
1

Uchwała Nr XXI/23/2021
z dnia  30 sierpnia 2021 roku

Komisji ds. Nagłych Łódzkiego Związku Piłki Nożnej

           Na podstawie § 32 ust. 9 Statutu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej w zw. z Regulaminem

Rozgrywek o Mistrzostwo ŁZPN w sezonie 2021/2022, uchwala się, co następuje:

I. Zgodnie z § 33 Uchwały Zarządu ŁZPN w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek

Piłkarskich  o  Mistrzostwo  ŁZPN  na  sezon  2021/2022 wprowadza  się  Aneks  nr  2 w

brzmieniu:

Aneks Nr 2 do

Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo ŁZPN na

sezon 2021/2022.

§ 1. Zasady prowadzenia rozgrywek oraz awansu i spadku w ligach wojewódzkich w sezonie 

2021/2022

1) I Liga Wojewódzka A1

Dwie rundy rozgrywkowe (jesienna/wiosenna):

Każda runda 14 kolejek – system każdy z każdym. Po zakończeniu rundy jesiennej drużyny, które

zajmą miejsca 1 - 2 w tabeli końcowej uzyskują awans do Makroregionalnej Ligi Juniorów U-19.

Drużyny, które zajmą miejsca 3-8 w tabeli końcowej I Ligi Wojewódzkiej A1 po rundzie jesiennej

oraz  drużyny,  które zajmą miejsca  1-2 w tabeli  końcowej  II  Ligi  Wojewódzkiej  A1 po rundzie

jesiennej będą uczestniczyły w rozgrywkach I Ligi Wojewódzkiej A1 w rundzie wiosennej sezonu

2021/2022. W rundzie wiosennej w I Lidze Wojewódzkiej A1 drużyny grają każdy z każdym mecz i

rewanż po wyzerowaniu tabeli.

Awans do I Ligi Wojewódzkiej  A1 na sezon 2022/2023 uzyskają drużyny, które zajmą w tabeli

końcowej I Ligi Wojewódzkiej B1 w sezonie 2021/2022 miejsca 1-6. Liczba drużyn, które uzyskają

awans będzie zmniejszona o liczbę drużyn z woj. łódzkiego uczestniczących w rozgrywkach CLJ

U-17 w rundzie wiosennej sezonu 2021/2022.

Prawo do gry w I Lidze Wojewódzkiej A1 uzyskują ponadto drużyny, które zajęły miejsca 1 - 2 w

tabeli końcowej po rundzie wiosennej sezonu 2021/2022 II Ligi Wojewódzkiej B1.
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2) II Liga Wojewódzka A1

Dwie rundy rozgrywkowe (jesienna/wiosenna):

W rundzie jesiennej drużyny grają systemem jeden mecz w rundzie. Po rundzie jesiennej zespoły,

które zajmą miejsca 1 - 2 awansują do I Ligi Wojewódzkiej A1. W rundzie wiosennej w II Lidze

Wojewódzkiej  A1 będą uczestniczyły  drużyny z miejsc  3 – 8,  drużyna,  która zajęła  pierwsze

miejsce w rozgrywkach A1 Junior gr.  1 po rundzie jesiennej sezonu 2021/2022. Rozgrywki w

rundzie  wiosennej  będą  prowadzone  w  systemie  dwurundowym,  każdy  z  każdym,  po

wyzerowaniu tabeli.

Awans do II Ligi Wojewódzkiej A1 na sezon 2022/2023 uzyskają drużyny, które zajęły miejsca 3 -

6 w tabeli końcowej II Ligi Wojewódzkiej B1 w sezonie 2021/2022 oraz dwie drużyny - zwycięzcy

meczów  barażowych  pomiędzy  mistrzami  okręgów  w  rozgrywkach  Juniorów  Młodszych  B1.

