REGULAMIN ROZGRYWEK
O PUCHAR POLSKI NA SZCZEBLU PODOKRĘGU LUBLINIEC - EDYCJA 2017/2018
§1
Rozgrywki pucharowe w Podokręgu Piłki Nożnej Lubliniec przeprowadzane w okresie od
05 sierpnia 2017r. do 20 kwietnia 2018r. mają na celu wyłonienie drużyny, która weźmie
udział:
w rozgrywkach pucharowych na szczeblu Śląskiego Związku Piłki Nożnej.
Spotkania pucharowe są traktowane na równi z rozgrywkami mistrzowskimi przy
zachowaniu obowiązujących przepisów uchwalonych przez PZPN oraz Regulaminu
Ramowego Rozgrywek Śląskiego Związku Piłki Nożnej.
§2
W rozgrywkach o Puchar Polski na szczeblu Podokręgu Lubliniec obowiązkowo biorą
udział drużyny IV Ligi i Klasy Okręgowej. Pozostałe drużyny biorą udział na zasadzie
dobrowolności.
Drużyny klasy „ A ‘’mogą wystąpić do Wydziału Gier Podokręgu o zwolnienie z udziału w
rozgrywkach.
Drużyny niższych klas „ B ‘’ i niezrzeszone biorą udział na zasadzie dobrowolności.
Zespoły niezrzeszone zobowiązane są do ubezpieczenia zawodników od następstw
nieszczęśliwych wypadków wynikłych na skutek uprawiania piłki nożnej. Zawodnicy
zobowiązani są posiadać ważne karty badań lekarskich. Dopuszczalna jest zbiorcza lista
badań lekarskich całej drużyny, która musi zawierać nazwiska i imiona zawodników,
numery pesel oraz daty urodzenia zawodników oraz podpis i pieczęć lekarza. Ważność
badań określa lekarz, jednak nie może być ona dłuższa niż sześć miesięcy.
§3
W zawodach o Puchar Polski mogą brać udział jedynie zawodnicy uprawnieni do gry na
zasadach określonych w Ramowym Regulaminie Rozgrywek ŚlZPN.
Drużyny niezrzeszone w PZPN mają obowiązek dostarczyć listę zawodników do Wydziału
Gier najpóźniej 10 dni przed rozpoczęciem rozgrywek.
Przed spotkaniem pucharowym (najpóźniej na 30 minut) kierownicy drużyn zobowiązani
są dostarczyć sędziemu zawodów:
 prawidłowo wypełnione sprawozdanie meczowe (gospodarze, goście)
 listy uprawnień zawodników potwierdzone przez Wydział Gier
 karty zdrowia/listę badań lekarskich
 dokumenty tożsamości zawodników
§4
W przypadku zgłoszenia do rozgrywek pucharowych więcej niż jednej drużyny klubu:
obowiązują osobne listy uprawnień dla każdej z drużyn
oznaczenie drużyn tego samego klubu ustala się na podstawie klas
rozgrywkowych, w których aktualnie występują - pierwszą drużynę reprezentuje
zespół klasy wyższej
zawodnicy, którzy brali udział w grze w jednej drużynie, nie mogą brać
udziału w grze w innej drużynie tego samego klubu w następnym terminie, jeżeli
obie drużyny awansują dalej; jeżeli jedna z tych drużyn zostanie wyeliminowana z
rozgrywek, wtedy najwyżej 3 zawodników drużyny wyeliminowanej, może być
uprawnionych do gry w drużynie, która zakwalifikowała się do dalszych rozgrywek.

§5
Rozgrywki zostaną przeprowadzone systemem pucharowym, tzn. drużyna
przegrywająca odpada z dalszych rozgrywek. Drużyna, która zwycięży na szczeblu PPN
awansuje do etapu drugiego – na szczeblu ŚlZPN.
Przed rozpoczęciem rozgrywek Wydział Gier dokonuje losowania par rundy I. Przy
większej ilości zespołów dopuszcza się rozegranie rundy przedwstępnej.
Wydział Gier przed rozpoczęciem każdej kolejnej rundy poprzez losowanie ustala
zestawienia par, przy czym nie wyklucza się możliwości awansu zespołu do dalszych gier
na podstawie wolnego losu.
Gospodarzami zawodów są zespoły niższych klas , a w przypadku zespołów tej samej
klasy o miejscu rozgrywania meczu decyduje Wydział Gier poprzez losowanie gospodarz.
Gospodarzami zawodów każdorazowo są zespoły wylosowane jako 1 w parze.
Gospodarz zawodów pokrywa koszty organizacji spotkania łącznie z opłatami
sędziowskimi. Drużyna gości dojeżdża na zawody na koszt własny.
Każda zmiana terminu musi być uzgodniona z przeciwnikiem i potwierdzona na
piśmie lub poprzez e-mail wysłany z oficjalnego adresu klubowego na
biuro@ppnlubliniec.pl najpóźniej na 7 dni przed planowaną datą meczu.
