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R E G U L A M I N 

 

ROZGRYWEK W PIŁKĘ NOŻNĄ O PUCHAR POLSKI  

Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej 

na sezon 2016/2017 
 

 

 

Art. 1. Wstęp 

§ 1 

 

Rozgrywki o Puchar Polski na szczeblu okręgu, zwane dalej „Rozgrywkami o Puchar Polski” w sezonie 

2016/2017 organizowane są przez Świętokrzyski ZPN. 

 

§ 2 

 

Niniejszy regulamin określa prawa, obowiązki oraz odpowiedzialność stron uczestniczących oraz biorących 

udział w przygotowaniach do organizacji rozgrywek o Puchar Polski na szczeblu okręgu. 

 

§ 3 

 

Rozgrywki o Puchar Polski są doroczną, masową imprezą mającą na celu wyłonienie najlepszej drużyny 

województwa tych rozgrywek, która reprezentować będzie Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej  

w rozgrywkach szczebla centralnego w sezonie 2017/2018. 

 

§ 4 

 

Uczestniczące w rozgrywkach zespoły na szczeblu Związku rywalizują o Puchar Prezesa Zarządu 

Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej. 

 

 

Art. 2. Uczestnicy 

§ 5 

 

1. W sezonie 2016/2017 w rozgrywkach o Puchar Polski obowiązkowo biorą udział drużyny III i IV ligi 

oraz Klasy Okręgowej włącznie. Drużyny Klasy „A” seniorów mogą wystąpić do ŚZPN o zwolnienie  

z udziału w rozgrywkach. Pozostałe drużyny biorą udział na zasadzie dobrowolności. 

2. Zaleca się branie udziału w tych rozgrywkach przez drużyny Klasy „B” seniorów. Kluby tej klasy oraz 

drużyny niezrzeszone winny pisemnie zgłosić się do udziału w Pucharze Polski do dnia 2.08.2016 roku. 

3. Zgłoszenie do rozgrywek drużyn klubów zrzeszonych w ŚZPN następuje poprzez przedstawienie 

organowi prowadzącemu rozgrywki kompletu dokumentów wymaganych odrębnymi przepisami 

związkowymi dotyczącymi potwierdzenia/uprawnienia zawodników do rozgrywek ligowych. 

Uprawnienie zawodników w systemie Extranet do rozgrywek ligowych oznacza jednocześnie uprawnienie 

do uczestnictwa w rozgrywkach pucharowych, z zastrzeżeniem § 7 pkt. 1, 2 niniejszego regulaminu. Listy 

zawodników można uzupełniać w trakcie rozgrywek zgodnie z odrębnymi przepisami PZPN w tym 

zakresie. Poprzez zgłoszenie do rozgrywek klub potwierdza znajomość niniejszego regulaminu. 

4. Na zasadzie dobrowolności w rozgrywkach mogą brać udział drużyny niezrzeszone oraz drużyny 

juniorów z klubów będących członkami Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej. 

5. Drużyny niezrzeszone i niebędące członkami Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej zgłaszając swój 

udział w rozgrywkach jako gospodarz muszą zabezpieczyć i wyznaczyć boisko do gry z zapleczem 

zgodnie z przepisami PZPN, opiekę medyczną oraz nosze wraz z ich obsługą. Zespoły te składają do 
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potwierdzenia przez Świętokrzyski ZPN zbiorczą listę zawodników podpisaną przez lekarza, która 

stanowi dokument dopuszczenia do rozgrywek Pucharu Polski. 

6. Drużyny niezrzeszone, niebędące członkami Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej, przy zgłoszeniu 

do rozgrywek wpłacają startowe w wysokości 250 zł do dnia 16 sierpnia 2016 roku.  Brak opłaty 

skutkuje wycofaniem zespołu z rozgrywek Pucharu Polski na szczeblu Świętokrzyskiego ZPN. 

7. W rozgrywkach Pucharu Polski na szczeblu Świętokrzyskiego ZPN może być potwierdzona  

i uprawniona do gry dowolna liczba zawodników – cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej, 

przy czym w każdym meczu może występować równocześnie na boisku 1 zawodnik danego klubu – 

cudzoziemiec spoza obszaru Unii Europejskiej, z uwzględnieniem postanowień Uchwały nr XI/300  

z dnia 22 listopada 2013 roku Zarządu PZPN w sprawie określenia liczby zawodników 

cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej występujących w meczach Ekstraklasy i niższych 

klas rozgrywkowych. 

8. Decyzją Zarządu Świętokrzyskiego ZPN w Kielcach w rozgrywkach Pucharu Polski na szczeblu 

okręgu w sezonie 2016/2017 nie mogą uczestniczyć czynni sędziowie. 