Ponadto prawo do gry w II Lidze Wojewódzkiej A1 przysługuje drużynom, które zajęły miejsca 7 -

8 w tabeli końcowej I Ligi Wojewódzkiej B1 w sezonie 2021/2022 

3) I Liga Wojewódzka B1

Dwie rundy rozgrywkowe (jesienna/wiosenna):

Każda runda 14 kolejek – system każdy z każdym. Po rundzie jesiennej drużyna, która zajmie

pierwsze miejsce w tabeli uzyska prawo do gry w barażach o awans do CLJ U-17. W rundzie

wiosennej w rozgrywkach wezmą udział, w przypadku awansu do CLJ U-17 drużyna, która zajęła

pierwsze miejsce w I Lidze Wojewódzkiej B1, drużyny z miejsc 2 – 7 bądź w przypadku braku

awansu – drużyny z miejsc 1-6 oraz  zespoły, które zajęły miejsca 1 - 2 po rundzie jesiennej w

rozgrywkach II  Ligi  Wojewódzkiej  B1.  Liczba spadkowiczów z I  Ligi  Wojewódzkiej  B1 ulegnie

zwiększeniu  w  zależności  od  spadku  z  CLJ  U-17  drużyn  z  terenu  województwa  łódzkiego.

Natomiast  drużyny, które zajmą miejsca 7-8 bądź w przypadku  awansu  do CLJ U-17 drużyny,

która  zajęła  pierwsze miejsce  w I  Lidze  Wojewódzkiej  B1, tylko  drużyna  z  miejsca  8,  będą

występowały w rundzie wiosennej w II Lidze Wojewódzkiej B1.

W rundzie wiosennej drużyny grają każdy z każdym mecz i rewanż po wyzerowaniu tabeli.

Po  rundzie  wiosennej  drużyna,  która  zajęła  pierwsze  miejsce  w  tabeli  końcowej  I  Ligi

Wojewódzkiej B1 uzyska prawo do gry w barażach o awans do CLJ U-17. Drużyny, które zajmą

miejsca  1-6  w  tabeli  końcowej  po  rundzie  wiosennej  uzyskują  prawo  do  gry  w  I  Lidze

Wojewódzkiej  A1  w  sezonie  2022/2023.  Liczba  drużyn,  które  uzyskają  awans  będzie

zmniejszona o liczbę drużyn z woj.  łódzkiego uczestniczących w rozgrywkach CLJ  U-  17  w

rundzie  wiosennej  sezonu  2021/2022.  Drużyny  z  miejsc  7-8  w  tabeli  końcowej  po  rundzie

wiosennej będą występowały w II Lidze Wojewódzkiej A1 w sezonie 2022/2023.

Awans do I Ligi Wojewódzkiej B1 na sezon 2022/2023 uzyskają drużyny, które zajęły miejsca 1 -



3

6 w tabeli  końcowej  I  Ligi  Wojewódzkiej  B2 w sezonie 2021/2022 oraz drużyny,  które zajęły

miejsca 1 - 2 w tabeli końcowej II Ligi Wojewódzkiej B2.

4) II Liga Wojewódzka B1

Dwie rundy rozgrywkowe (jesienna/wiosenna):

Każda runda 14 kolejek – system każdy z każdym. Po rundzie jesiennej dwa pierwsze zespoły

awansują do I  Ligi  Wojewódzkiej  B1. W rundzie wiosennej  w II  Lidze Wojewódzkiej  B1 będą

uczestniczyły drużyny z miejsc 3 – 6 oraz dwie drużyny wyłonione w drodze meczów barażowych

pomiędzy mistrzami okręgów kategorii B1 po rundzie jesiennej sezonu 2021/2022. Drużyny, które

zajmą miejsca 7-8 w tabeli końcowej po rundzie jesiennej spadają do właściwych terytorialnie lig

okręgowych B1.

W rundzie wiosennej drużyny grają każdy z każdym mecz i rewanż po wyzerowaniu tabeli.

Po rundzie wiosennej  drużyny,  które zajęły miejsca 1 - 2 w tabeli końcowej awansują do I Ligi

Wojewódzkiej  A1  na  sezon  2022/2023,  drużyny  które  zajmą  miejsca  3-6  w  tabeli  końcowej

uzyskają prawo do gry w II Lidze Wojewódzkiej A1 na sezon 2022/2023. Natomiast drużyny, które

zajęły miejsca 7 - 8 spadają do właściwych lig okręgowych A1.

Awans do II Ligi Wojewódzkiej B1 na sezon 2022/2023 uzyskają drużyny, które  zajęły miejsca 3 -

6 w tabeli końcowej II Ligi Wojewódzkiej B2 w sezonie 2021/2022 oraz dwie drużyny - zwycięzcy

meczów  barażowych  pomiędzy  mistrzami  okręgów  w  rozgrywkach  Juniorów  Młodszych  B2.