Sędziów na zawody w pierwszym etapie deleguje Kolegium Sędziowskie PPN
Lubliniec, a w drugim etapie Kolegium Sędziów Śl.ZPN Katowice.
§6
Czas trwania zawodów wynosi 2 x 45 minut z obowiązkową przerwą między obiema
częściami gry. Czas trwania przerwy nie może być krótszy niż 5 minut
i dłuższy niż 15 minut.
Jeżeli wynik pozostanie nierozstrzygnięty, sędzia zarządza dogrywkę trwająca
2 x 15 minut. Przed dogrywką zawodnikom przysługuje 5 - minutowa przerwa, podczas
której pozostają oni na polu gry. Po zakończeniu pierwszej części następuje zmiana stron i
niezwłoczne rozpoczęcie drugiej części dogrywki.
Jeżeli w czasie dogrywki obie drużyny zdobędą taką samą ilość bramek, to zasada
podwójnego liczenia bramek zdobytych w dogrywce przez drużynę gości nie ma
zastosowania.
W przypadku, gdy dogrywka zakończy się wynikiem nierozstrzygniętym, w celu wyłonienia
zwycięzcy, sędzia zarządza wykonanie rzutów karnych według obowiązujących przepisów.
Wszystkie rzuty karne wykonywane są do tej samej, wskazanej przez sędziego bramki.
Uznanie bramki może nastąpić wyłącznie z rzutu bezpośredniego.
§7
W ciągu całego meczu dozwolona jest wymiana czterech zawodników bez prawa powrotu
do gry.
Po zakończeniu dogrywki, przed rzutami karnymi zmiany zawodników są niedozwolone,
nawet jeśli zespół nie wyczerpał limitu zmian podczas spotkania.
W zawodach pucharowych nie obowiązuje przepis o obowiązku gry zawodników
młodzieżowych.
§8
W pierwszym etapie na szczeblu Podokręgu organami właściwymi do orzekania w
sprawach dyscyplinarnych w pierwszej instancji w stosunku do sędziów, zawodników,
trenerów i działaczy uczestniczących w rozgrywkach pucharowych jest5 Wydział
Dyscypliny PPN Lubliniec, a w drugim etapie Wydział Dyscypliny Śl.ZPN Katowice.
Wydział Dyscypliny PPN Lubliniec po zakończeniu rozgrywek pucharowych na swoim
szczeblu, przesyła do Wydziału Dyscypliny Śl.ZPN Katowice pełne dokumentacje
zawierające- wykaz zawodników drużyny zwycięskiej ukaranych żółtymi i czerwonymi

kartkami, a także wykaz zawodników, którym pozostały kary do odbycia.
Klub ma obowiązek prowadzić osobną dla każdej z drużyn ewidencję żółtych kartek
przyznanych podczas spotkań pucharowych, nie łącząc je z kartkami żółtymi otrzymanymi
w meczach mistrzowskich.
Zawodnik, który w czasie rozgrywek 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 kolejnym co drugim ostrzeżeniu (szóstym, ósmym itd.) – karą
dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów.
Kary, o których mowa powyżej są realizowane w ramach rozgrywek pucharowych.
Zawodnik, którego sędzia wykluczył z gry ( samoistna czerwona kartka ) jest
automatycznie zawieszony w rozgrywkach pucharowych, a wymiar kary orzeka Wydział
Dyscypliny Podokręgu lub Wydział Dyscypliny ŚL.ZPN Katowice w oparciu o obowiązujący
Regulamin Dyscypliny PZPN.
Kara dyskwalifikacji za żółte lub czerwone kartki określona ilością meczów musi być
wykonana w rozgrywkach pucharowych. Jeśli zespół zostanie wyeliminowany w cyklu
rozgrywek, kary dyskwalifikacji przechodzą do kolejnej edycji rozgrywek PP.,. Do czasu
wykonania tej kary zawodnik nie może uczestniczyć w żadnych zawodach pucharowych.
Zawodnik, który zostaje ukarany dyskwalifikacją czasową w wymiarze powyżej
trzech miesięcy nie może występować w meczach pucharowych i mistrzowskich.
Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczy niewykonana w edycji pucharowej
2017/2018 zostaje przeniesiona do edycji 2018/2019.
§9
W sprawach dyscyplinarnych dot. rozgrywek PP na szczeblu Podokręgu Lubliniec
rozstrzyga Wydział Dyscypliny PPN.
Protesty dotyczące rozgrywek pucharowych mogą być wnoszone do odpowiednich
instancji zgodnie z obowiązującymi przepisami i są obłożone kaucją za protest.
§ 10
W trakcie trwania rozgrywek pucharowych 2017/2018 niniejszy Regulamin nie może być
zmieniony poza zmianami wynikającymi z postanowień PZPN.
W sprawach spornych lub nieujętych w niniejszym regulaminie głos rozstrzygający ma
Zarząd Podokręgu Lubliniec.
Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Podokręgu Piłki Nożnej w Lublińcu
w dniu: 7 lipca 2017 r.