 

 

Art. 3. System rozgrywek 

 

§ 6 

 

1. Zawody przeprowadzone zostaną systemem pucharowym, tzn., że drużyna przegrywająca odpada. 

2. Podstawą kwalifikacji drużyny o włączenie do udziału w rozgrywkach pucharowych jest aktualnie 

reprezentowana klasa lub liga rozgrywkowa na danym etapie rozgrywkowym lub zwycięstwo  

z poprzedniej rundy. 

3. Zwycięzca rozgrywek Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim musi być wyłoniony w terminie do dnia 

30 czerwca 2017 roku. 

 

§ 7 

 

 Wystawienie przez klub do rozgrywek więcej niż jednej drużyny, zobowiązuje do stosowania następujących 

zasad:  

1. Zawodnicy, którzy brali udział w meczu jednej drużyny, nie mogą brać udziału w meczu innej drużyny 

tego samego klubu w następnym terminie, jeżeli obie drużyny awansowały do dalszych rozgrywek. 

2. Jeżeli jedna drużyna tego samego klubu, została wyeliminowana z rozgrywek, wówczas maksymalnie  

3 (trzech) zawodników drużyny wyeliminowanej, może grać w innej drużynie swego klubu, który 

zakwalifikował się do dalszych rozgrywek. 

3. Oznaczenie drużyny tego samego klubu ustala się na podstawie klas rozgrywkowych, w których one 

aktualnie występują – I drużynę reprezentuje zespół występujący w najwyższej klasie rozgrywkowej. 

Ostateczną decyzję, co do oznaczenia ww. drużyn podejmuje Wydział Gier na podstawie potwierdzonych  

i uprawnionych zawodników w danych zespołach. 

4. W drużynach niezrzeszonych mogą występować jedynie zawodnicy niebędący członkami jakiegokolwiek 

klubu – nie zostali zgłoszeni do rozgrywek prowadzonych przez PZPN, ŚZPN lub inny ZPN na sezon 

2016/2017. Podstawą do udziału w rozgrywkach jest złożona i potwierdzona przez Wydział Gier imienna 

lista zawodników na określony sezon rozgrywkowy. 

 

§ 8 

 

1. Losowanie pierwszego etapu rozgrywek dokona Wydział Gier ŚZPN w Kielcach. Zestawienie par 

Pucharu zostanie opublikowane w odrębnym komunikacie oraz na stronie internetowej ŚZPN Kielce. 

2. Drużyny niezrzeszone w Świętokrzyskim Związku Piłki Nożnej są traktowane jak drużyna najniższej 

klasy rozgrywkowej. 

3. Gospodarzami meczów są drużyny występujące w niższych klasach rozgrywkowych w sezonie 

2016/2017. 
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4. W przypadku drużyn tej samej klasy rozgrywkowej, gospodarzem będą zespoły, które podczas losowania 

par poszczególnej rundy zostały wylosowane jako pierwsze. 

5. Od 1/4 Finału Pucharu Polski na szczeblu ŚZPN Wydział Gier w Kielcach dokonuje losowania 

gospodarza zawodów. 

6. W przypadku realnej możliwości nierozegrania meczu z powodu niekorzystnych warunków 

atmosferycznych lub innych niezależnych od gospodarza zawodów okoliczności, organ prowadzący 

rozgrywki zastrzega sobie prawo zmiany gospodarza meczu, wyłonionego w drodze losowania. 
7. Na wszystkich etapach rozgrywek rozgrywa się jeden mecz. 

8. Gospodarze zawodów, z chwilą otrzymania komunikatu, zobowiązani są powiadomić drużynę przeciwną 

oraz Wydział Gier prowadzący rozgrywki o miejscu rozgrywania zawodów i ewentualnie godziny ich 

rozgrywania o ile nie zostanie ona ustalona w komunikacie Wydziału Gier lub wnioskowaną zmianę daty 

i godziny meczu. 

9. Klub, który odmówi rozegrania meczu w terminie wyznaczonym przez Wydział Gier ŚZPN podlega karze 

finansowej równej karom za wycofanie z rozgrywek, zawartym w Regulaminach dla danej klasy 

rozgrywkowej. 

