Projekt organizacji rozgrywek młodzieżowych
Podokręgu Żywiec na sezon 2017/18
Lp. Kategoria wiekowa

Roczniki

1.

A1 Junior starszy

1999-2002

2.

B1 Junior młodszy

2001-2002
(warunkowo
2003)

III Liga / 12 drużyn
IV Liga / pozostałe
Zgłoszenia do III Ligi z
drużynami podokręgów
Skoczów i Bielsko-Biała

C1 Trampkarz starszy

2003-2004
(warunkowo
2005-2006)

III Liga / 6 drużyn
IV Liga / 6 drużyn
V Liga / pozostałe

4.

C2 Trampkarz młodszy

2004
(warunkowo
2005-2006)

Zgłoszenia do III Ligi z
drużynami podokręgu
Skoczów

5.

D1 Młodzik starszy

2005
(warunkowo
2006-2007)

III Liga / 6 drużyn
IV Liga / 6 drużyn
V Liga / pozostałe

6.

D2 Młodzik młodszy

2006
(warunkowo
2007-2008)

Zgłoszenia do III Ligi z
drużynami podokręgu
Skoczów

7.

E1 Orlik starszy

2007-2008
(warunkowo
2009)

Grupa A / 6 drużyn
Grupa B / 6 drużyn
Grupa C / pozostałe

8.

F1 Żak starszy

2009-2010
(warunkowo
2011)

Wszystkie zgłoszone

3.

Liga / ilość drużyn

System
rozgrywek

Zasady

Jesień-wiosna
mecz i rewanż

2x45min.
11x11
2x40min.
11x11

Jesień – mecz i
rewanż
Wiosna – mecz i
rewanż
Jesień – mecz i
rewanż
Wiosna – mecz i
rewanż
Jesień – mecz i
rewanż
Wiosna – mecz i
rewanż
Jesień – mecz i
rewanż
Wiosna – mecz i
rewanż
Jesień – mecz i
rewanż
Wiosna – mecz i
rewanż
Turnieje
w gronie
3 zespołów

2x35min.
11x11

2x35min.
11x11

2x30min.
9x9

2x30min.
9x9

2x30min.
7x7
2x15min.
5x5 (7x7)

Zasady awansów i spadków w trakcie i po sezonie zostaną ujęte w regulaminie rozgrywek na sezon 2017/18,
przy czym w kategoriach C1 oraz D1 pierwsze zespoły w tabeli III Ligi po rundzie jesiennej awansują do barażu
o II Ligę z drużynami reprezentującymi Podokręg Skoczów; podobnie pierwszy zespół w kategorii D1 po
rundzie wiosennej. Do rozgrywek zostaną dopuszczone wyłącznie zespoły, które prześlą do Podokręgu
Żywiec drogą elektroniczną lub pocztową formularz zgłoszeniowy w ustalonym terminie do 31 lipca 2017!
Zgłoszenia, które wpłyną po terminie zostaną uwzględnione do najniższej ligi w danej kategorii wiekowej,
pod warunkiem wolnych miejsc. Podział drużyn do poszczególnych lig będzie uwzględniał miejsca zajęte
przez dany klub na koniec sezonu 2016/17 w danej kategorii wiekowej. Warunkiem przystąpienia do
rywalizacji będzie zgłoszenie zawodników do danej kategorii wiekowej w systemie ekstranet oraz posiadanie
przez nich ważnych badań lekarskich oraz podpisanych przez rodziców deklaracji gry amatora.

Za Wydział Szkolenia Podokręgu:
Trener koordynator Sławomir Sołtysik

Formularz zgłoszeniowy do rozgrywek młodzieżowych
na sezon 2017/18 w Podokręgu Żywiec.

Klub:
Kategoria

………………………………………………………………………………………………………………………….
Orientacyjna Miejsce
Zgłoszenie *
Trener (nazwisko, imię,
ilość
rozgrywania
(wpisać „tak”) rodzaj i nr licencji)
zawodników spotkań

A1 Junior starszy
B1 Junior młodszy
C1 Trampkarz starszy
C2 Trampkarz młodszy
D1 Młodzik starszy
D2 Młodzik młodszy
E1 Orlik starszy
F1 Żak starszy

Uwagi (dzień i godzina rozgrywania
spotkań w roli gospodarza w danej
kategorii wiekowej, sugestie, zgłoszenie
więcej niż jednej drużyny w danej
kategorii wiekowej)

Nazwisko i imię upoważnionego
przedstawiciela klubu

Podpis

Pieczęć klubu

*Wycofanie drużyny po opublikowaniu terminarza rozgrywek będzie skutkować
naliczeniem kary finansowej dla klubu zgodnie z taryfikatorem opłat!

