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REGULAMIN HALOWEGO PUCHARU POLSKI NA SZCZEBLU WOJEWÓDZTWA 

PODLASKIEGO NA SEZON 2022/23 I NASTĘPNE 

 

§1  

Informacje ogólne 
1. Halowy Puchar Polski na szczeblu Województwa Podlaskiego (HPP) podzielony jest na trzy rundy. 

2. Pierwsza runda eliminacyjna dla zespołów amatorskich, niezrzeszonych w strukturach Podlaskiego 

Związku Piłki Nożnej. 

3. W drugiej rundzie eliminacyjnej dołączają drużyny zrzeszone w macierzystym związku piłki nożnej. 

4. W przypadku awansu drużyny niezrzeszonej do turnieju finałowego ma ona obowiązek zarejestrować 

drużynę w strukturach macierzystego związku piłki nożnej przed rozpoczęciem turnieju finałowego.  

§2  

Organizator rozgrywek 

1. Rozgrywki Halowego Pucharu Polski na szczeblu województwa podlaskiego prowadzi Podlaski 

Związek Piłki Nożnej. 

2. Rozgrywki Halowego Pucharu Polski na szczeblu województwa podlaskiego są prowadzone w 

terminach ustalonych przez Podlaski Związek Piłki nożnej. 

3. Sędziów do prowadzenia zawodów HPP wyznacza Kolegium Sędziów Podlaskiego ZPN lub 

upoważniona osoba przez Kolegium. 

§3  

Przepisy gry 

1. Rozgrywki HPP rozgrywane są na podstawie przepisów gry w futsal z wyjątkami, dotyczącymi czasu 

trwania meczu, fauli akumulowanych oraz timeout’ów.  

2. Rundy eliminacyjne rozgrywane są w formie turniejów w formule każdy z każdym. 

3. Czas trwania jednego meczu to 2x15min bez zatrzymywanego czasu. 

4. Przedłużony rzut karny następuje po 4 przewinieniu akumulowanym w danej połówce meczu. 

5. Każdy zespół ma do dyspozycji jeden czas w ciągu meczu. 

6. Uczestnicy rozgrywek są zobowiązani do: 

a) Przestrzegania Przepisów gry w futsal oraz innych regulaminów Polskiego Związku Piłki 

Nożnej; 

b) Przestrzegania zasad fair play; 

c) Postępowania zgodnie z regulaminem w zakresie bezpieczeństwa podczas rozgrywek 

organizowanych przez Podlaski Związek Piłki Nożnej. 

7. Oficjalną piłką HPP jest IMVISO Futsal 900. 

8. Za każde rozegrane spotkanie przyznaje się liczbę punktów w zależności od uzyskanego wyniku: 

 3 punkty za zwycięstwo, 

 1 punkt za spotkanie nierozstrzygnięte (remis), 

 0 punktów za spotkanie przegrane. 

9. Zwycięzcą turnieju zostanie drużyna, która zgromadzi najwięcej punktów. 

10. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie drużyny o zajętym miejscu decyduje 

kolejno: 

 wynik meczu bezpośredniego, 

 korzystniejsza różnica pomiędzy bramkami zdobytymi a straconymi, 

 większa liczba strzelonych bramek, 

 mniejsza liczba straconych bramek, 
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  W przypadku dalszego remisu o awansie decyduje konkurs rzutów karnych. Do trzech serii 

drużyny wybierają trzech strzelców, w przypadku niewyłonienia zwycięzcy Ci sami strzelcy 

kontynuują konkurs rzutów karnych do pierwszej pomyłki. 

11. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez więcej niż dwa zespoły o zajętym miejscu 

decyduje kolejno: 

 liczba zdobytych punktów pomiędzy tymi zespołami, 

 korzystniejsza różnica pomiędzy bramkami zdobytymi a straconymi, 

 większa liczba strzelonych bramek, 

 mniejsza liczba straconych bramek, 

 przy dalszej równości losowanie przeprowadzone przez organ prowadzący rozgrywki. 

§5 

Napomnienia 

1. Zawodnik, który w turnieju eliminacyjny otrzyma napomnienie w postaci dwóch żółtych kartek objęty 

jest karą dyskwalifikacji w wymiarze jednego meczu. 

2. Zawodnik, który w turnieju eliminacyjny otrzyma napomnienie w postaci czerwonej kartki objęty jest 

karą dyskwalifikacji w wymiarze jednego meczu. 

3. W przypadku otrzymania napomnień w ostatnim meczu turnieju, kary przechodzą na kolejny turniej 

eliminacyjny. 

§4 

Informacje organizacyjne 
1. Każda drużyna musi posiadać pełnoletniego opiekuna. 

2. W każdej drużynie w rozgrywkach w danym turnieju może brać udział maksymalnie 14 zawodników, 

przy czym drużyna do rozgrywek może zgłosić maksymalnie 20 zawodników. 

3. Każdy zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę podczas całego cyklu rozgrywek w danym 

sezonie. 

4. Każda drużyna musi mieć jednolite stroje oraz koszulki z numerami. 

5. Każdy zawodnik zobowiązany jest do używania obuwia przeznaczonego do gry na hali. 

6. Każda drużyna musi uiścić na konto Podlaskiego Związku Piłki Nożnej wpisowe w wysokości i 

terminie ustalonym przez Wydział Futsalu i Piłki Plażowej. 

7. Na każdym turnieju musi być obecna opieka medyczna w osobie lekarza, pielęgniarki lub ratownika 

medycznego (posiadającego uprawnienia wynikające z ustawy o ratownictwie medycznym). Obecność 

swoją na zawodach przedstawiciel opieki medycznej potwierdza przed zawodami własnoręcznym 

podpisem na protokole meczowym. 

8. Organizator rozgrywek dla zwycięzcy przewiduje nagrodę pieniężną w wysokości ustalonej przez 

Wydział Futsalu i Piłki Plażowej.  

9. Podlaski Związek Piłki Nożnej jest upoważniony do użycia fotograficznego oraz audiowizualnego 

materiału dotyczącego zawodników oraz przedstawicieli klubów, jak też i nazw klubów, emblematów 

oraz koszulek meczowych dla niekomercyjnych celów w ramach organizacji meczów HPP. Podlaski 

Związek Piłki Nożnej jest upoważniony do sporządzenia fotograficznego, audiowizualnego materiału, 

który może być udostępniony mediom celem publikacji.  

§5 

Awans 

Zwycięzca Halowego Pucharu Polski na szczeblu Województwa Podlaskiego ma prawo udziału w 1/32 

Halowego Pucharu Polski na szczeblu centralnym w bieżącym sezonie. 

 