 

§ 9 

 

Współzawodnictwo przeprowadzone zostanie w wg zasady „jeden mecz”, tzn. drużyny przegrywające 

odpadają 

z dalszych rozgrywek. Zawody trwają 2x45 minut z przerwą 15 minut. 

a) awans do dalszej rundy rozgrywek uzyska zespół, który został wyłoniony, jako zwycięzca meczu, 

b) w przypadku wyniku remisowego po zakończeniu meczu w regulaminowym czasie zarządzona będzie 

dogrywka 2x15 minut – jeżeli jedna z drużyn, zdobędzie więcej bramek podczas dogrywki, drużyna ta 

zostanie zwycięzcą meczu, 

c) jeżeli w czasie dogrywki oba zespoły zdobędą tę samą liczbę bramek lub żadna z drużyn nie zdobędzie 

bramki zarządza się rzuty karne według obowiązujących przepisów gry w piłkę nożną. 

               

Art. 4. Zasady ogólne 

 

§ 10 

 

1. Wszystkie drużyny w rozgrywkach uczestniczą na koszt własny. 

2. Koszty organizacji meczów pokrywają gospodarze zawodów, wymienieni w komunikatach na pierwszym 

miejscu. 

3. Koszty delegacji sędziowskich drużyn niezrzeszonych pokrywa ŚZPN. 

4. Wszystkie drużyny uczestniczące w rozgrywkach są zobowiązane ubezpieczyć od następstw 

nieszczęśliwych wypadków swoich zawodników, szkoleniowców i działaczy. 

5. Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej nie bierze odpowiedzialności za szkody, kontuzje czy nieszczęśliwe 

wypadki wynikłe z udziału w rozgrywkach pucharowych. 

6. Drużyny zrzeszone w Świętokrzyskim Związku Piłki Nożnej zobowiązane są przed każdymi zawodami 

przedstawić ważne badania lekarskie zgodnie z Regulaminem Rozgrywek mistrzowskich w piłkę nożną 

ŚZPN, a także listę zbiorczą drużyny i dokumenty tożsamości zawodników biorących udział w danym 

meczu. 

7. Drużyny niezrzeszone w Świętokrzyskim Związku Piłki Nożnej zobowiązane są przed każdymi 

zawodami przedstawić imienną listę zgłoszenia zawodników z adnotacją Wydziału Gier i zgodą lekarza 

zgodnie z postanowieniami Regulaminu Rozgrywek ŚZPN.   

 

§ 11 

 

Obsadę sędziowską na poszczególne mecze dokonuje Kolegium Sędziów ŚZPN na koszt organizatora  

- z wyjątkiem § 10 pkt. 3. 
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§ 12 

 

Drużyny biorące udział w rozgrywkach pucharowych uprawnione są do wymiany w czasie trwania całych 

zawodów 4 zawodników analogicznie jak w meczach mistrzowskich drużyn seniorskich. 

 

§ 13 

 

1. Orzecznictwo dyscyplinarne w stosunku do zawodników, szkoleniowców, działaczy, klubów w odniesieniu 

do wszystkich biorących udział w rozgrywkach pucharowych należy do Wydziału Dyscypliny ŚZPN  

w oparciu o Regulamin Dyscyplinarny PZPN. 

2. Zawodnik, który w czasie zawodów pucharowych otrzyma ostrzeżenie (żółtą kartkę) zostanie 

automatycznie ukarany: 

 przy drugim ostrzeżeniu - karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu, 

 przy czwartym ostrzeżeniu - karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów, 

 przy każdym, co drugim ostrzeżeniu (szóstym, ósmym itd.) - karą dyskwalifikacji w wymiarze  

2 meczów, 

Kary, o których mowa powyżej są realizowane w ramach rozgrywek pucharowych. 

3. Jeżeli w czasie zawodów o Puchar Polski co najmniej pięciu zawodników jednej drużyny otrzyma 

ostrzeżenie (żółtą kartkę) lub wykluczenie (czerwoną kartkę), klub ukaranych zawodników podlega 

karze pieniężnej w wysokości orzeczonej przez Komisję Dyscypliny ŚZPN, nie mniejszej niż 100 zł. 

4. Żółte kartki otrzymane przez zawodników podczas meczów na szczeblu Świętokrzyskiego Związku 

Piłki Nożnej zostają anulowane na szczeblu centralnym. Nie są natomiast anulowane kary za żółte 

kartki.  

5. Kary otrzymane w Pucharze Polski nie liczą się w meczach mistrzowskich (ligowych).   

6. Karę dyskwalifikacji, stanowiącą zakaz uczestnictwa w określonej ilości meczów, za przewinienie 

popełnione w danych rozgrywkach pucharowych, wykonuje się w danych rozgrywkach 

pucharowych.  Organ dyscyplinarny może rozszerzyć karę dyskwalifikacji na inne klasy 

rozgrywkowe, w których klub aktualnie występuje.   

