Uchwała nr 187/Z/2021 z dnia 02.08.2021 r.
zm. Uchwała nr 302/Z/2022 z dnia 27.06.2022 r.

REGULAMIN
ROZGRYWEK W PIŁKĘ NOŻNĄ O PUCHAR POLSKI POMORSKIEGO ZPN
na sezon 2021/2022 i następne
Art. 1 Cel rozgrywek
1. Rozgrywki o Puchar Polski są doroczną imprezą masową mającą na celu wyłonienie najlepszej
drużyny województwa pomorskiego w tych rozgrywkach, która będzie reprezentować Pomorski
ZPN w rozgrywkach szczebla centralnego.
2. Uczestniczące w rozgrywkach drużyny rywalizują o Puchar Prezesa Pomorskiego ZPN.
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Art. 2 Organizator rozgrywek
Organizatorem rozgrywek jest Pomorski ZPN.
Rozgrywki prowadzone są przez odpowiednie Komisje ds. Rozgrywek w ramach nadanych im
przez Zarząd Pomorskiego ZPN uprawnień.
Organizatorami poszczególnych meczów w ramach rozgrywek o Puchar Polski Pomorskiego ZPN
są kluby (drużyny niezrzeszone), będące gospodarzami meczu.
Organizatorem zawodów finałowych o Puchar Polski Pomorskiego ZPN jest Pomorski ZPN.

Art. 3 Cykl rozgrywek
Cykl rozgrywek sezonu 2022/2023 na szczeblu Pomorskiego ZPN rozpoczyna się w sierpniu 2021r,a
kończy się nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 r.
Art. 4 Uczestnictwo
1. W rozgrywkach o Puchar Polski Pomorskiego ZPN udział biorą obowiązkowo drużyny III i IV ligi oraz
klasy Okręgowej. Pozostałe drużyny biorą udział na zasadzie dobrowolności.
2. Na zasadzie dobrowolności w rozgrywkach mogą brać udział drużyny niebędące członkami
Pomorskiego ZPN oraz drużyny kategorii junior A.
3. Drużyny niebędące członkami Pomorskiego ZPN zgłaszają swój udział w rozgrywkach poprzez
zgłoszenie deklaracji udziału i zobowiązaniu do przestrzegania przepisów i regulaminów
Pomorskiego i PZPN.
4. W rozgrywkach mogą uczestniczyć wyłącznie zawodnicy uprawnieni do gry w systemie extranet.
Wyjątek stanowią zawodnicy zespołów niebędących członkami Pomorskiego ZPN, które uczestniczą
na podstawie imiennej listy zgłoszenia zawodników złożonej przez drużynę i potwierdzonej przez
organ prowadzący rozgrywki.
5. Uprawnienie zawodników do rozgrywek mistrzowskich seniorów lub juniorów A oznacza jednocześnie
uprawnienie do udziału w rozgrywkach pucharowych z zastrzeżeniem art. 6.
6. Juniorzy mogą grać w zespole seniorów po ukończeniu 16. roku życia, przy czym:
6.1 Organ prowadzący dane rozgrywki może uprawnić do gry w zespole seniorów zawodnika,
który ukończył 15. rok życia, ale nie ukończył 16. roku życia po spełnieniu wszystkich
poniższych warunków:
a) uzyskaniu przez zainteresowany klub pisemnej zgody rodziców lub opiekunów
prawnych;