Prawo  do  gry  nabywają  także  drużyny,  które  zajęły  miejsca  7-8  w  tabeli  końcowej  I  Ligi

Wojewódzkiej B2 w sezonie 2021/2022.

5) I Liga Wojewódzka B2

Dwie rundy rozgrywkowe (jesienna/wiosenna).

Każda runda 14 kolejek – system każdy z każdym. Po zakończeniu rundy jesiennej  drużyny,

które zajmą miejsca 7 -  8 w tabeli  końcowej spadają do II  Ligi  Wojewódzkiej  B2.  W rundzie

wiosennej w I Lidze Wojewódzkiej B2 drużyny z miejsc 1 – 6 oraz zespoły, które zajęły miejsca 1

-  2  po  rundzie  jesiennej  II  Ligi  Wojewódzkiej  B2  grają  każdy  z  każdym mecz  i  rewanż  po

wyzerowaniu tabeli.

Po rundzie wiosennej drużyny, które zajęły miejsca 1 - 6 w tabeli końcowej awansują do I Ligi

Wojewódzkiej B1 na sezon 2022/2023, natomiast drużyny, które zajęły miejsca 7 - 8 spadają do II

Ligi Wojewódzkiej B1 na sezon 2022/2023.

Awans do I Ligi Wojewódzkiej B2 na sezon 2022/2023 uzyskają drużyny, które zajęły miejsca 1 -

6 w tabeli  końcowej I  Ligi  Wojewódzkiej  C1 w sezonie 2021/2022 oraz drużyny, które zajęły

miejsca 1 - 2 w tabeli końcowej II Ligi Wojewódzkiej C1. Liczba drużyn, które uzyskają awans

będzie zmniejszona o liczbę drużyn z woj. łódzkiego uczestniczących w rozgrywkach CLJ U-15 w

rundzie wiosennej sezonu 2021/2022.
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6) II Liga Wojewódzka B2

Dwie rundy rozgrywkowe (jesienna/wiosenna):

Każda runda 14 kolejek – system każdy z każdym. Po rundzie jesiennej dwa pierwsze zespoły

awansują do I Ligi Wojewódzkiej B2. W rundzie wiosennej w II Lidze Wojewódzkiej B2 wezmą

udział  drużyny,  które  zajęły  miejsca  7-8  w  tabeli  końcowej  po  rundzie  jesiennej  I  Ligi

Wojewódzkiej B2, drużyny z miejsc 3 – 6 po rundzie jesiennej II Ligi Wojewódzkiej B2 oraz dwie

drużyny wyłonione w drodze meczów barażowych pomiędzy mistrzami okręgów kategorii B2 po

rundzie  jesiennej  sezonu 2021/2022.  Drużyny,  które zajmą miejsca 7-8 w tabeli  końcowej  po

rundzie jesiennej spadają do właściwych terytorialnie lig okręgowych B2.

W rundzie wiosennej drużyny grają każdy z każdym mecz i rewanż po wyzerowaniu tabeli.

Po rundzie wiosennej drużyny, które zajęły miejsca 1 - 2 w tabeli końcowej awansują do I Ligi

Wojewódzkiej  B1  na  sezon  2022/2023,  drużyny  które  zajmą  miejsca  3-6  w  tabeli  końcowej

awansują  do  II  Ligi  Wojewódzkiej  B1  na  sezon  2022/2023.  Natomiast  drużyny,  które  zajęły

miejsca 7 - 8 spadają do właściwych lig okręgowych B1.

Awans do II Ligi Wojewódzkiej B2 na sezon 2022/2023 uzyskają drużyny, które  zajęły miejsca 3 -

6 w tabeli końcowej II Ligi Wojewódzkiej C1 w sezonie 2021/2022 oraz dwie drużyny - zwycięzcy

meczów barażowych pomiędzy mistrzami okręgów w rozgrywkach Trampkarzy C1. Prawo do gry

nabywają także drużyny, które zajęły miejsca 7-8 w tabeli końcowej po rundzie wiosennej I Ligi

Wojewódzkiej C1 w sezonie 2021/2022.

