
WYCIĄG Z REGULAMINU ROZGRYWEK EKSTRAKLASY 2015/2016 

ZASADY ROZGRYWEK 

Runda zasadnicza 

Każda drużyna rozgrywa z pozostałymi drużynami dwa spotkania, u siebie jako gospodarz oraz u przeciwnika jako 

gość. 

Za zwycięstwo przyznaje się 3 punkty za; za remis 1, a za przegraną 0. 

KOLEJNOŚĆ W TABELI 

Kolejność zespołów w tabeli po rundzie zasadniczej ustala się według liczby zdobytych punktów. 

W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym miejscu decydują: 

a. liczba punktów w spotkaniach między tymi drużynami, 

b. różnica bramek w spotkaniach tych drużyn, 

c. liczba bramkek strzelonych na wyjeździe, 

d. różnica bramek we wszystkich spotkaniach w rundzie zasadniczej, 

e. liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach w rundzie zasadniczej, 

f. miejsce w klasyfikacji Fair Play po rundzie zasadniczej, 

g. losowanie 

*** 

Runda finałowa 

grupa A: zespoły z miejsc 1-8 po rundzie zasadniczej 

grupa B: zespoły z miejsc 9-16 po rundzie zasadniczej 

Zespołom przed rundą finałową zostanie zaliczona połowa punktów zdobytych w rundzie zasadniczej z 

zaokrągleniem w górę (przykładowo 19 pkt. w rundzie zasadniczej = 9,5 pkt. + 0,5 pkt. = 10 pkt. przed rundą 

finałową). 

Każda drużyna w swojej grupie rozgrywa jedno spotkanie według poniższego schematu, odpowiadającemu miejscu 

drużyny po zakończeniu rundy zasadniczej: 

Grupa A:                                       Grupa B: 

31 kolejka: 1-2; 3-4; 5-6; 7-8         31 kolejka: 9-14, 10-13, 11-16, 12-15 

32 kolejka: 4-1; 2-3; 6-7; 8-5         32 kolejka: 16-9; 13-12; 14-10; 15-11 

33 kolejka: 1-3; 5-7; 2-4; 6-8         33 kolejka: 9-13; 12-16; 10-15; 11-14 

34 kolejka: 7-1; 3-5; 8-2; 4-6         34 kolejka: 12-9; 10-11; 14-15; 13-16 

35 kolejka: 1-5; 4-8; 2-7; 3-6         35 kolejka: 9-10; 11-12; 13-14; 15-16 

36 kolejka: 8-1; 5-4; 6-2; 7-3         36 kolejka: 15-9; 11-13; 16-10; 12-14 

37 kolejka: 1-6; 2-5; 3-8; 4-7         37 kolejka: 9-11; 13-15; 10-12; 14-16 

KOLEJNOŚĆ W TABELI 

Kolejność zespołów w tabeli po rundzie finałowej ustala się według liczby zdobytych punktów, z zastrzeżeniem, 

iż najniżej sklasyfikowany zespół w grupie A nie może zająć miejsca niższego niż 8. 

W przypadku uzyskania w tej samej grupie równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym miejscu 

decydują, w kolejności: 

a. liczba zdobytych punktów w rundzie zasadniczej, 

b. liczba punktów w spotkaniach między tymi drużynami, rozegranych w rundzie zasadniczej, 

c. różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn w rundzie zasadniczej, 

d. liczba bramkek strzelonych na wyjeździe w spotkaniach tych drużyn w rundzie zasadniczej, 



e. różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek, 

f. liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek, 

g. miejsce w klasyfikacji Fair Play w całym sezonie, 

h. przy dalszej równości losowanie lub gdy dwoma zespołami o jednakowej liczbie punktów są zespoły zajmujące 

pierwsze i drugie miejsce w tabeli Ekstraklasy, zespoły rywalizujące o miejsce w rozgrywkach UEFA, albo zespoły, 

których kolejność decyduje o spadku, spotkanie barażowe na neutralnym boisku, wyznaczonym przez Ekstraklasę 

SA. 

ZASADY AWANSU DO EUROPEJSKICH PUCHARÓW 

I miejsce - tytuł Mistrza Polski w piłce nożnej oraz złote medale (35 sztuk), start w rozgrywkach UEFA Champions 

League. 

II miejsce - tytuł Wicemistrza Polski w piłce nożnej oraz srebrne medale (35 sztuk) i reprezentuje Polskę, start w 

rozgrywkach UEFA Europa League. 

III miejsce - brązowe medale (35 sztuk), start w rozgrywkach UEFA Europa League. 

Klub, który zajmie IV miejsce w rozgrywkach o Mistrzostwo Ekstraklasy reprezentuje Polskę w rozgrywkach UEFA 

Europa League w sytuacji, gdy Wicemistrz Polski lub klub, który zdobędzie III miejsce w rozgrywkach o 

Mistrzostwo Ekstraklasy jest jednocześnie zdobywcą Pucharu Polski, jak też w sytuacji, gdy finalistami rozgrywek 

o Puchar Polski są Mistrz Polski, Wicemistrz Polski lub klub, który zdobędzie III miejsce w rozgrywkach o 

Mistrzostwo Ekstraklasy. 


