REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI
W PIŁCE NOŻNEJ
NA SZCZEBLU WIELKOPOLSKIEGO ZPN
W SEZON 2018/2019
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I. ORGANIZACJA ROZGRYWEK
1. Rozgrywki Pucharu Polski w Wielkopolsce organizowane są przez Wielkopolski ZPN.
Zmagania trwają od 1 sierpnia 2018 r. do 30 czerwca 2019 roku.
2. Spotkania pucharowe są traktowane na równi z rozgrywkami mistrzowskimi, odbywają
się w zgodzie z przepisami gry w piłkę nożną oraz obowiązującymi postanowieniami
Polskiego Związku Piłki Nożnej.
II.SYSTEM ROZGRYWEK
1. Puchar Polski na szczeblu Wielkopolskiego ZPN podzielony jest na dwa etapy okręgowy oraz wojewódzki.
2. Etap okręgowy rozgrywany jest w rundzie jesiennej w obrębie działania
poszczególnych okręgowych ZPN i strefy poznańskiej, które zarządzają rozgrywkami.
Organizatorzy przeprowadzają weryfikację zawodów poprzez właściwe Wydziały Gier i
Ewidencji oraz wskazują miejsce rozegrania spotkań finałowych. Ostatecznego
zatwierdzenia rozstrzygnięć na etapie okręgowym dokonuje Wielkopolski ZPN w
terminie 14 dni od zakończenia rozgrywek.
3. Organy prowadzące zmagania na etapie okręgowym zobowiązane są do
administrowania rozgrywkami w systemie Extranet.
4. Etap wojewódzki odbywa się w rundzie wiosennej, a organem zarządzającym jest
Wielkopolski ZPN. Uczestniczy w nim 5 zespołów – zwycięzcy Okręgowych Pucharów
Polski.
5. W obu etapach rozgrywki toczą się systemem pucharowym, zgodnie z zasadą
"przegrywający odpada", aż do wyłonienia zwycięzcy. Rywalizacja w parach
rozstrzygana jest jednym spotkaniem, w przypadku remisu o wygranej rozstrzyga seria
rzutów karnych. Wyjątkiem jest mecz finałowy etapu wojewódzkiego, gdzie w
przypadku remisu rozgrywana jest dogrywka 2x15 minut.
6. Gospodarzem spotkań są zespoły z niższej ligi, a w przypadku drużyn z tego samego
poziomu, gospodarzem jest zespół wylosowany jako pierwszy (zespół będący "wyżej"
w drabince). Powyższa zasada nie dotyczy finału - miejsce rozegrania meczu wyznacza
Zarząd Wielkopolskiego ZPN.
7. Do rozgrywek na szczeblu centralnym awansuje zwycięzca etapu wojewódzkiego,
chyba, że Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej postanowi inaczej.
III. KLUBY
1. W rozgrywkach Pucharu Polski obowiązkowo biorą udział kluby występujące w:
a. III lidze;
b. IV lidze;
c. Lidze Międzyokręgowej;
d. Klasie Okręgowej.
2. Kluby Klasy A są zobligowane do udziału, jednak mogą wystąpić do właściwego
Związku o zwolnienie z uczestnictwa w rozgrywkach. Wniosek musi zostać złożony
na piśmie najpóźniej do 3 sierpnia 2018 roku.
3. Kluby Klasy B oraz drużyny niezrzeszone biorą udział dobrowolnie na podstawie
zgłoszenia przesłanego nie później niż do 3 sierpnia 2018 roku.
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4. Kluby uczestniczące w Pucharze Polski są zobowiązane wystawiać najlepszą
drużynę danej klasy rozgrywkowej.
5. Kluby, które wystawią do rozgrywek więcej niż jedną drużynę, zobowiązane są do
przestrzegania następujących przepisów:
a. jeżeli awansuje więcej niż jedna drużyna to zawodnicy, którzy brali udział w
rozgrywkach w danej drużynie, nie mogą występować w innej drużynie tego
samego klubu w następnym terminie;
b. jeżeli z rozgrywek wyeliminowany zostanie jeden z zespołów, wówczas
maksymalnie trzech zawodników występujących w wyeliminowanym
zespole, może zagrać w meczu innego zespołu tego samego klubu, który
zakwalifikował się do dalszych gier. W każdym kolejnym meczu mogą
zagrać inni zawodnicy, jednak zawsze nie więcej niż trzech występujących
wcześniej w wyeliminowanej drużynie.
IV. ZAWODNICY
1. W zawodach o Puchar Polski mogą brać udział jedynie zawodnicy potwierdzeni
przez do danego klubu przez Wydziały Gier i Ewidencji odpowiednich okręgowych
ZPN i Wielkopolskiego ZPN.
2. W drużynach niezrzeszonych występować mogą jedynie zawodnicy, którzy nie są
potwierdzeni do gry w żadnym innym klubie. Zgłoszenie zawodników przez
drużyny niezrzeszone odbywa się poprzez przekazanie listy zgłoszeniowej wykazu zawodników w terminie na tydzień przed rozpoczęciem rozgrywek.
3. W rozgrywkach pucharach dozwolona jest wymiana:
a. sześciu zawodników w ciągu całego meczu na szczeblu okręgowym;
b. czterech zawodników w ciągu całego meczy na szczeblu wojewódzkim.
Raz wymieniony zawodnik nie może wrócić do gry.
V. ORGANIZACJA SPOTKAŃ
1. Kluby będące gospodarzami organizują poszczególne mecze na własny koszt.
Gospodarze zobowiązani są do zapewnienia zweryfikowanego boiska, zapewnienia
obsługi medycznej oraz poniesienia kosztów sędziowskich.
2. Dojazd drużyny gości odbywa się na koszt własny.
3. Opłaty sędziowskie na danych etapach rozgrywek są zgodne z ekwiwalentem
sędziowskim odpowiadającym dla klasy rozgrywkowej, w której występuje drużyna
będąca gospodarzem meczu. Koszty ekwiwalentów sędziowskich pokrywa
gospodarz zawodów.
4. Koszty obsługi sędziowskiej od półfinału etapu wojewódzkiego ponosi
Wielkopolski ZPN.
5. W przypadku nie rozegrania zawodów ekwiwalent sędziowski wynosi 50% stawki.

VI.SPRAWY DYSCYPLINARNE
1. Zawodnik, który w czasie rozgrywek pucharowych otrzyma napomnienie zostanie
automatycznie ukarany:
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a. przy drugim napomnieniu żółtą kartką
– 1 mecz dyskwalifikacji;
b. przy czwartym napomnieniu żółta kartką –2 mecze dyskwalifikacji;
2. Bilans żółtych kartek poszczególnych zawodników zostaje anulowany dla
zwycięzców Okręgowych Pucharów Polskich przed etapem wojewódzkim.
3. 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.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie obowiązuje Regulamin
Rozgrywek PZPN o Puchar Polski na sezon 2018/19 oraz inne przepisy Polskiego
Związku Piłki Nożnej i Wielkopolskiego ZPN.
2. Decyzję w sprawach nieujętych regulaminami podejmuje Zarząd Wielkopolskiego
ZPN na wniosek wydziału właściwego do rozpatrzenia danej sprawy - Wydziału
Gier i Ewidencji bądź Wydziału Dyscypliny Wielkopolskiego ZPN.
3. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu w kwestiach spornych przysługuje
Zarządowi Wielkopolskiego ZPN.
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2018 roku.
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