7. Z zastrzeżeniem ust. 8, karę dyskwalifikacji, stanowiącą zakaz uczestnictwa w określonej liczbie 

meczów za przewinienie popełnione w rozgrywkach pucharowych, niewykonaną w edycji rozgrywek 

pucharowych, w której popełniono przewinienie dyscyplinarne, wykonuje się w kolejnych edycjach 

rozgrywek. Wykonanie kary może również nastąpić zgodnie z Art. 20 § 2 Regulaminu 

Dyscyplinarnego PZPN.   

8. Jeżeli wykonanie kary dyskwalifikacji orzeczonej w związku z udzielonymi ostrzeżeniami (żółtymi 

kartkami) nie nastąpiło w edycji pucharów, w której popełniono przewinienie dyscyplinarne, kary 

tej nie wykonuje się w kolejnej edycji pucharów; w takim wypadku zawodnik zobowiązany jest  

do wniesienia opłaty w wysokości 50 zł.  

9. W przypadku dyskwalifikacji czasowej lub na stałe zawodnik w trakcie odbywania kary nie może 

uczestniczyć w żadnych zawodach piłkarskich, ani pełnić jakichkolwiek funkcji związanych  

z działalnością w piłce nożnej.   

10. Kara pieniężna dla klubu za niezgłoszenie się drużyny do zawodów bez uzasadnionych powodów wynosi 

300 zł.   

11. Klub organizujący zawody zobowiązany jest do stworzenia bezpieczeństwa na widowni i płycie stadionu 

oraz spełnić wszelkie warunki, jakie spoczywają na gospodarzu zawodów, a które zawarte są  

w Regulaminach Rozgrywek mistrzowskich dla danych klas rozgrywkowych. 

12. Mecze o Puchar Polski mogą być rozgrywane wyłącznie na stadionie zweryfikowanym dla danej lub 

wyższej klasy rozgrywek mistrzowskich, w której uczestniczy dana drużyna, wskazanym w licencji 

udzielonej klubowi na dany sezon rozgrywkowy. 

13. Drużyny klubów mogą prowadzić tylko trenerzy posiadający ważną licencję trenerską obowiązującą 

zgodnie z odrębnymi przepisami PZPN w tym zakresie w klasie rozgrywek mistrzowskich, w których 

występuje dana drużyna. Naruszenie powyższych postanowień powoduje zastosowanie kar 

dyscyplinarnych określonych w odrębnych przepisach PZPN w sprawie licencji trenerskich.  
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§ 14 

 

1. Ewentualne protesty dotyczące zawodów pucharowych muszą być złożone w ciągu 48 godzin  

od zakończenia zawodów, w trybie i na zasadach przewidzianych w Regulaminie Rozgrywek ŚZPN. 

2. Decyzje podjęte w pierwszej instancji mogą być zaskarżone poprzez wniesienie odwołania  

do Związkowej Komisji Odwoławczej ŚZPN, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Rozgrywek ŚZPN. 

 

§ 15 

 

Gospodarz zawodów ma obowiązek w ciągu 24 godzin od zakończenia zawodów powiadomić o wyniku 

sportowym zawodów, biuro organu prowadzącego rozgrywki. 

 

§ 16 

 

Przekładanie zawodów poza ustalony w komunikacie termin, bez zgody Wydziału Gier ŚZPN jest 

zabronione. 

 

§ 17 

 

1. Drużyny występujące w finale otrzymują nagrody finansowe. Zwycięzca – 6 000 zł. (słownie: sześć tysięcy 

złotych); pokonany – 4 000 zł. (słownie: cztery tysięcy złotych). 

2. Zarząd Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej odrębną uchwałą, może zwiększyć wysokość nagród 

finansowych lub uchwalić inne dodatkowe nagrody. 

3. Zwycięzca rozgrywek pucharowych na szczeblu wojewódzkim reprezentuje Świętokrzyski Związek Piłki 

Nożnej w rozgrywkach szczebla centralnego w sezonie 2017/2018. 

 

§ 18 

 

1. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Prezydium Zarządu i Zarządowi Świętokrzyskiego 

Związku Piłki Nożnej w Kielcach. 

2. W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie zastosowanie ma Regulamin Rozgrywek Mistrzowskich 

Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2016/2017 i lata następne, a także przepisy organizacji 

rozgrywek w piłkę nożną Uchwała nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN. 

 

§ 19 

 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia i obowiązuje od sezonu 2016/2017  

do odwołania. 

 

§ 20 

 

Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej  

dn. 01.08.2016 roku i obowiązuje w rozgrywkach Pucharu Polski na szczeblu okręgu w sezonie 2016/2017. 

 

         

                 Za Zarząd Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej 

 

                                               

                                 Mirosław Malinowski 

 


