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Regulamin Rozgrywek PUCHARU POLSKI na 

szczeblu PODLASKIEGO ZPN 
na Sezon 2022/2023 (edycja 2023/24) 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 
 

Rozgrywki o Puchar Polski na szczeblu woj. podlaskiego są masową imprezą piłkarską, mającą na 
celu wyłonienie najlepszej drużyny woj. podlaskiego, która uczestniczyć będzie w rozgrywkach 
Pucharu Polski na szczeblu centralnym w sezonie 2023/24 i ubiegać się będzie o najwyższe 
trofeum w kraju. Zwycięzca rozgrywek pucharowych na szczeblu województwa otrzyma puchar 
Podlaskiego Związku Piłki Nożnej, a zawodnicy obu drużyn finałowych pamiątkowe medale. 
Dodatkowo zdobywca PP na szczeblu Podlaskiego ZPN w sezonie 2022/2023 otrzyma z PZPN – 
40.000 PLN netto, a finalista PP na szczeblu ZPN w sezonie 2022/2023 – 10.000 PLN netto. 

 

§ 2 
 

Cykl rozgrywek o Puchar Polski na szczeblu Podlaskiego ZPN rozpoczyna się od dnia  
1.07.2022 r., a kończy się 30.06.2023 r. i jest eliminacją (I rundą) do rozgrywek Pucharu Polski na 
szczeblu centralnym (II runda) w sezonie 2023/2024, w którym uczestniczyć będzie zwycięzca tych 
rozgrywek. 

 

II. UCZESTNICTWO i ZAWODNICY 
§ 3 

 

1. W rozgrywkach o Puchar Polski na szczeblu Podlaskiego ZPN obowiązkowo biorą udział drużyny 
III, IV ligi oraz klasy okręgowej włącznie, występujące w danej klasie rozgrywkowej w sezonie 
2021/22. Klub A klasy może wystąpić do Podlaskiego ZPN o zwolnienie udziału w rozgrywkach PP. 
W rozgrywkach mogą brać udział drużyny niezrzeszone w Podlaskim ZPN (niebędące członkami 
Podlaskiego ZPN). 

2. Ramowy terminarz rozgrywek o Puchar Polski został określony w szczegółowym harmonogramie 
rozgrywek seniorów rundy jesiennej Sezonu 2022/23, przyjętym przez Zarząd Podlaskiego ZPN  
w dniu 28.06.2022 r. 

3. Zgłoszenie do rozgrywek następuje poprzez przedstawienie Podlaskiemu ZPN kompletu 
dokumentów wymaganych odrębnymi przepisami związkowymi do potwierdzenia (uprawnienia) 
zawodników do rozgrywek ligowych. Uprawnienie zawodników do rozgrywek ligowych oznacza 
jednocześnie uprawnienie do uczestnictwa w rozgrywkach pucharowych, z zastrzeżeniem  
§ 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. W zawodach o Puchar Polski mogą brać udział jedynie zawodnicy potwierdzeni do danego klubu 
przez Wydział Gier i Ewidencji i uprawnieni do danej drużyny. 

5. W drużynach niezrzeszonych występować mogą jedynie zawodnicy, którzy nie są uprawnieni do 
gry w żadnym innym klubie w Sezonie 2022/23 i posiadają status zawodnika wolnego. Zgłoszenie 
zawodników przez drużyny niezrzeszone odbywa się, poprzez przekazanie listy zgłoszeniowej - 
wykazu zawodników - w terminie na minimum tydzień przed rozpoczęciem rozgrywek. Uprawnieni 
do gry w drużynie niezrzeszonej są tylko zawodnicy wpisani na listę zgłoszeniową, zweryfikowaną  
i potwierdzoną przez Wydział Gier i Ewidencji. 

6. W rozgrywkach pucharowych drużyny nie mają obowiązku wstawienia do składu zawodników 
młodzieżowych do lat 21. 

7. Drużyny niezrzeszone, niewystępujące w rozgrywkach ligowych seniorskich w Podlaskim ZPN  
w sezonie 2022/23, zobowiązane są do wpłaty wpisowego w wysokości 350 zł. 
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§ 4 
 

1. Wystawienie przez klub do rozgrywek więcej niż jednej drużyny, zobowiązuje do stosowania 
następujących zasad: 

a) Zawodnicy, którzy w trakcie jednego cyklu rozgrywek brali udział meczu w jednej drużynie, 
nie mogą brać udziału w innej drużynie tego samego klubu w następnym terminie, jeżeli 
obie drużyny awansują dalej.  

b) Jeżeli jedna z tych drużyn zostanie wyeliminowana z rozgrywek, wtedy najwyżej  
3 zawodników drużyny wyeliminowanej (tych samych) może grać w poszczególnym meczu 
w tej drużynie swego klubu, która zakwalifikowała się do dalszych rozgrywek. 