7) I Liga Wojewódzka C1

Dwie  rundy  rozgrywkowe  (jesienna/wiosenna):  Każda  runda  14  kolejek  –  system  każdy  z

każdym. Po rundzie jesiennej drużyna, która zajmie pierwsze miejsce w tabeli uzyska prawo do

gry  w  barażach  o  awans  do  CLJ  U-15  .  W  rundzie  wiosennej  prawo  do  gry  w  I  Lidze

Wojewódzkiej C1 przysługuje, w przypadku awansu do CLJ U-15 drużynie, która zajęła pierwsze

miejsce w I Lidze Wojewódzkiej C1 drużyny z miejsc 2 - 7 bądź w przypadku braku awansu -

drużyny z miejsc 1-6 zespoły, które zajęły miejsca 1 - 2 po rundzie jesiennej II Ligi Wojewódzkiej

C1. Liczba spadkowiczów z I Ligi Wojewódzkiej C1 ulegnie zwiększeniu w zależności od spadku

z CLJ U-15 drużyn z terenu województwa łódzkiego.

W rundzie wiosennej drużyny grają każdy z każdym mecz i rewanż po wyzerowaniu tabeli.

Po rundzie wiosennej drużyny, które zajmą miejsca 1 - 6 w tabeli końcowej uzyskają prawo do

gry  w  I  Lidze  Wojewódzkiej  B2 w sezonie  2022/2023.  Liczba  drużyn,  które  uzyskają  awans

będzie zmniejszona o liczbę drużyn z woj. łódzkiego uczestniczących w rozgrywkach CLJ U- 15

w rundzie wiosennej sezonu 2021/2022.

Drużyny z miejsc 7-8 w tabeli końcowej  po  rundzie  wiosennej,  w sezonie  2022/2023  będą

występowały w II Lidze Wojewódzkiej B2. 
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Awans do I Ligi Wojewódzkiej C1 na sezon 2022/2023 uzyskają drużyny, które zajęły miejsca 1 -

6 w tabeli  końcowej I  Ligi  Wojewódzkiej  C2 w sezonie 2021/2022 oraz drużyny, które zajęły

miejsca 1 - 2 w tabeli końcowej po rundzie wiosennej sezonu 2021/2022 II Ligi Wojewódzkiej C2.

8) II Liga Wojewódzka C1

Dwie rundy rozgrywkowe (jesienna/wiosenna):

Każda runda 14 kolejek – system każdy z każdym. Po rundzie jesiennej dwa pierwsze zespoły

awansują do I Ligi Wojewódzkiej C1. W rundzie wiosennej w II Lidze Wojewódzkiej C1 wezmą

udział drużyny z miejsc 3 – 6 oraz dwie drużyny, które zajęły miejsca 7 - 8 w tabeli końcowej po

rundzie jesiennej w I Lidze Wojewódzkiej C1. Drużyny, które zajmą miejsca 7-8 w tabeli końcowej

po rundzie jesiennej spadają do właściwych terytorialnie lig okręgowych C1.

W rundzie wiosennej drużyny grają każdy z każdym mecz i rewanż po wyzerowaniu tabeli.

Po rundzie wiosennej drużyny, które zajęły miejsca 1-2 w tabeli końcowej II Ligi awansują do I

Ligi Wojewódzkiej B2 na sezon 2022/2023, natomiast drużyny, które zajęły miejsca 7 - 8 spadają

do właściwych terytorialnie lig okręgowych B2.

Awans do II Ligi Wojewódzkiej C1 na sezon 2022/2023 uzyskają drużyny, które zajęły miejsca 3 -

6 w tabeli końcowej II Ligi Wojewódzkiej C2 w sezonie 2021/2022 oraz dwie drużyny - zwycięzcy

meczów barażowych pomiędzy mistrzami okręgów w rozgrywkach Trampkarzy C2. Prawo do gry

nabywają także drużyny, które zajęły miejsca 7-8 w tabeli końcowej po rundzie wiosennej I Ligi

Wojewódzkiej C2 w sezonie 2021/2022.

9) I Liga Wojewódzka C2

Dwie rundy rozgrywkowe (jesienna/wiosenna):

Każda runda 14 kolejek – system każdy z każdym. Po zakończeniu rundy jesiennej drużyny, które

zajmą miejsca 7 - 8 w tabeli końcowej spadają do II Ligi Wojewódzkiej C2. W rundzie wiosennej

w I Lidze Wojewódzkiej C2 drużyny z miejsc 1 – 6 oraz zespoły, które zajęły miejsca 1 - 2 po

rundzie jesiennej II Ligi Wojewódzkiej C2 grają każdy z każdym mecz i rewanż po wyzerowaniu

tabeli .

