
REGULAMIN ROZGRYWEK
 O PUCHAR POLSKI W PIŁCE NOŻNEJ 

NA SZCZEBLU WOJEWÓDZTWA
NA SEZON 2017/2018

§ 1

1. Rozgrywki  o  Puchar Polski  organizowane są  na szczeblu  Okręgowych ZPN i  strefy poznańskiej,
działających  na  terenie  Wielkopolskiego  ZPN  i  rozpoczyna  się  dnia  01.07.2017  r.  kończy  dnia
30.06.2018 r.

§ 2

1. W rozgrywkach pucharowych na szczeblu okręgowym udział biorą obowiązkowo zespoły III i IV ligi
oraz  Klasy  Okręgowej.  Kluby  Klasy  „A”  mogą  wystąpić  do  ZPN  o  zwolnienie  z  udziału  w
rozgrywkach. Kluby Klasy „B” oraz zespoły niezrzeszone biorą udział dobrowolnie.

§ 3

1. Zespoły rozgrywają w parach jeden mecz. Zawody odbywają się systemem pucharowym (mecz
2x45  min).  W  przypadku  remisu  zostanie  wykonana  seria  rzutów  karnych  (bez  dogrywki)  wg
obowiązujących przepisów w celu wyłonienia zwycięzcy zawodów. 

2. W meczu finałowym na szczeblu Okręgowych ZPN i Strefy Poznańskiej oraz w meczach na szczeblu
Wielkopolskiego ZPN w przypadku remisu, sędzia zarządzi dogrywkę 2x15 minut. Gdy dogrywka
zakończy się remisem o zwycięstwie decydują rzuty karne.

3. Weryfikacja zawodów na szczeblu okręgowym prowadzą odpowiednie Wydziały Gier i Ewidencji.
Na  szczeblu  Wielkopolskiego  ZPN  weryfikację  przeprowadza  Wydział  Gier  i  Ewidencji
Wielkopolskiego ZPN. 

4. Miejsce  rozegrania  meczy  finałowych  na  szczeblu  Okręgowych  ZPN  wyznaczają  poszczególne
Okręgowe ZPN oraz Rada Strefy Poznańskiej dla finału Strefy Poznańskiej. 

5. Rozgrywki  na  szczeblu  okręgowym  oraz  Strefy  Poznańskiej  powinny  zakończyć  się  do  dnia  30
kwietnia 2018.

§ 4



1. Zwycięzca  rozgrywek  o  Puchar  Polski  na  szczeblu  Okręgowych  ZPN  oraz  Strefy  Poznańskiej
zakwalifikuję się do rozgrywek pucharowych na szczeblu Wielkopolskiego ZPN, które rozgrywane
będą według następującego grafiku:

 I runda: Mecz nr 1: zespół nr 1 z zespołem nr 5

Mecz nr 2: zespół nr 3 z zespołem nr 4

zespół nr 5 – wolny los

 II runda zwycięzca meczu nr 1 z zespołem nr 5

 Finał zwycięzca meczu nr 2 ze zwycięzcą meczu II rundy

2. Losowanie  kolejności  zespołów  rozgrywek  finałowych  odbędzie  się  do  dnia  23.03.2018  r.  w
siedzibie Wielkopolskiego ZPN a terminy zawodów zostaną ustalone po opracowaniu terminarzy
rozgrywek na rundę wiosenną sezonu 2017/18.

3. Miejsce rozegrania meczu finałowego wyznaczy Zarząd Wielkopolskiego ZPN.

4. Finał wojewódzki powinien zostać rozegrany do dnia 31.05.2018

§ 5

1. Spotkania  pucharowe  są  traktowane  na  równi  z  rozgrywkami  mistrzowskimi  przy  zachowaniu
przepisów gry w piłkę nożną oraz obowiązujących postanowień Polskiego Związku Piłki Nożnej. 

§ 6

1. W zawodach o Puchar Polski mogą brać udział jedynie zawodnicy potwierdzeni przez Wydziały
Gier i Ewidencji odpowiednich Okręgowych ZPN i Wielkopolskiego ZPN do danego Klubu. 

2. Drużyny  niestowarzyszone  zobowiązane  są  dostarczyć  do  Wydziału  Gier  i  Ewidencji  wykaz
zawodników na dwa tygodnie przed rozpoczęciem rozgrywek. Nie mogą być potwierdzeni do gry
zawodnicy, którzy są uprawnienie do gry w innym Klubie.

3. Kara dyskwalifikacji dla zawodników wymierzona ilością meczów za przewinienia w rozgrywkach
pucharowych musi być wykonana w tych rozgrywkach. Do czasu wykonani tej kary zawodnik nie
może uczestniczyć w żadnych rozgrywkach pucharowych.  Kara to nie rozciąga się na rozgrywki
mistrzowskie. Jedynie kara dyskwalifikacji czasowej w wymiarze powyżej trzech miesięcy rozciąga
się na rozgrywki mistrzowskie i pucharowe.

4. Zawodnik, który w czasie rozgrywek pucharowych otrzyma napomnienie zostanie automatycznie
ukarany:

a. Przy drugim napomnieniu żółtą kartką –1 mecz dyskwalifikacji;

b. Przy czwartym napomnieniu żółta kartką –2 mecze dyskwalifikacji;

c. Przy siódmym napomnieniu żółta kartką –2 mecze dyskwalifikacji  oraz kara pieniężna
w wysokości 500 zł



§ 7

1. Kluby uczestniczące w Pucharze Polski są zobowiązane wystawiać najlepszą drużynę danej klasy
rozgrywkowej. 

§ 8

1. W rozgrywkach pucharowych na szczeblu Okręgowych ZPN oraz Strefy Poznańskiej dozwolona jest
wymiana sześciu zawodników w ciągu całego meczy dla klubów wszystkich klas rozgrywkowych. W
rozgrywkach pucharowych na szczeblu  Wielkopolskiego ZPN dozwolona jest  wymiana czterech
zawodników  w  ciągu  całego  meczu  dla  klubów  wszystkich  klas  rozgrywkowych.  
Raz wymieniony zawodnik nie może wrócić do gry.

2. Kluby, które wystawią do rozgrywek więcej niż jedną drużynę są zobowiązane są następującymi
przepisami:

a. Jeżeli awansuje więcej niż jedna drużyna, to zawodnicy, którzy brali udział w jednej drużynie
nie mogą brać udziału w innej drużynie tego samego klubu w następnym terminie;

b. Jeżeli  z  rozgrywek  wyeliminowany  zostanie  jeden  z  zespołów,  to  wówczas  maksymalnie
trzech zawodników tego zespołu może grać w zespole Klubu, który zakwalifikował się do
dalszych gier.

§ 10

1. W rozgrywkach Pucharu Polski  obowiązuje się zawodników z  uwagi na charakter tych spotkań
szczególnie  sportowy  sposób  zachowania  oraz  szacunek  należny  sędziemu  zawodów,
przedstawicielowi władz sportowych, przeciwnikom i publiczności. 

§ 11

1. Gospodarzami zawodów będą zespoły niższych klas rozgrywkowych.

2. W przypadku zespołów klas równorzędnych, o miejscu rozegrania zawodów zadecyduje losowanie.

3. Kluby będą ce gospodarzami zawodów organizują spotkania na własny koszt, łącznie z opłatami
sędziowskimi, za wyjątkiem meczu finałowego na szczeblu Wielkopolskiego ZPN, kiedy to opłaty
sędziowskie pokrywa Wielkopolski ZPN.

4. Dojazdy drużyn gości odbywają się na koszt własny.

5. Za nierozegrane zawody koszty ryczałtu sędziowskiego są pomniejszane o 50%.

§ 12

1. Do rozgrywek pucharowych na szczeblu centralnym zakwalifikują się zespoły zgodnie z uchwałą
Polskiego Związku Piłki Nożnej.

§ 13



1. W  sprawach  nieujętych  w  niniejszym  regulaminie  obowiązuje  Regulamin  Rozgrywek  PZPN  o
Puchar  Polski  na  sezon  2017/18  oraz  inne  przepisy  Polskiego  Związku  Piłki  Nożnej  i
Wielkopolskiego ZPN w tym Regulamin Rozgrywek IV Ligi, klas niższych oraz klas młodzieżowych na
sezon 2017/18.

§ 14

1. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi Wielkopolskiego ZPN.

§ 15

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.07.2017 r. 