2. Oznaczenie drużyn tego samego klubu ustala się na podstawie klas rozgrywkowych, w których one 
aktualnie występują – pierwszą drużynę reprezentuje zespół występujący w najwyższej klasie 
rozgrywkowej, itd. 

 

 

III. ZASADY ROZGRYWEK 
§ 5 

 
1. Zawody przeprowadzone zostaną systemem pucharowym, tzn., że drużyny przegrywające 

odpadają z rozgrywek. 
2. Zawody są rozgrywane wg zasady „jeden mecz”. 

a) w przypadku wyniku remisowego po zakończeniu meczu w regulaminowym czasie 
zarządzona będzie dogrywka   2x15 minut, 

b) jeśli w czasie dogrywki nie padnie rozstrzygnięcie, zarządza się rzuty karne według 
obowiązujących przepisów. 

3. Gospodarza zawodów wyłania się drogą losowania. W przypadku drużyn występujących w tej 
samej klasie rozgrywkowej lub niezrzeszone w Podlaskim ZPN, gospodarzami są drużyny, które 
podczas losowania danej pary zostały wylosowane jako pierwsze; w przypadku, gdy w danej parze 
jako pierwsza zostanie wylosowana drużyna wyższej klasy, a jako druga drużyna niższej klasy, 
następuje zamiana gospodarza. Organizatora meczu finałowego wyznacza Zarząd Podlaskiego 
ZPN. 

4. Drużyny biorące udział w zawodach o Puchar Polski na szczeblu Podlaskiego ZPN uprawnione są 
do wymiany 6 (sześciu) zawodników przez cały okres trwania gry. 

5. Kary indywidualne zawodników (żółte i czerwone kartki) nałożone w rozgrywkach pucharowych są 
ewidencjonowane oddzielnie dla rozgrywek pucharowych i nie są liczone do ogólnej liczby kartek 
otrzymanych w rozgrywkach mistrzowskich. Organ dyscyplinarny może rozszerzyć karę 
dyskwalifikacji na inne klasy rozgrywkowe, w których aktualnie występuje zawodnik zgodnie  
z Art. 61 § 2 i 4 Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN. 

6. Jeżeli wykonanie kary dyskwalifikacji orzeczonej w związku z udzielonymi napomnieniami (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 - przyjmuję się jednolitą stawkę 70 złotych dla wszystkich klas rozgrywkowych. 

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

8. Zawody o Puchar Polski na szczeblu woj. podlaskiego będą rozgrywane według obowiązujących 
przepisów gry w piłkę nożną oraz zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, 
uchwał PZPN i Podlaskiego ZPN dotyczących organizacji rozgrywek w piłkę nożną oraz 
Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN. 

9. Gospodarz zawodów Pucharu Polski zobowiązany jest do zapewnienia obecność służb 
porządkowych. 

10. Spotkania pucharowe muszą być rozgrywane na obiekcie posiadającym licencję odpowiadającą 
klasie rozgrywkowej, w które występuje gospodarz meczu (kluby niezrzeszone – minimum A Klasa). 

11. Drużyny niezrzeszone, przystępując do rozgrywek Pucharu Polski, przedstawiają pisemne 
oświadczenie w którym: 

a) zobowiązują się do zapoznania się i przestrzegania powyższych przepisów; 
b) wyznaczają osobę/osoby, które będą bezpośrednio odpowiedzialne: finansowo i cywilnie 

za wszelkie kary orzeczone w pierwszej instancji przez Wydział Wychowania i Dyscypliny. 
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12. Wydział Gier i Ewidencji Podlaskiego ZPN zastrzega sobie prawo do ustalenia terminów spotkań 
oraz możliwości zmian wynikających z konieczności dostosowania do terminarza rozgrywek 
ligowych. 

13. Zawody organizuje klub wymieniony w roli gospodarza, który pokrywa wszystkie koszty związane 
z organizacją zawodów. Każda drużyna wyjeżdża na zawody na koszt własny. W przypadku drużyn 
niezrzeszonych, występujących jako gospodarz, koszty delegacji sędziowskich pokrywa Podlaski 
ZPN. 

14. Jeżeli w czasie jednych zawodów o Puchar Polski, co najmniej pięciu zawodników jednej drużyny 
otrzyma napomnienie (żółtą kartkę) lub wykluczenie (czerwona kartka), klub ukaranych 
zawodników podlega karze pieniężnej w wysokości orzeczonej przez Wydział Wychowania  
i Dyscypliny Podlaskiego ZPN, w wysokości – 100 zł. 
 

15.  