Po rundzie wiosennej drużyna, która zajmie pierwsze miejsce w tabeli uzyska prawo do gry w

barażach o awans do CLJ U-15. W sezonie 2022/2023 prawo do gry w I Lidze Wojewódzkiej C1

przysługuje,  w przypadku awansu do CLJ U-15 drużyny, która zajęła 1 miejsce,  drużynom, z

miejsc 2 -  7 bądź w przypadku braku awansu - drużyny, która zajęła miejsca 1 -  6 w tabeli

końcowej I Ligi Wojewódzkiej C2, natomiast drużyny, które zajęły miejsca 7 - 8 spadają do II Ligi

Wojewódzkiej C1 na sezon 2021/2022. 

Awans do I Ligi Wojewódzkiej C2 na sezon 2022/2023 uzyskają drużyny, które zajęły miejsca 1 - 6

w tabeli końcowej I Ligi Wojewódzkiej D1 w sezonie 2021/2022 oraz drużyny, które zajęły miejsca

1 - 2 w tabeli końcowej II Ligi Wojewódzkiej D1.
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10) II Liga Wojewódzka C2

Dwie rundy rozgrywkowe (jesienna/wiosenna):

Każda runda 14 kolejek – system każdy z każdym. Po rundzie jesiennej dwa pierwsze zespoły

awansują do I Ligi Wojewódzkiej C2. W rundzie wiosennej w II Lidze Wojewódzkiej C2 wezmą

udział  drużyny,  które  zajęły  miejsca  7-8  w  tabeli  końcowej  po  rundzie  jesiennej  I  Ligi

Wojewódzkiej C2, drużyny z miejsc 3 – 6 po rundzie jesiennej II Ligi Wojewódzkiej C2 oraz dwie

drużyny wyłonione w drodze meczów barażowych pomiędzy mistrzami okręgów kategorii C2 po

rundzie  jesiennej  sezonu 2021/2022. Drużyny,  które zajmą miejsca 7-8 w tabeli  końcowej  po

rundzie jesiennej spadają do właściwych terytorialnie lig okręgowych B2.

W rundzie wiosennej drużyny grają każdy z każdym mecz i rewanż po wyzerowaniu tabeli.

Po rundzie wiosennej drużyny, które zajęły miejsca 1 - 2 w tabeli końcowej awansują do I Ligi

Wojewódzkiej  C1  na  sezon  2022/2023,  drużyny  które  zajmą  miejsca  3-6  w  tabeli  końcowej

awansują  do  II  Ligi  Wojewódzkiej  C1  na  sezon  2022/2023.  Natomiast  drużyny,  które  zajęły

miejsca 7 - 8 spadają do właściwych lig okręgowych C1.

Awans do II Ligi Wojewódzkiej C2 na sezon 2022/2023 uzyskają drużyny, które zajęły miejsca 3 -

6 w tabeli końcowej II Ligi Wojewódzkiej D1 w sezonie 2021/2022 oraz dwie drużyny - zwycięzcy

meczów barażowych pomiędzy mistrzami okręgów w rozgrywkach Młodzików D1. Prawo do gry

nabywają także  drużyny,  które zajęły miejsca 7-8 w tabeli  końcowej I Ligi Wojewódzkiej D1 w

sezonie 2021/2022.

11) I Liga Wojewódzka D1

Dwie rundy rozgrywkowe (jesienna/wiosenna):

Każda runda 14 kolejek – system każdy z każdym. Po zakończeniu rundy jesiennej  drużyny,

które zajmą miejsca 7 -  8 w tabeli  końcowej spadają do II  Ligi  Wojewódzkiej  D1.  W rundzie

wiosennej w I Lidze Wojewódzkiej D1 drużyny z miejsc 1 – 6 oraz zespoły, które zajęły miejsca 1

-  2  po  rundzie  jesiennej  II  Ligi  Wojewódzkiej  D1  grają  każdy  z  każdym mecz  i  rewanż  po

wyzerowaniu tabeli.

Po rundzie wiosennej drużyny, które zajęły miejsca 1 - 6 w tabeli końcowej I Ligi Wojewódzkiej

D1 awansują do I Ligi Wojewódzkiej C2 na sezon 2022/2023, natomiast drużyny, które zajęły

miejsca 7 - 8 spadają do II Ligi Wojewódzkiej C2 na sezon 2022/2023.