b) uzyskaniu przez zainteresowany klub pozytywnej opinii przychodni sportowolekarskiej lub lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej, w zakresie udziału
zawodnika w rozgrywkach seniorów;
6.2 Organ prowadzący dane rozgrywki może uprawnić do gry w zespole seniorów zawodnika,
który ukończył 14. rok życia, ale nie ukończył 15. roku życia po spełnieniu wszystkich
poniższych warunków:
a) rozegraniu przez zawodnika przynajmniej jednego meczu reprezentacji Polski
dowolnej kategorii wiekowej;
b) uzyskaniu przez zainteresowany klub pozytywnej opinii Komisji Technicznej PZPN w
zakresie udziału zawodnika w rozgrywkach seniorów;
c) uzyskaniu przez zainteresowany klub pisemnej zgody rodziców lub opiekunów
prawnych;
d) uzyskaniu przez zainteresowany klub pozytywnej opinii przychodni sportowolekarskiej lub lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej, w zakresie udziału
zawodnika w rozgrywkach seniorów.
7. W rozgrywkach na szczeblu Pomorskiego ZPN nie obowiązuje zasada dotycząca udziału zawodników
młodzieżowych.
8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek zainteresowanego klubu IV ligi lub niższej
klasy rozgrywkowej, Komisja ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN prowadząca rozgrywki Pucharu
Polski, może wyrazić zgodę na równoczesny udział, w każdym meczu pucharowym danego klubu,
więcej niż jednego zawodnika-cudzoziemca spoza obszaru Unii Europejskiej.
9. Drużyny klubów uczestniczące w rozgrywkach muszą prowadzić trenerzy posiadający ważną licencję
trenerską obowiązującą, zgodnie z odrębnymi przepisami PZPN w tym zakresie, w klasie rozgrywek
mistrzowskich, w której występuje dana drużyna. Naruszenie powyższych postanowień powoduje
zastosowanie kar dyscyplinarnych, określonych w odrębnych przepisach PZPN w sprawie licencji
trenerskich. Nie dotyczy drużyn niezrzeszonych w Pomorskim ZPN.
Art. 5 Etapy rozgrywek
Rozgrywki podzielone są na dwa etapy:
Pierwszy etap:
1. Na szczeblu Pomorskiego ZPN (Gdańsk) w celu wyłonienia dziesięciu drużyn 1/8 rozgrywek, w
której etapowo wg posiadanej klasy rozgrywkowej uczestniczą terytorialnie zespoły
niezrzeszone oraz zespoły klubów do III ligi włącznie, a obejmujące drużyny mające swoje
siedziby na terenach obejmujących powiaty: chojnicki, gdański, kartuski, wejherowski,
kościerski, pucki, starogardzki, tczewski oraz miasta Gdańsk, Gdynia i Sopot.
2. Na szczeblu Pomorskiego ZPN - Podokręg Słupski w celu wyłonienia czterech drużyn 1/8 finału
rozgrywek, w której etapowo wg posiadanej klasy rozgrywkowej uczestniczą terytorialnie
zespoły niezrzeszone oraz zespoły klubów do III ligi włącznie, a obejmujące drużyny mające
swoje siedziby na terenach obejmujących powiaty: bytowski, człuchowski, słupski, lęborski oraz
miasto Słupsk.
3. Na szczeblu Pomorskiego ZPN - Podokręg Malborski w celu wyłonienia dwóch drużyn 1/8
rozgrywek, w której etapowo wg posiadanej klasy rozgrywkowej uczestniczą terytorialnie
zespoły niezrzeszone oraz zespoły klubów do III ligi włącznie, a obejmujące drużyny mające
swoje siedziby na terenach obejmujących powiaty: kwidzyński, nowodworski, malborski,
sztumski.
Drugi etap:

4. Na szczeblu Pomorskiego ZPN prowadzony przez Komisję ds. Rozgrywek w Gdańsku od 1/8
finału z udziałem 16 drużyn wyłonionych w pierwszym etapie odpowiednio 10 drużyn z
Gdańska, 4 drużyny ze Słupska oraz 2 drużyny z Malborka.
5. Rozgrywki od 1/8 finału rozgrywane będą zgodnie z terminarzem (drabinka), systemem
pucharowym, na podstawie niniejszego harmonogramu, a zespoły zostaną zakwalifikowane
przez przyporządkowanie numerów w wyniku losowania przeprowadzonego przez organ
prowadzący te rozgrywki.
1/8 finału:
Numer meczu