Liczba napomnień Kara 

2 napomnienie (żółta kartka) 1 mecz dyskwalifikacji 

4 napomnienie (żółta kartka) 2 mecze dyskwalifikacji 

przy każdym kolejnym, co drugim parzystym napomnieniu 
(6, 8 itd.)   

kara dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów 

7 napomnienie (żółta kartka) 100 zł kary finansowej 

przy każdym kolejnym, co drugim nieparzystym 
napomnieniu (9, 11 itd.)   

200 zł kary finansowej 

  

IV. SĘDZIOWIE 
§ 6 

 
1. Sędziów i obserwatorów do prowadzenia zawodów organizowanych przez Podlaski ZPN wyznacza 

Kolegium Sędziów Podlaskiego ZPN. Obsadę delegatów na zawody dokonują uprawnione organy 
Podlaskiego ZPN: Wydział Bezpieczeństwa Podlaskiego ZPN oraz Wydział Wychowania i 
Dyscypliny Podlaskiego ZPN na podstawie uprawnień nadanych przez Zarząd Podlaskiego ZPN. 
W razie nieobecności delegatów obowiązki delegata przejmuje delegowany przez KS obserwator. 

2. Jeżeli z wyznaczonej trójki sędziowskiej nie stawi się sędzia główny, jego funkcję automatycznie 
przejmuje sędzia asystent nr 1 uprzednio wytypowany przez Kolegium Sędziów. 

3. Prowadzenie zawodów bez sędziów asystentów lub z jednym sędzią asystentem jest 
niedopuszczalne. W przypadku niestawienia się związkowych sędziów asystentów lub jednego z 
nich, kapitan drużyny gospodarzy obowiązany jest przedstawić sędziemu kandydatów na sędziów 
asystentów. 

4. Jeżeli wyznaczeni do prowadzenia zawodów sędziowie związkowi z jakichkolwiek powodów będą 
nieobecni – zawody te muszą być rozegrane. W takim przypadku kapitan drużyny gospodarzy, 
przynajmniej na 5 minut przed wyznaczoną godziną zawodów, powinien zawiadomić kapitana 
drużyny gości wzywając go do przedstawienia kandydata do prowadzenia zawodów. 

5. Kapitanowie obu drużyn uzgadniają między sobą wybór jednego z kandydatów na sędziego.  
W przypadku, gdy jeden z kandydatów jest sędzią związkowym, jemu przysługuje prawo 
prowadzenia zawodów. W innych przypadkach o wyborze sędziego decyduje losowanie 
przeprowadzone w obecności kapitanów obu drużyn. 

6. Fakt wyboru sędziego musi być potwierdzony w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zawodów 
własnoręcznymi podpisami kapitanów obu drużyn. Sprawozdanie sędziowskie z tych zawodów 
musi być dostarczone do Podlaskiego ZPN przez gospodarza zawodów w terminie 48 godzin od 
ukończenia zawodów. 

7. Klub będący organizatorem reguluje opłatę wobec sędziów na podstawie stosownego rachunku 
przedstawionego przez sędziów wg. stawek regulowanych przez odrębne przepisy PZPN w tej 
sprawie, stosowanie do klasy rozgrywkowej, w której występuje drużyna w sezonie 2022/23.  

8. Kolegium Sędziów Podlaskiego ZPN może delegować obserwatora niezależnie od klasy 
rozgrywkowej gospodarza. Opłatę związaną z obserwacją zawodów przez delegowanego 
obserwatora ponosi Podlaski Związek Piłki Nożnej.  

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§ 7 

 

1. Ewentualne protesty dotyczące przebiegu zawodów mogą być składane do Wydziału Gier  
i Ewidencji Podlaskiego ZPN w terminie 48 godzin po zawodach, przy jednoczesnym przesłaniu 
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kopii protestu do przeciwnika. Do protestu należy dołączyć potwierdzenie wpłaty, na rachunek 
Podlaskiego ZPN, kaucji protestowej w wysokości określonej w regulaminie rozgrywek 
mistrzowskich, w której uczestniczy drużyna klubu. 

2. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie obowiązuje Regulamin Rozgrywek PZPN  
o Puchar Polski na sezon 2022/23 oraz inne przepisy Polskiego Związku Piłki Nożnej i Podlaskiego 
ZPN. 

3. Decyzję w sprawach nieujętych regulaminami podejmuje Zarząd Podlaskiego ZPN, na wniosek 
wydziału właściwego do rozpatrzenia danej sprawy - Wydziału Gier i Ewidencji bądź Wydziału 
Wychowania i Dyscypliny Podlaskiego ZPN. 

4. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu w kwestiach spornych przysługuje Wydziałowi Gier  
i Ewidencji oraz Zarządowi Podlaskiego ZPN. 

5. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Zarządu Podlaskiego ZPN w dniu 8 lipca 2022 roku 
i wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


