Załącznik do Uchwały nr 41/19/Z
Zarządu Śl. ZPN z dnia 18.06.2019r.

REGULAMIN
rozgrywek w piłkę nożną o Puchar Polski
w sezonie 2019/2020
na szczeblu Śląskiego Związku Piłki Nożnej
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§1
Rozgrywki pucharowe w Śląskim Związku Piłki Nożnej przeprowadzone w okresie od 1 lipca
2019 do 30 czerwca 2020 mają na celu wyłonienie drużyny, która weźmie udział
w rozgrywkach pucharowych na szczeblu centralnym w sezonie 2020/2021.
W pierwszym etapie rozgrywki organizowane są w 12 Podokręgach i mają na celu wyłonienie
12 drużyn, które awansują do dalszych rozgrywek na szczeblu Śl. ZPN. Rozgrywki na
szczeblu Podokręgów muszą być zakończone w terminie do 19 kwietnia 2020.
W drugim etapie rozgrywki pucharowe mają na celu wyłonienie drużyny do reprezentowania
Śląskiego Związku Piłki Nożnej w rozgrywkach na szczeblu centralnym.
Zwycięzca rozgrywek na szczeblu Śląskiego ZPN w sezonie 2019/2020 jest uprawniony do
otrzymania nagrody finansowej w wysokości 40.000 zł, natomiast finalista 10.000 zł (nagrody
wypłaca PZPN po wystawieniu przez klub odpowiedniego dokumentu obciążeniowego).
Zwycięzca rozgrywek na szczeblu Podokręgu w sezonie 2019/2020 jest uprawniony do
otrzymania nagrody finansowej w wysokości 2.000 zł (nagrody wypłaca Śląski ZPN po
wystawieniu przez klub odpowiedniego dokumentu obciążeniowego).
Spotkania pucharowe są traktowane na równi z rozgrywkami mistrzowskimi przy zachowaniu
obowiązujących przepisów uchwalonych przez PZPN oraz Regulaminu Ramowego rozgrywek
w piłkę nożną Śląskiego Związku Piłki Nożnej.

