
Uchwała nr XX/6/2020
z dnia 19 maja 2020 roku

Komisji ds. Nagłych Łódzkiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie zakończenia rozgrywek IV Ligi, Klas Okręgowych, niższych klas  

rozgrywkowych seniorów oraz rozgrywek młodzieżowych prowadzonych przez  
Łódzki  Związek Piłki Nożnej w sezonie 2019/2020

Na podstawie  § 32 ust.  9  Statutu Łódzkiego Związku Piłki  Nożnej  uwzględniając 

aktualną  sytuację  związaną z  rozprzestrzenianiem się  koronawirusa SARS-CoV-2 

wywołującego  chorobę  COVID-19  i  związanym  z  tym  ogłoszeniem  stanu 

epidemicznego, a następnie stanu epidemii na terytorium Polski oraz innych decyzji 

właściwych władz administracyjnych dot. możliwości rozgrywania oficjalnych meczów 

piłkarskich na terytorium Polski, a jednocześnie mając na względzie brak prawnych 

możliwości  organizacji  meczów  piłkarskich  w  niższych  klasach  rozgrywkowych  i 

konieczność zapewnienia bezpieczeństwa zawodników, trenerów, sędziów, działaczy, 

postanawia się, co następuje:

1. Rozgrywki IV Ligi, Klas Okręgowych, niższych klas rozgrywkowych seniorów 

oraz rozgrywki młodzieżowe prowadzone przez Łódzki Związek Piłki Nożnej w 

sezonie  2019/2020  zostają  zakończone  pomimo  nierozegrania  wszystkich 

zaplanowanych meczów.

2. Jako kolejność drużyn w końcowych tabelach rozgrywek wskazanych w pkt. 1 

w sezonie 2019/2020 przyjmuje się kolejność drużyn w tabeli po rozegraniu 

meczów w ramach ostatniej rozegranej kolejce rozgrywek.

3. Wszystkie  mecze  z  terminów  poprzedzających  ostatnią  rozegraną  kolejkę, 

które nie  odbyły się  w sezonie 2019/2020 uznaje się  za nierozegrane bez 

przyznawania punktów.

4. Drużyny, które zajęły w końcowych tabelach miejsca premiowane awansem 

do wyższej klasy rozgrywkowej uzyskują prawo do gry w tej klasie.

5. Drużyny, które zgodnie z Regulaminem Rozgrywek ŁZPN zajęły w tabelach 

końcowych danej klasy rozgrywkowej w sezonie 2019/2020 miejsca spadkowe 

są uprawnione do udziału  w rozgrywkach tej  samej  klasy rozgrywkowej  w 

sezonie 2020/2021.

6. W  przypadku,  gdy  regulamin  rozgrywek  przewidywał  rozegranie  meczów 

barażowych o awans do wyższej klasy rozgrywkowej bądź utrzymanie w danej 



klasie rozgrywkowej, przyjmuje się, że w sezonie 2019/2020 takie mecze nie 

odbędą  się,  a  drużyny  uprawnione  do  udziału  w  meczach  barażowych 

nabywają prawo do gry w wyższej klasie rozgrywkowej bądź utrzymują się w 

danej klasie rozgrywkowej.

7. W  sytuacji,  gdy  klub  uprawniony  do  gry  w  wyższej  klasie  rozgrywkowej 

rezygnuje z awansu bądź udziału  w meczach barażowych,  klub  zajmujący 

kolejne  miejsce  w  tabeli  końcowej  danej  klasy  rozgrywkowej  nie  uzyskuje 

prawa do awansu.

8. W sytuacji wycofania drużyny z danej klasy rozgrywkowej bądź nie otrzymania 

licencji  na  grę  w  danej  klasie  rozgrywkowej,  organ  prowadzący  rozgrywki 

każdorazowo podejmie decyzje o uzupełnieniu składu drużyn uczestniczących 

w rozgrywkach tej klasy rozgrywkowej.

9. W  nieprzekraczalnym  terminie  do  15  czerwca  2020  roku  kluby  są 

zobowiązane do przekazania  organowi  prowadzącemu rozgrywki  decyzji  w 

zakresie przystąpienia do danej klasy rozgrywkowej. 

10.W  sytuacji  rezygnacji  z  udziału  w  danej  klasie  rozgrywkowej  w  sezonie 

2020/2021 i pisemnego powiadomienia organu prowadzącego rozgrywki o tym 

fakcie w terminie wskazanym w pkt. 9, klub może przystąpić do rozgrywek 

sezonu 2020/2021 o jedną klasę rozgrywkową niżej. W przypadku wycofania 

się z rozgrywek po tym terminie, drużyna będzie przesunięta w następnym 

cyklu rozgrywkowym niżej o dwie klasy rozgrywkowe.

11. Zobowiązuje się WGIE ŁZPN do przedstawienia do dnia 20 czerwca 2020 

roku systemu prowadzenia rozgrywek seniorskich i młodzieżowych w sezonie 

2020/2021 wraz z określeniem liczby drużyn występujących w poszczególnych 

ligach.

12.Zobowiązuje się WGIE ŁZPN do przygotowania terminarza poszczególnych 

klas rozgrywkowych, przy założeniu rozpoczęcia rozgrywek

 - IV Liga - 1 sierpnia 2020 roku

 - Klasa Okręgowa - 8 sierpnia 2020 roku

 - Klasa A i Klasa B - 15 sierpnia 2020 roku

 - rozgrywki młodzieżowe - nie później niż 22 sierpnia 2020 roku

13.W  związku  z  decyzją  o  przeprowadzeniu  rozgrywek  Pucharu  Polski  na 

szczeblu województwa łódzkiego do dnia 15 sierpnia 2020 roku, zobowiązać 

WGIE ŁZPN, przy założeniu zmiany przepisów państwowych dot. możliwości 



rozgrywania oficjalnych meczów piłkarskich na terytorium Polski, do ustalenia 

terminów meczów od 15 lipca 2020 roku do 15 sierpnia 2020 roku.

14.Zobowiązać  Księgowość  ŁZPN  do  rozliczenia  wpłat  na  poczet  delegacji 

sędziowskich na rundę wiosenną sezonu 2019/2020 w terminie do dnia 15 

czerwca 2020 roku.

15.Zobowiązać Księgowość ŁZPN do rozliczenia wpłat na poczet żółtych kartek 

na rundę wiosenną sezonu 2019/2020 w terminie do dnia 15 czerwca 2020 

roku. 

16.Postanawia  się  zwolnić  wszystkie  kluby z terenu województwa łódzkiego z 

opłat  z  tytułu  transferów  czasowych  zawodników  dokonane  przed 

rozpoczęciem rundy wiosennej  sezonu 2019/2020 na okres do 30 czerwca 

2020 roku. Zobowiązać Księgowość ŁZPN do rozliczenia wpłat dokonanych z 

tego tytułu do dnia 15 czerwca 2020 roku.

17.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

Prezes
   Łódzkiego Związku Piłki Nożnej

Adam Kaźmierczak


