują zespoły, które po 
rundzie wiosennej sezonu 2017/2018 zajmą pierwsze miejsce w swoich 
grupach II ligi, pozostałe zespoły przy podziale terytorialnym grać będą w 
II lidze, 

 

U-11 (w sez. 18/19 U-12) 
         w rundzie jesiennej sezonu 2018/2019 I liga liczyć będzie 2 x po 4 zespoły,  
         spada ostatnie dwie drużyna z rozgrywek I ligi sezonu 2017/2018,  

awansują dwie najlepsze z rozgrywek II ligi sezonu 2017/2018, pozostałe 
zespoły przy podziale terytorialnym grać będą w II lidze, 

 

U-12 (w sez. 18/19 U-13)  
         w rundzie jesiennej sezonu 2018/2019 I liga liczyć będzie 2 x po 4 zespoły,  
          spada ostatnie dwie drużyna z rozgrywek I ligi sezonu 2017/2018,  

awansują dwie najlepsze z rozgrywek II ligi sezonu 2017/2018, pozostałe 
zespoły przy podziale terytorialnym grać będą w II lidze, 

 

U-13: (w sez. 18/19 U-14)   
         w rundzie jesiennej sezonu 2018/2019 I liga liczyć będzie 6 zespołów,  
         awansują dwie najlepsze z rozgrywek II ligi sezonu 2017/2018, pozostałe 

zespoły przy podziale terytorialnym grać będą w II lidze, 
 

                                                                                  Prezes OZPN  
                                                                                   w Siedlcach 
                                                                             /-/ Krzysztof Karaś 


