A N E K S nr 1
PODOKRĘGU RZESZÓW W SPRAWIE SPADKU I AWANSU DRUŻYN
SENIORSKICH W SEZONIE 2018/2019
1. Klasa Okręgowa Podokręgu Rzeszów w sezonie 2018/2019 liczyć będzie 16 drużyn
2. Z Klasy Okręgowej Podokręgu Rzeszów do IV ligi awansuje jedna drużyna, która zajmie najwyższe
miejsce po zakończeniu rozgrywek i spełni warunki licencyjne.
3. Po zakończeniu sezonu z klasy okręgowej spadkiem objęte zostaną drużyny które zajmą odpowiednio
14, 15 i 16 miejsce
4. W przypadku wycofania z III ligi zespołu: Stali Rzeszów oraz spadku, wycofania czy relegowania z
powodu braku licencji na grę w IV lidze drużyn z Podokręgu Rzeszów:
Izolator Boguchwała, Korona Rzeszów - o tyle więcej drużyn zostanie objętych spadkiem z klasy
Okręgowej
5. Klasy A I, A II, AIII w sezonie 2018/2019 będą liczyć po 14 drużyn.
6. Klasa A III w sezonie 2019/2020 może liczyć 16 drużyn
7. Mistrzowie i Wicemistrzowie klas AI i AII awansują do Klasy Okręgowej Podokręgu Rzeszów,
natomiast mistrz i wicemistrz klasy A III awansuje do Klasy Okręgowej Podokręgu Dębica.
8. Z klas A I oraz A II Podokręgu Rzeszów spadają po dwie drużyny, które zajmą odpowiednio 13 i 14
miejsca po zakończeniu sezonu zasadniczego.
W razie spadku z Klasy Okręgowej Podokręgu Rzeszów drużyn: Wisłok Strzyżów, Głogovia Głogów
Bratek Bratkowice, Jedność Niechobrz, KS Stobierna, Resovia II Rzeszów, Sokół Sokołów Małopolski
Strug Tyczyn, Strumyk Malawa, KS Zaczernie, LKS Trzebownisko zostaną zaliczone do klasy A I.
W razie spadku z Klasy Okręgowej drużyn: Błażowianka Błażowa, Sawa Sonina, Błękit Żołynia
Włókniarz Rakszawa, Orzeł Wólka Niedźwiedzka zostaną zaliczone do klasy A II.
W przypadku spadku którejkolwiek z tych drużyn, z danej grupy klasy A spadnie o tyle więcej drużyn
do klasy B.
9. Z klasy A III po zakończeniu sezonu zasadniczego spadkiem do klasy B objęta zostanie drużyna,
która zajmie 14 miejsce. Po zakończeniu sezonu może zostać zdegradowanych do klasy B więcej
drużyn, które zajmą kolejne miejsca w dolnej części tabeli jednakże uzależnione to jest od spadku
zespołów
klasy
Okręgowej
Podokręgu
Dębica
z
rejonu
powiatu
mieleckiego
i kolbuszowskiego.
10. Z klas BI, BII, BIII, BIV Podokręgu Rzeszów awansują drużyny, które zajmą pierwsze i drugie
miejsca w poszczególnych grupach:
- do klasy A I awansują zespoły z B I i B II;
- do klasy A II awansują zespoły z B III i B IV;
- do klasy A III awansują drużyny, które zajmą pierwsze miejsca w grupach B V, B VI i B VII Ponadto
awans uzyska druga drużyna grupy B VII oraz jedna z drużyn grupy B V i B VI z lepszą średnią
punktową.
W sezonie 2019/2020 ilość grup klasy B może ulec zmianie w zależności od ilości drużyn zgłoszonych
do rozgrywek.
W przypadku gdy grupa A III w sezonie 2019/2020 liczyć będzie 14 zespołów to spadkiem zostanie
objęta drużyna która zajmie 14 miejsce, a awans uzyskają mistrzowie B V, B VI i B VII.
11. Jeżeli drużyna, która uzyskała awans do wyższej klasy rozgrywkowej rezygnuje z tego uprawnienia,
wówczas propozycje awansu otrzymuje drużyna zajmująca drugie lub trzecie miejsce przy jednym
zespole awansującym z grupy, natomiast gdy awans uzyskują dwa zespoły i jeden z nich lub oba
rezygnują z awansu wówczas propozycje awansu uzyskuje zespół zajmujący trzecie miejsce. W
przypadku gdy i on rezygnuje z propozycji awansu to wówczas uzupełnia się dana klasę rozgrywkową
spadkowiczem, który zajął najwyższą pozycję w tabeli po spadku

12. Zarząd Podokręgu Rzeszów na wniosek Komisji Licencyjnej może podjąć decyzję co do
dalszego uczestnictwa w rozgrywkach drużyn seniorów w przypadku braku drużyn
młodzieżowych przed przystąpieniem do rozgrywek lub jej wycofania w trakcie trwania
rozgrywek (niespełnienie wymogów licencyjnych).
13. Prawo interpretacji powyższego aneksu przysługuje Zarządowi Podokręgu Rzeszów.

