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KOMUNIKAT nr 12/WG/MLJ/2014-15 
z dnia 6.11.2014 

Wydziału Gier Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie 

 

 

I 

Wydział Gier MZPN, w porozumieniu z klubami, ustalił terminy meczów barażowych o awans do wiosennej Ligi 
Makroregionalnej Juniorów Młodszych, w której Małopolska ma zagwarantowane dwa miejsca. 
 
W barażach, zgodnie z regulaminem, mistrzowie grup w rozgrywkach jesiennych Małopolskiej Ligi Juniorów 
Młodszych zmierzą się z wicemistrzami przeciwnych grup, w systemie mecz i rewanż. Zwycięzcy baraży uzyskają 
awans do wiosennej Ligi Makroregionalnej JM, w której rywalizować będą z najlepszymi zespołami Lubelskiego ZPN, 
Podkarpackiego ZPN i Świętokrzyskiego ZPN. 
 
Program baraży o awans do Ligi Makroregionalnej Juniorów Młodszych: 
AS Progres 98 Kraków - Sandecja Nowy Sącz 
Pierwszy mecz: 10 listopada, godz. 11:00, gospodarz - Sandecja 
Drugi mecz: 15 listopada, godz. 13:30, gospodarz - AS Progres 
 
Cracovia - Garbarnia Kraków 
Pierwszy mecz: 8 listopada, godz. 13:30, gospodarz - Garbarnia 
Drugi mecz: 15 listopada, godz. 13:00, gospodarz - Cracovia 
 
Awans uzyska zespół, który w dwumeczu zgromadzi większą liczbę punktów. 
W przypadku uzyskania równej liczby punktów, o awansie decyduje: 
a) przy równej liczbie punktów, korzystniejsza różnica między zdobytymi bramkami w spotkaniach tych drużyn, 
b) przy dalszej równości, według obowiązującej reguły UEFA, że bramki strzelone na wyjeździe liczone są 
„podwójnie”, korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn, 
c) przy dalszej równości, zarządzona będzie dogrywka 2 x 15 minut, 
d) jeśli w czasie dogrywki oba zespoły zdobędą tę samą liczbę goli, gole strzelone na wyjeździe liczone są podwójnie 
(awans drużyny gości) zgodnie z zasadami przyjętymi przez UEFA w rozgrywkach europejskich, 
e) jeżeli w trakcie dogrywki żadna z drużyn nie zdobędzie bramki, zarządza się rzuty karne według obowiązujących 
przepisów. 
 
Regulamin Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo Małopolskiej Ligi Juniorów Starszych i Młodszych na sezon 
2014/2015 § 17 pkt 7 
(...) Po zakończeniu rozgrywek grupowych mistrzowie grup rozegrają mecze z wicemistrzami przeciwnych grup (mecz 
i rewanż), zwycięzcy zajmą 1. i 2. miejsce w rundzie jesiennej Małopolskiej Ligi Juniorów Młodszych i uzyskają awans 
do wiosennej Ligi Makroregionalnej Juniorów Młodszych. Rozegrają one rundę wiosenną sezonu 2014/2015 według 
odrębnego regulaminu PZPN. (...) 
 
Skład I i II ligi wojewódzkiej juniorów młodszych na rundę wiosenną 2015 zostanie ogłoszony po zakończeniu 
baraży i zweryfikowaniu rozgrywek jesiennych. 
 
 
 



II 

Wydział Gier MZPN po przeanalizowaniu sprawozdania z zawodów piłki nożnej rozegranych 30.10.2014 r.                  
w Małopolskiej Lidze Juniorów Młodszych (gr. 1) pomiędzy Unią Tarnów a AS Progres 98 Kraków, postanowił wynik    
z boiska 3-1 zweryfikować jako walkower 0-3 na niekorzyść Unii.  
W rozegranych zawodach w drużynie Unii Tarnów wystąpił od 65. minuty zawodnik Bartłomiej Latawski, którzy nie 
został wpisany przez klub do protokołu, a więc był nieuprawniony do gry.  
Podstawa prawna:  
"Regulamin Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo Małopolskiej Ligi Juniorów Starszych i Młodszych na sezon 
2014/2015" - § 13, ust. 5 pkt g.  
Od powyższej decyzji przysługuje odwołanie do Związkowej Komisji Odwoławczej MZPN w terminie 7 dni od  
otrzymania powiadomienia i wpłaceniu kaucji w wysokości 200 zł. Nieopłacony protest nie będzie rozpatrywany.  
Odwołanie należy złożyć poprzez Wydział Gier MZPN. 
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