§2
1. W rozgrywkach o Puchar Polski na szczeblu Śląskiego Związku Piłki Nożnej obowiązkowo
biorą udział drużyny III i IV ligi oraz Klas Okręgowych.
2. Drużyny Klasy A mogą wystąpić do Komisji ds. Rozgrywek Podokręgu o zwolnienie z udziału
w rozgrywkach.
3. Drużyny Klasy B i C oraz niezrzeszone biorą udział na zasadzie dobrowolności.
4. Zespoły niezrzeszone w PZPN zobowiązane są do ubezpieczenia zawodników od następstw
nieszczęśliwych wypadków wynikłych na skutek uprawiania piłki nożnej.
§3
1. W zawodach o Puchar Polski mogą brać udział jedynie zawodnicy potwierdzeni do danego
klubu na zasadach określonych w Regulaminie Ramowym rozgrywek w piłkę nożną Śl. ZPN.
2. Drużyny niezrzeszone zobowiązane są dostarczyć do właściwej terytorialnie podokręgowej
Komisji ds. Rozgrywek wykaz zawodników na 10 dni przed rozpoczęciem rozgrywek.
3. Nie później niż 30 minut przed rozpoczęciem zawodów kierownicy drużyn zobowiązani są do
wręczenia sędziemu wypełnionego sprawozdania (gospodarze i goście).
§4
W przypadku wystawienia przez klub do rozgrywek pucharowych więcej niż jednej drużyny, mają
zastosowanie następujące zasady:
1. Zawodnicy, którzy brali udział w grze w jednej drużynie, nie mogą brać udziału w innej
drużynie tego klubu w następnym terminie, jeżeli te drużyny awansowały do dalszych
rozgrywek.
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2. Jeżeli drużyna została wyeliminowana z rozgrywek, to najwyżej trzech zawodników tego
zespołu może grać w drużynie, która zakwalifikowała się do dalszych gier.
3. Oznaczenie drużyn tego samego klubu ustala się na podstawie klas rozgrywkowych, w których
aktualnie występują – I drużynę reprezentuje zespół występujący w najwyższej klasie
rozgrywkowej.
§5
1. Rozgrywki zostaną przeprowadzone systemem pucharowym, tzn. drużyna przegrywająca
odpada z dalszych rozgrywek.
2. Komisje ds. Rozgrywek poszczególnych Podokręgów przed rozpoczęciem każdej rundy
poprzez losowanie z wszystkich uczestników ustalają zestawienia par, przy czym nie wyklucza
się możliwości awansu zespołu do dalszych gier na podstawie wylosowanego wolnego losu.
3. Gospodarzami zawodów są zespoły niższych klas, a w przypadku zespołów tej samej klasy
o miejscu rozgrywania meczu decyduje właściwa Komisja ds. Rozgrywek poprzez losowanie
gospodarza.
4. Kluby będące gospodarzami zawodów organizują spotkania na koszt własny łącznie z opłatami
sędziowskimi, jak w meczu mistrzowskim. Każda drużyna wyjeżdża na zawody na koszt
własny.
5. Rozgrywki w drugim etapie przeprowadzane są przez Komisję ds. Rozgrywek Śl. ZPN według
zasad określonych w § 5 pkt 1-4. Po rozegranej I rundzie dopuszcza się rozlosowanie na
jednym posiedzeniu wszystkich rund aż do finału.
6. W pierwszym etapie rozgrywek sędziów na zawody delegują Kolegia Sędziów Podokręgów,
a w drugim Kolegium Sędziów Śl. ZPN.
§6
1. Czas trwania zawodów wynosi 2x45 minut z obowiązkową przerwą pomiędzy obiema
częściami gry. Czas trwania przerwy nie może przekroczyć 15 minut.
2. Zawodnicy mają prawo do minimum 5 minut przerwy między obiema częściami gry. Sędzia
nie ma prawa do jej skrócenia w przypadku, gdy choćby jeden zawodnik nie wyrażał na to
zgody.
3. W przypadku uzyskania wyniku nierozstrzygniętego po 90 minutach sędzia zarządza konkurs
rzutów karnych według obowiązujących przepisów w celu wyłonienia zwycięzcy (ust. 4
niniejszego paragrafu).
4. Wszystkie rzuty karne muszą być wykonane do tej samej bramki. O wyborze bramki decyduje
sędzia główny zawodów. Uznanie bramki może nastąpić tylko z rzutu bezpośredniego,
a bramki zdobyte z tzw. „dobitki” są nieważne.
§7
1. W rozgrywkach pucharowych dozwolona jest wymiana siedmiu zawodników w ciągu całego
meczu dla drużyn wszystkich klas rozgrywkowych bez prawa ponownego powrotu na boisko
z zastrzeżeniem, że po gwizdku rozpoczynającym drugą połowę można dokonać maksymalnie
czterech wymian.
2. Po zakończeniu meczu, przed serią rzutów karnych, wymiana zawodników jest niedozwolona.
3. W rozgrywkach pucharowych nie obowiązuje przepis o obowiązku gry zawodników
młodzieżowych.
§8
1. W pierwszym etapie na szczeblu Podokręgów organami właściwymi do orzekania w sprawach
dyscyplinarnych w pierwszej instancji w stosunku do sędziów, zawodników, trenerów
i działaczy uczestniczących rozgrywkach pucharowych są Komisje Dyscypliny właściwych
Podokręgów, a w drugim etapie Komisja Dyscypliny Śl. ZPN.
2. Komisje Dyscypliny Podokręgów po zakończeniu rozgrywek pucharowych na szczeblu
Podokręgów przesyłają do Komisji Dyscypliny Śl. ZPN pełne dokumentacje zawierające
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wykazy zawodników drużyny zwycięskiej ukaranych żółtymi i czerwonymi kartkami, a także
wykazy zawodników, którym pozostały kary do odbycia.
Żółte kartki w meczach pucharowych klub ewidencjonuje oddzielnie dla każdej z drużyn
biorących udział w rozgrywkach w danej edycji rozgrywek nie łącząc je z kartkami żółtymi
otrzymanymi w meczach mistrzowskich.
Zawodnik, który w czasie rozgrywek pucharowych otrzyma ostrzeżenie (żółtą kartkę) zostanie
automatycznie ukarany:
1) przy drugim ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu;
2) przy czwartym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów;
3) przy każdym kolejnym co drugim ostrzeżeniu (szóstym, ósmym itd.) – karą dyskwalifikacji
w wymiarze 2 meczów.
Zawodnik, którego sędzia wykluczył z gry (samoistna czerwona kartka) jest automatycznie
zawieszony w rozgrywkach pucharowych, a wymiar kary orzeka właściwa Komisja
Dyscypliny w oparciu o obowiązujący Regulamin Dyscyplinarny PZPN.
Kara dyskwalifikacji dla zawodników wymierzona ilością meczów musi być wykonana
wyłącznie w rozgrywkach pucharowych. 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 meczów niewykonana w edycji pucharowej
2019/2020 zostaje przeniesiona do edycji 2020/2021.

§9
1. Protesty dotyczące rozgrywek pucharowych mogą być składane na zasadach obowiązujących
w rozgrywkach mistrzowskich.
2. Do protestu należy dołączyć pokwitowanie o wpłaceniu kaucji protestowej w wysokości
określonej w rozgrywkach mistrzowskich.
§ 10
1. W trakcie trwania rozgrywek pucharowych cyklu 2019/2020 nie mogą być wprowadzone
żadne zmiany w niniejszym Regulaminie z wyjątkiem zmian wynikających z postanowień
PZPN.
2. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu oraz rozstrzyganie wszystkich spraw nie ujętych
w Regulaminie, a wynikających z prowadzonych rozgrywek, przysługuje Zarządowi Śląskiego
Związku Piłki Nożnej.
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