Drużyna

Drużyna

Mecz nr 1

Drużyna nr 1

Drużyna nr 2

Mecz nr 2

Drużyna nr 3

Drużyna nr 4

Mecz nr 3

Drużyna nr 5

Drużyna nr 6

Mecz nr 4

Drużyna nr 7

Drużyna nr 8

Mecz nr 5

Drużyna nr 9

Drużyna nr 10

Mecz nr 6

Drużyna nr 10

Drużyna nr 12

Mecz nr 7

Drużyna nr 12

Drużyna nr 14

Mecz nr 8

Drużyna nr 15

Drużyna nr 16

1/4 finału:
Numer meczu

Drużyna

Drużyna

Mecz nr 9

Zwycięzca meczu nr 1

Zwycięzca meczu nr 2

Mecz nr 10

Zwycięzca meczu nr 3

Zwycięzca meczu nr 4

Mecz nr 11

Zwycięzca meczu nr 5

Zwycięzca meczu nr 6

Mecz nr 12

Zwycięzca meczu nr 7

Zwycięzca meczu nr 8

1/2 finału:
Numer meczu

Drużyna

Drużyna

Mecz nr 13

Zwycięzca meczu nr 9

Zwycięzca meczu nr 10

Mecz nr 14

Zwycięzca meczu nr 11

Zwycięzca meczu nr 12

Drużyna

Drużyna

Zwycięzca meczu nr 13

Zwycięzca meczu nr 14

Finał:
Numer meczu
Mecz nr 15

6. Komisja ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN zobowiązana jest w terminie do 30 czerwiec 2023 r.
zgłosić pisemnie do Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN drużynę, która zakwalifikowała
się do rozgrywek centralnych.
Art. 6 Uczestnictwo więcej niż jednej drużyny klubowej
Wystawienie przez klub więcej niż jednej drużyny w rozgrywkach, zobowiązuje do stosowania
następujących zasad:
1. Zawodnicy, którzy brali udział w meczu jednej drużyny, nie mogą brać udział w innej drużynie
tego samego klubu w następnym terminie, jeżeli obie drużyny awansują dalej.

2. Jeżeli jedna z tych drużyn została wyeliminowana z rozgrywek, 3 zawodników, którzy wzięli
udział w meczu tej drużyny może występować w meczach z udziałem drużyny swego klubu,
która zakwalifikowała się do dalszych rozgrywek.
3. Oznaczenie drużyn tego samego klubu ustala się na podstawie klas rozgrywkowych, w których
one aktualnie występują - I drużynę reprezentuje zespół występujący w najwyższej klasie
rozgrywkowej itd.
Art.7 Losowanie zestawu par i gospodarzy
1. Zestaw par na pierwszym etapie rozgrywek przeprowadzają odpowiednie komisje ds. rozgrywek
Pomorskiego ZPN z uwzględnieniem aktualnie posiadanych uprawnień przez drużyny klas
rozgrywkowych.
2. W pierwszej rundzie uczestniczą zespoły niezrzeszone, juniorskie i klasy B, a w dalszej kolejności
drużyny wyższych klas rozgrywkowych.
3. W kolejnych rundach pierwszego etapu uczestniczą drużyny, które zakwalifikowały się w
poprzednich rundach rozgrywek oraz drużyny wyższych klas rozgrywkowych, w przypadku
nieparzystej liczby drużyn danej kategorii w rundzie rozlosowany jest „wolny los”.
4. Gospodarzem zawodów w każdym przypadku jest drużyna niższej klasy rozgrywkowej.
W przypadku drużyn tej samej klasy rozgrywkowej gospodarza wyłoni losowanie.
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Art.8 Terminarze
Ramowy terminarz rozgrywek Pucharu Polski Pomorskiego ZPN ustalany jest przez Komisję ds.
Rozgrywek, a zatwierdzany przez Zarząd Pomorskiego ZPN.
Zawody muszą być rozgrywane w terminach i godzinach wyznaczonych przez organ prowadzący
rozgrywki.
W wyjątkowych sytuacjach, wynikających z decyzji organu administracyjnego, sądowego lub
związkowego, lub innych nadzwyczajnych okoliczności, Komisja ds. Rozgrywek Pomorskiego
ZPN może wyznaczyć obligatoryjny termin rozegrania zawodów.
Gospodarze meczów, z chwilą otrzymania informacji w formie komunikatu, zobowiązani są
powiadomić drużynę przeciwną oraz organ prowadzący rozgrywki o miejscu rozgrywania
zawodów oraz godzinie ich rozgrywania, o ile nie zostanie ona ustalona w komunikacie Komisji.

