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KOMUNIKAT nr 34/WG/Klasa Okręgowa Kraków/2014
z dnia 22.07.2014
Wydziału Gier Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie

Wydział Gier MZPN ustalił, że baraż o jedno wolne miejsce w krakowskiej klasie okręgowej, w którym zmierzą się
Tramwaj Kraków i Zjednoczeni-Złomex Branice, odbędzie się w środę 6 sierpnia 2014 r. o godz. 17.30 na stadionie
Bronowianki.
Termin został uzgodniony przez oba kluby. W przypadku remisu nastąpi dogrywka 2x15 minut i ewentualnie rzuty
karne, zgodnie z przepisami PZPN.
W obu drużynach mogą wystąpić zawodnicy uprawnieni w systemie Extranet wg stanu na 6.08.2014 r.
Decyzja Wydziału Gier MZPN o barażu została podjęta w związku z tym, że już po zakończeniu minionego sezonu z
rozgrywek w sezonie 2014/2015 wycofała się Pogoń Skotniki. Decyzję podjęto w oparciu o Uchwałę nr 13/102 z
7.09.2006 r. Prezydium Zarządu PZPN w sprawie uzupełnienia składu poszczególnych klas rozgrywkowych w
przypadku wycofania się drużyn lub rezygnacji z wywalczonego w sportowej rywalizacji awansu do klasy wyższej, a
także o Regulamin rozgrywek piłkarskich IV ligi i niższych klas MZPN sezon 2013/2014.
Uchwała nr 13/102 w punkcie 2.1 mówi, że w sytuacji kiedy drużyna utrzyma się w danej klasie rozgrywkowej, a
następnie przed nowym sezonem wycofa się z rozgrywek, to zwolnione miejsce zajmie drużyna z najwyższego
miejsca spadkowego danej klasy rozgrywkowej minionego sezonu. Z kolei Regulamin rozgrywek piłkarskich IV ligi i
niższych klas MZPN sezon 2013/2014, w § 19, traktuje wszystkie trzy grupy Klasy Okręgowej Kraków równorzędnie,
przewidując w razie potrzeby baraże z udziałem trzech drużyn przedostatnich bądź trzech drużyn trzecich od końca.
Takie same zasady muszą obowiązywać również w przypadku zespołów z ostatnich miejsc spadkowych, z których - w
związku z Uchwałą nr 13/102 - utrzymać może się jeden.
Wobec braku licencji dla Jury Łobzów w grupie I utrzymał się Leśnik Gorenice. Do barażu zostały dopuszczone zatem
jedynie zespoły z miejsc spadkowych w grupie II i III, czyli Tramwaj Kraków i Zjednoczeni-Złomex Branice. Odbędzie
się tylko jeden mecz, na neutralnym terenie, w razie remisu przewidziana jest dogrywka i ewentualnie rzuty karne.
Zwycięzca będzie występował w sezonie 2014/2015 w grupie II. W sumie Klasa Okręgowa Kraków będzie liczyć 41
zespołów i zgodnie z § 19 Regulaminu skład nie będzie uzupełniany do liczby 42.
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