
Załącznik nr 3 do Uchwały nr III/47 z dnia 27 marca 2017 roku Zarządu Polskiego Związku 

Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Centralnej Ligi Juniorów U-17 na sezon 

2017/2018 i następne 

Zasady przeprowadzenia meczów barażowych o awans do rozgrywek CLJ U-17 

Art.1 

 

1. Mecze barażowe o awans do rozgrywek CLJ U-17 są rozgrywane pomiędzy właściwymi 
terytorialnie dla danej grupy mistrzami lig wojewódzkich w tej kategorii wiekowej, 
wyłonionymi zgodnie z zasadami określonymi w regulaminach rozgrywek na szczeblu 
ZPN. 

2. W sytuacji, kiedy klub uprawniony do udziału w meczach barażowych o awans do 
rozgrywek Centralnej Ligi Juniorów U-17 zrezygnuje z udziału w nich, w jego miejsce 
wystąpi klub zajmujący kolejne miejsce w tabeli rozgrywek Ligi Wojewódzkiej tej kategorii 
wiekowej, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminach rozgrywek na szczeblu ZPN. 

3. W sytuacji, gdy klub uprawniony do udziału w meczach barażowych o awans do 
rozgrywek Centralnej Ligi Juniorów U-17 uczestniczył w rozgrywkach Centralnej Ligi 
Juniorów U-17 w danej rundzie rozgrywkowej, w jego miejsce wystąpi klub zajmujący 
kolejne miejsce w tabeli rozgrywek Ligi Wojewódzkiej tej kategorii wiekowej, zgodnie z 
zasadami określonymi w regulaminach rozgrywek na szczeblu ZPN. 

4. W rozgrywkach barażowych rozgrywa się dwa mecze – pierwszy mecz i rewanż. 

Art. 2 

Rozgrywki barażowe są prowadzone przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN. 

Art. 3 

1. Zestaw par i gospodarzy meczów barażowych wyłoni losowanie przeprowadzone przez 
Departament Rozgrywek Krajowych PZPN, na zasadach opracowanych przez ten organ. 

2. Terminy rozegrania meczów barażowych zostaną wyznaczone przez Departament 
Rozgrywek Krajowych PZPN, z uwzględnieniem terminów zakończenia rozgrywek Lig 
Wojewódzkich w kategorii U-17. 

Art. 4 

Zasady ogólne: 

1. Do udziału w meczach barażowych są uprawnieni zawodnicy potwierdzeni do klubów  

i uprawnieni do gry w systemie Extranet przez Związki Piłki Nożnej prowadzące rozgrywki 

poszczególnych Lig Wojewódzkich w kategorii U-17. 

2. Dopuszcza się możliwość uprawnienia do gry kolejnych zawodników, o ile byli oni 

potwierdzeni do klubu na dzień zakończenia rozgrywek danej Ligi Wojewódzkiej. 

3. Mecze mogą być rozgrywane na boiskach zweryfikowanych przez właściwe Związki Piłki 

Nożnej do rozgrywek Ligi Wojewódzkiej. 

4. Drużyny są uprawnione do wymiany siedmiu zawodników w trakcie meczu.  

5. Liczba ostrzeżeń (żółtych kartek) otrzymanych przez zawodników w rozgrywkach Ligi 

Wojewódzkiej nie jest uwzględniana w bilansie początkowym ostrzeżeń (żółtych kartek)  

w meczach barażowych – zawodnicy przystępują do meczów barażowych z zerowym 

bilansem ostrzeżeń (żółtych kartek). 



6. Kary dyskwalifikacji nałożone na zawodników jako konsekwencja otrzymania określonej 

liczby ostrzeżeń (żółtych kartek) lub wykluczenia (czerwona kartka) w rozgrywkach Ligi 

Wojewódzkiej, podlegają wykonaniu w meczach barażowych. 

7. Zawodnik, który w czasie meczów barażowych otrzyma drugie ostrzeżenie (żółtą kartkę) 

zostanie automatycznie ukarany karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu. 

8. Zawodnik, który w czasie meczów barażowych zostanie wykluczony z gry przez sędziego 

– w konsekwencji otrzymania samoistnej czerwonej kartki, zostaje automatycznie 

zawieszony (ukarany dyskwalifikacją) i nie może brać udziału w tych rozgrywkach do 

czasu rozpatrzenia sprawy i wydania decyzji przez Komisję Dyscyplinarną PZPN. 

9. W przypadku drużyn, które awansowały do rozgrywek CLJ U-17, kary dyskwalifikacji 

nałożone na zawodników jako konsekwencja otrzymania określonej liczby ostrzeżeń 

(żółtych kartek) lub wykluczenia (czerwona kartka) w meczach barażowych, podlegają 

wykonaniu w rozgrywkach CLJ U-17 lub innych rozgrywkach, w których będzie 

uczestniczył zawodnik. 

10. W przypadku drużyn, które nie awansowały do rozgrywek CLJ U-17, kary dyskwalifikacji 

nałożone na zawodników jako konsekwencja otrzymania określonej liczby ostrzeżeń 

(żółtych kartek) lub wykluczenia (czerwona kartka) w meczach barażowych, podlegają 

wykonaniu w rozgrywkach, w których będzie uczestniczył zawodnik. 

11. Obsady sędziów na mecze barażowe dokonuje Kolegium Sędziów PZPN. 

12. Koszty obsady sędziowskiej pokrywa PZPN. 

 

Art. 5 

 

Zasady awansu: 

1. Awans do rozgrywek CLJ U-17 uzyska zespół, który zgromadzi większą liczbę punktów. 

2. Stosuje się następującą punktację:  

 3 punkty za zwycięstwo, 

 1 punkt za spotkanie nierozstrzygnięte (remis), 

 0 punktów za spotkanie przegrane. 

3. W przypadku uzyskania równej liczby punktów, o awansie decyduje: 

 przy równej liczbie punktów, korzystniejsza różnica między zdobytymi bramkami  

w spotkaniach pomiędzy zainteresowanymi drużynami; 

 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; 

 przy dalszej równości, zarządzona będzie dogrywka 2 x 15 minut; 

 jeśli w czasie dogrywki oba zespoły zdobędą tę samą liczbę bramek, bramki zdobyte 

na wyjeździe liczone są podwójnie, zgodnie z zasadami przyjętymi w UEFA w 

rozgrywkach europejskich; 

 jeżeli w trakcie dogrywki żadna z drużyn nie zdobędzie bramki, zarządza się rzuty 

karne według obowiązujących przepisów. 

 

Art. 6 

1. Protest odnośnie przebiegu zawodów wnosi się do Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa 

Profesjonalnego PZPN, przy równoczesnym złożeniu odpisu do przeciwnika. Protest musi być 

złożony w ciągu 24 godzin po zawodach.  

2. Od decyzji podjętej w I instancji przysługuje odwołanie do, Najwyższej Komisji Odwoławczej, 

wnoszone za pośrednictwem organu I instancji w terminie 3 dni od dnia otrzymania decyzji wraz z 

uzasadnieniem, po wcześniejszym wpłaceniu kaucji w wysokości określonej w Regulaminie 

Najwyższej Komisji Odwoławczej. 



 