Art. 9 Zasady awansu
1. Rozgrywki przeprowadzone zostaną systemem pucharowym, tzn: drużyny przegrywające
w meczach odpadają.
2. Zawody trwają 2 x 45 minut. W przypadku wyniku remisowego zarządzana będzie dogrywka
2x15 minut. Jeżeli jedna z drużyn zdobędzie więcej bramek podczas dogrywki, drużyna ta
zostanie zwycięzcą meczu. Jeżeli oba zespoły w czasie dogrywki nie zdobędą bramki lub uzyskały
tą samą liczbę bramek, sędzia zawodów zarządza wykonywanie serii rzutów z punktu karnego
według obowiązujących przepisów gry.
3. Drużyny biorące udział w rozgrywkach pucharowych uprawnione są do wymiany 5 zawodników
przez cały podstawowy czas gry. W dogrywce meczu pucharowego dopuszcza się możliwość
przeprowadzenia dodatkowej szóstej wymiany na zawodnika rezerwowego.
4. Zawody o Puchar Polski rozgrywane są według obowiązujących przepisów gry w piłkę nożną,
oraz zgodnie z zasadami określonymi w przepisach Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008r
z późniejszymi zmianami Zarządu PZPN - Przepisy w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę
nożną oraz Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN.
Art. 10 Ostrzeżenia i wykluczenia

1. Orzecznictwo dyscyplinarne w stosunku do zawodników, szkoleniowców, działaczy, klubów w
odniesieniu do wszystkich biorących udział w rozgrywkach pucharowych należy do właściwych
Komisji Dyscyplinarnych Pomorskiego ZPN w oparciu o Regulamin Dyscypliny PZPN.
2. Zawodnik, który w czasie rozgrywek pucharowych otrzyma napomnienie (żółtą kartkę) zostanie
automatycznie ukarany:
a) przy drugim napomnieniu - karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,
b) przy czwartym napomnieniu - karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów,
c) przy każdym kolejnym co drugim napomnieniu (szóstym, ósmym itd.) - karą dyskwalifikacji
w wymiarze 2 meczów.
3. Kary, o których mowa powyżej wykonywane są w ramach rozgrywek pucharowych.
4. Jeżeli w czasie jednych zawodów pucharowych co najmniej 5 zawodników jednej drużyny
otrzyma kary w postaci napomnienia (żółte kartki) lub wykluczenie (czerwona kartka),
drużyna/klub ukaranych zawodników podlega karze pieniężnej orzekanej przez Komisję
Dyscyplinarną Pomorskiego ZPN w wysokości 100,00zł.
5. Po rozegraniu meczów 1/2 finału, żółte kartki otrzymane oraz kary z nimi związane przez
zawodników na szczeblu rozgrywek Pomorskiego ZPN zostają anulowane.
6. Kary za czerwone kartki zawodników drużyn i osób funkcyjnych, uczestniczących w
rozgrywkach wykonywane są w kolejnych etapach lub cyklach Pucharu Polski.
Art. 11 Sędziowie
1. Obsadę sędziowską wyznaczają odpowiednie Kolegia Sędziów Pomorskiego ZPN.
2. Drużyny niezrzeszone i juniorskie opłaty za sędziów ponoszą w zryczałtowanej wysokości jak
kluby klasy B.
3. Koszty obsady sędziowskiej w zawodach finałowych ponosi Pomorski ZPN.
Art. 12 Badania lekarskie
1. Każdy zawodnik uczestniczący w zorganizowanej rywalizacji sportowej obowiązany jest poddać
się wszechstronnym badaniom lekarskim.
2. Wyniki badań muszą być odnotowane w książeczce zdrowia lub zaświadczeniu lekarskim, które
zobowiązani są posiadać wszyscy zawodnicy.
3. Zaświadczenie lekarskie zawodnika zawiera nazwisko i imię, datę urodzenia, pesel, orzeczenie i
winno być ostemplowane przez lekarza przeprowadzającego badania i zawierać datę badania i
podpis lekarza.
4. Badanie lekarskie jest ważne przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od daty jego
przeprowadzenia, chyba, że lekarz zalecił wcześniejsze badania kontrolne. Termin ważności
badania kończy się z upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a
gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca (przykład:
jeżeli badanie zawodnika wykonano 15 marca, to badania są ważne do 14 marca następnego
roku, do godz. 23:59,59). Fakt posiadania przez zawodnika ważnego orzeczenia potwierdza,
przed rozpoczęciem zawodów, kierownik lub trener drużyny. Szczegółowo przepisy w tym
zakresie regulują Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2016 roku w sprawie
kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie
zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania
tych orzeczeń (z późn. zm.); i Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 roku. w
sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do
ukończenia 21 roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21, a 23 rokiem życia (z późn. zm.).
5. Odpowiedzialność za przeprowadzenie właściwych badań lekarskich, uzyskanie potwierdzenia
wyniku wskazującego o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu piłki nożnej oraz