Awans do I  Ligi  Wojewódzkiej  D1 na sezon 2022/2023 uzyskują  cztery  najlepsze drużyny z

okręgu łódzkiego, dwie z okręgu piotrkowskiego oraz po jednej z okręgu sieradzkiego i okręgu

skierniewickiego. Zasady wyłonienia drużyn zostaną określone w odrębnym aneksie.

12) II Liga Wojewódzka D1
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Dwie rundy rozgrywkowe (jesienna/wiosenna):

Każda runda 14 kolejek – system każdy z każdym. Po rundzie jesiennej  drużyny, które zajmą

miejsca 1-2 awansują do I Ligi Wojewódzkiej D1. Natomiast drużyny, które zajmą miejsca 7-8 w

tabeli końcowej spadają do właściwych terytorialnie lig okręgowych D1. W rundzie wiosennej w II

Lidze Wojewódzkiej  D1 wezmą udział  drużyny,  które zajęły miejsca 7-8 w tabeli  końcowej po

rundzie jesiennej  I  Ligi  Wojewódzkiej  D1, drużyny z miejsc 3 – 6 po rundzie jesiennej  II  Ligi

Wojewódzkiej  D1  oraz  dwie  drużyny  wyłonione  w  drodze  meczów  barażowych  pomiędzy

mistrzami okręgów kategorii  D1 po rundzie jesiennej sezonu 2021/2022. W rundzie wiosennej

drużyny grają każdy z każdym mecz i rewanż po wyzerowaniu tabeli.

Po rundzie wiosennej drużyny, które zajęły miejsca 1 - 2 w tabeli końcowej awansują do I Ligi

Wojewódzkiej  C2  na  sezon  2022/2023,  drużyny  które  zajmą  miejsca  3-6  w  tabeli  końcowej

awansują  do  II  Ligi  Wojewódzkiej  C2  na  sezon  2022/2023.  Natomiast  drużyny,  które  zajęły

miejsca 7 - 8 spadają do właściwych lig okręgowych C2.

Awans do II  Ligi  Wojewódzkiej  D1 na sezon 2022/2023 uzyskują  po  dwie  drużyny z  okręgu

łódzkiego,  piotrkowskiego,  sieradzkiego i  skierniewickiego.  Zasady wyłonienia  drużyn zostaną

określone odrębnym aneksem.
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§ 2. Zasady awansu do Centralnej Ligi Juniorów

1. Drużyny,  która zajmą 1-2 miejsce w tabeli końcowej po rundzie jesiennej I Ligi Wojewódzkiej

A1 w sezonie 2021/2022 uzyskają prawo do gry w Makroregionalnej Lidze U-19.

2. Drużyna, która zajmie 1 miejsce w tabeli końcowej rundy jesiennej I Ligi Wojewódzkiej B1 w

sezonie 2021/2022 uzyska prawo do gry w barażu o udział w Centralnej Lidze Juniorów U-17 w

rundzie wiosennej sezonu 2021/2022 zgodnie z przepisami PZPN.

3. Drużyna, która zajmie 1 miejsce w tabeli końcowej po rundzie wiosennej I Ligi Wojewódzkiej

B1 w sezonie 2021/2022 uzyska prawo do gry w barażu o udział w Centralnej Lidze Juniorów U-

17 w sezonie 2022/2023 zgodnie z przepisami PZPN.

4. Drużyna, która zajmie 1 miejsce w tabeli końcowej rundy jesiennej I Ligi Wojewódzkiej C1 w

sezonie 2021/2022 uzyska prawo do gry w barażu o udział w Centralnej Lidze Juniorów U-15 w

rundzie wiosennej sezonu 2021/2022 zgodnie z przepisami PZPN.

5. Drużyna, która zajmie 1 miejsce w tabeli końcowej po rundzie wiosennej I Ligi Wojewódzkiej

C2 w sezonie 2021/2022 uzyska prawo do gry w barażu o udział w Centralnej Lidze Juniorów U-

15 w sezonie 2022/2023 zgodnie z przepisami PZPN.

I. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od początku sezonu 

piłkarskiego 2021/2022.

Prezes

Łódzkiego Związku Piłki Nożnej

Adam Kaźmierczak


