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Niniejszy dokument określa zasady awansów i spadków sportowych pomiędzy Klasami
Rozgrywkowymi Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego i jest załącznikiem do Regulaminu Polskiej Ligi
Futbolu Amerykańskiego w każdej jego wersji obowiązującej w 2016 roku.
Obejmuje on następujące Klasy Rozgrywkowe:
1) Topliga
2) PLFA I
3) PLFA II
4) PLFA 8
PLFA II i PLFA 8 są najniższymi Klasami Rozgrywkowymi, co oznacza, że tylko do nich mogą dołączać
nowe drużyny, lub drużyny które wracają do rozgrywek. Co do zasady pomiędzy PLFA II i PLFA 8 nie
ma zastosowania spadek/awans sportowy. Wyjątkiem może być jedynie karna degradacja.
Każda drużyna uzyskująca awans sportowy do wyższej Klasy Rozgrywkowej bądź podlegająca
międzysezonowemu uzupełnieniu Klasy Rozgrywkowej (§3) musi spełnić wszystkie wymagania
licencyjne dla danej klasy.

§1 Topliga - PLFA I
§1.1. W sezonie 2016 żadna drużyna występująca w Toplidze nie spada automatycznie do PLFA I.
§1.2. Mistrz PLFA I 2016 uzyskuje automatyczny awans do Topligi 2017.
§1.3. Drużyna, która zajmie w Toplidze 7. miejsce, tj. drużyna, która przegra oba mecze w "dolnej
drabince" drugiej rundy rozgrywek Topligi, rozgrywa mecz barażowy z wicemistrzem PLFA I.
§1.3.1 Mecz barażowy odbywa się w weekend następujący po finale PLFA I, gospodarzem
meczu jest drużyna występująca w Toplidze.

§2 PLFA I - PLFA II
§2.1. W sezonie 2016 do PLFA II spada automatycznie drużyna z najgorszym bilansem po sezonie
regularnym PLFA I, tj. sklasyfikowana niżej z dwóch drużyn zajmujących ostatnie miejsca w grupach
PLFA I.
§2.1.1 Wyżej sklasyfikowana z dwóch drużyn zajmujących ostatnie miejsca w grupach PLFA I
oraz gorsza z dwóch drużyn zajmujących przedostatnie miejsca w grupach PLFA I rozgrywają
mecze barażowe o utrzymanie w PLFA I .
§2.1.2 wyżej sklasyfikowana z dwóch drużyn zajmujących przedostatnie miejsca w grupach
PLFA I utrzymuje się w PLFA I na sezon 2017.
§2.2. Obaj finaliści PLFA II 2016 awansują automatycznie do PLFA I 2017 pod warunkiem rozegrania
finału PLFA II.
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§2.3. Obaj przegrani półfinaliści PLFA II 2016 rozgrywają mecze barażowe z drużynami PLFA I (patrz
§2.1.1). Mecze odbywają się w ten sam weekend co finał PLFA II, a gospodarzami meczów są zespoły
występujące w 2016 roku w PLFA I.

§3 Międzysezonowe uzupełnianie Klas Rozgrywkowych
§3.1. Ustala się docelową liczebność następujących Klas Rozgrywkowych:
1) Topliga: 8 drużyn
2) PLFA I: 10 drużyn
§3.2. W przypadku, gdy w wyniku wycofania się lub karnej degradacji jednej z drużyn występujących
w powyższych Klasach Rozgrywkowych, Zarząd PLFA będzie wyznaczał kolejne drużyny do awansu do
wyższej klasy rozgrywkowej zgodnie z poniższą kolejnością. Drużyny, które odmówiły awansu są
karane zgodnie z §4.
§3.3. Uzupełnienie Topligi
1. przegrany z barażu między ostatnią drużyną Topligi a wicemistrzem PLFA I
2. przegrany półfinalista PLFA I, sklasyfikowany wyżej po sezonie regularnym PLFA I
3. przegrany półfinalista PLFA I, sklasyfikowany niżej po sezonie regularnym PLFA
§3.3.1. W przypadku wyczerpania puli i odmowy powyższych trzech drużyn, kolejne rozgrywki
Topligi odbędą się z mniejszą liczbą drużyn.
§3.4. Uzupełnienie PLFA I
1. Wyżej sklasyfikowany przegrany barażu między drużynami PLFA I a PLFA II
2. Niżej sklasyfikowany przegrany barażu między drużynami PLFA I a PLFA II
3. Przegrani ćwierćfinaliści PLFA II w kolejności sklasyfikowania po sezonie regularnym PLFA II
§3.4.1. W przypadku wyczerpania puli i odmowy powyższych drużyn, Zarząd PLFA zastrzega sobie
prawo do rozpisania otwartego konkursu pośród drużyn PLFA II chętnych do promocji do PLFA I.
§3.4.2. W przypadku zaistnienia punktów 1 i 2 §3.4 za lepszą spośród porównywanych dwóch
drużyn uznaje się (w następującej hierarchii):
1. drużynę występującą w 2016 w wyższej Klasie Rozgrywkowej
2. drużynę, która była wyżej sklasyfikowana w sezonie regularnym danej Klasy
Rozgrywkowej

§4 Odmowa awansu
§4.1. Każda z drużyn, która:
- nie rozegra meczu barażowego lub innego meczu mającego przesądzać o awansie
sportowym
- odmówi awansu sportowego po rozegraniu meczu barażowego
- odmówi awansu w trakcie procedury międzysezonowego uzupełniania Klasy Rozgrywkowej
- wycofa się z rozgrywek w trakcie ich trwania
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podlega automatycznej i nieodwołalnej karze:
1. finansowej w wysokości 15 000 PLN (z 21-dniowym terminem uregulowania)
2. relegacji o dwie klasy rozgrywkowe (odmowa awansu do Topligi oznacza relegację do PLFA II,
odmowa awansu do PLFA I oznacza relegację do PLFA 8)
3. zawodnicy, którzy będą chcieli w następującym sezonie wystąpić w innym klubie będą mieli
prawo zarejestrowani w nowym klubie bez zastosowania ekwiwalentu szkoleniowego (tj.
nowy klub nie będzie musiał wnieść ekwiwalentu szkoleniowego)
§4.2. W przypadku gdy drużyna dwukrotnie popełni przewinienie poruszone w punkcie §4.1. na klub
zostanie dodatkowo nałożona kara rocznego zakazu występu w PLFA.

§5 Postanowienia końcowe
§5.1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie www.plfa.pl i jest
wiążący dla wszystkich rozgrywek Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego odbywających się w roku
2016.
§5.2. Dla wszystkich ustaleń klasyfikacyjnych drużyn, które nie mierzyły się ze sobą w trakcie
rozgrywek (np. dla porównania dwóch drużyn zajmujących ostatnie miejsca w grupach PLFA I) ma
zastosowanie §5.3. Regulaminu rozgrywek tj. jego podpunkty a), e), f) oraz g).
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