przestrzegania terminów ich ważności w myśl obowiązujących w tym zakresie przepisów
spoczywa na klubach uczestniczących w rozgrywkach.
6. Gospodarz zawodów zobowiązany jest do zapewnienia podczas całego meczu opieki medycznej
w osobach: lekarza, ratownika medycznego lub innej osoby posiadającej uprawnienia w zakresie
udzielania pierwszej pomocy medycznej w tym legitymującej się ukończeniem kursu opieki
przedmedycznej od chwili udostępnienia obiektu dla zawodników i publiczności do czasu przez
nich opuszczenia go, odpowiedniego środka transportu w przypadku konieczności odwiezienia
osoby wymagającej pomocy do szpitala oraz do posiadania na obiekcie sportowym przenośnej
apteczki, noszy i kocy, umożliwiających udzielenie pierwszej pomocy lekarskiej. Obecność swoją
na zawodach przedstawiciel opieki medycznej - potwierdza przed zawodami własnoręcznym,
czytelnym podpisem na sprawozdaniu z zawodów.
7. Zawodnikom przysługuje prawo do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
wynikłych na skutek uprawiania sportu piłki nożnej. Obowiązek ubezpieczenia zawodnika
spoczywa na klubie, który zawodnik reprezentuje w meczach organizowanych przez drużynę
tego klubu.
8. Pomorski ZPN nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe przed, w czasie i po zawodach
organizowanych przez kluby.
Art. 13 Koszty organizacji zawodów
1. Zawody organizuje klub/drużyna będący gospodarzem zawodów, który pokrywa wszystkie
koszty związane z organizacją zawodów.
2. Każda drużyna uczestniczy w zawodach na koszt własny.
3. Drużyny, niebędące członkami klubów zrzeszonych w Pomorskim ZPN, zgłaszając udział do
rozgrywek wpłacają na rachunek Pomorskiego ZPN jednorazowe wpisowe w wysokości 150 zł.
4. Zawody finałowe organizuje Pomorski ZPN, który pokrywa wszystkie koszty związane z
organizacją zawodów.
Art. 14 Protesty i odwołania
Ewentualne protesty dotyczące przebiegu zawodów muszą wpłynąć do organu prowadzącego rozgrywki
w terminie 48 godzin po zawodach przy jednoczesnym złożeniu odpisu protestu do przeciwnika. Do
protestu należy dołączyć potwierdzenie wpłaty, na rachunek Pomorskiego ZPN, kaucji protestowej w
wysokości 400 zł.

1.

2.

3.
4.

Art. 15 Nagrody
Drużyna, która zdobędzie Puchar Polski Pomorskiego ZPN, otrzymuje nagrodę pieniężną zgodnie
z regulaminem fundowaną przez PZPN oraz:
 puchar
 indywidualne okolicznościowe medale w ilości 25 sztuk,
Drużyna, finalista rozgrywek Pucharu Polski Pomorskiego ZPN, otrzymuje nagrodę pieniężną
zgodnie z regulaminem fundowaną przez PZPN oraz:
 indywidualne okolicznościowe medale w ilości 25 sztuk,
Drużyny, które odpadły w rozgrywkach Pucharu Polski Pomorskiego ZPN na etapie 1/2 finału
otrzymują nagrody pieniężne w wysokości po 1.500,00zł.
Zarząd Pomorskiego ZPN odrębną uchwałą może uchwalić inne nagrody.
Art. 16 Stosowanie przepisów

W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Regulaminu
rozgrywek mistrzowskich w piłkę nożną Pomorskiego ZPN na sezon 2021/2022 i następne oraz
dokumenty z nim powiązane.
Art. 17 Prawo interpretacji
1. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Pomorskiego ZPN.
2. W okresie trwania rozgrywek mistrzowskich nie mogą być wprowadzane żadne zmiany
w niniejszym Regulaminie, z wyjątkiem zmian wynikających z uchwał Zarządu PZPN, podjętych
po uchwaleniu Regulaminu.
3. Ewentualne zmiany w niniejszym Regulaminie będą wprowadzane w formie aneksów.
Art. 18 Obowiązywanie
Regulamin wchodzi w życie od sezonu 2021/2022 oraz odpowiednio na kolejne sezony rozgrywkowe.
Art. 19 Data zatwierdzenia
Niniejszy Regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Zarządu Pomorskiego ZPN w dniu 02.08.2021 r.
Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski

