
REGULAMIN 

ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI - SEZON 2016/2017 

NA SZCZEBLU MAZOWIECKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 
 

Rozgrywki o Puchar Polski pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej są masową 
imprezą piłkarską, mającą na celu wyłonienie najlepszych spośród wszystkich polskich drużyn 
piłkarskich, ubiegających się o to trofeum. 

Drużyna, która zwycięży w finale Pucharu Polski na szczeblu Mazowieckiego ZPN uzyskuje 
prawo uczestnictwa w rozgrywkach o Puchar Polski na szczeblu centralnym w sezonie 2017/2018. 

W rozgrywkach o Puchar Polski uczestniczą obowiązkowo drużyny III i IV ligi oraz Ligi 
Okręgowej. Pozostałe tj. Kl. A i B oraz drużyny juniorskie i niezrzeszone biorą udział na zasadzie 
dobrowolności. 

 
§ 1 

 
Rozgrywki zostaną przeprowadzone systemem pucharowym tzn. drużyna przegrywająca odpada z 
dalszych rozgrywek. 

§ 2 
 

1. W pierwszym etapie rozgrywki prowadzone będą dla drużyn IV ligi, lig okręgowych i klas 
niższych na szczeblu okręgu. Zestawienia par dokonują poszczególne OZPN-y i Wydział Gier 
Mazowieckiego ZPN dla drużyn warszawskich. Zakończenie pierwszego etapu rozgrywek –30 
listopada 2016r. 

2. W drugim etapie udział wezmą: kluby III ligi oraz finaliści rozgrywek z pierwszego etapu z 
każdego OZPN-u tj. Ciechanowa-Ostrołęki, Płocka, Radomia, Siedlec oraz półfinaliści z 
rozgrywek I etapu Warszawy. 

3. Zestawienie par w drugim etapie będzie każdorazowo losowane przez Wydział  Rozgrywek 
Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej. 

 
§ 3 

 
1. Czas trwania zawodów wynosi 2 x 45 minut. 
2. W pierwszym etapie rozgrywek, w przypadku wyniku remisowego w normalnym czasie gry 

nie zarządza się dogrywki, a sędzia zawodów zarządza wykonanie rzutów karnych według 
obowiązujących przepisów.   

3. W drugim etapie rozgrywek, w przypadku wyniku remisowego w normalnym czasie gry, po 5 
minutowej przerwie zostanie zarządzona dogrywka 2 x 15 minut. Jeżeli oba zespoły w 
dogrywce uzyskały tę samą liczbę goli, sędzia zarządza wykonanie rzutów karnych według 
obowiązujących przepisów. 

4. Wszystkie rzuty karne muszą być wykonywane do tej samej bramki. O wyborze bramki 
decyduje sędzia główny zawodów. Uznanie gola może nastąpić tylko z rzutu bezpośredniego. 
Zdobyte gole z tzw. „dobitki” są nieważne. 

 
§ 4 

 
Zawody o Puchar Polski będą rozgrywane według obowiązujących przepisów gry w piłkę nożną oraz 
zgodnie z zasadami określonymi w przepisach Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu 
PZPN – Przepisy o organizacji rozgrywek oraz Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN. 
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 odpowiedzialna: finansowo i cywilnie 

za wszelkie kary orzeczone w pierwszym etapie przez poszczególne Wydziały Dyscypliny, a 
w drugim etapie  Wydział Dyscypliny Mazowieckiego ZPN.         



 
§ 5 

Zawody organizuje klub będący gospodarzem (w terminarzu podany na pierwszym miejscu) i 
pokrywa koszty związane z organizacją zawodów. 
Każda drużyna jedzie na zawody na koszt własny. 
 

§ 6 
  

Rozgrywki Pucharu Polski są rozgrywkami seniorskimi. Juniorzy mogą grać w rozgrywkach po 
ukończeniu 16-go roku życia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach właściwy organ prowadzący 
rozgrywki może uprawnić do gry w zespole seniorów zawodnika, który  ukończył 15-y rok życia po 
spełnieniu wszystkich poniższych warunków przez zainteresowany klub tj. uzyskania pisemnej zgody 
rodziców lub prawnych opiekunów oraz pozytywnej zgody przychodni sportowo-lekarskiej lub lekarza 
medycyny sportowej (w której znajdzie się zapis mówiący o dopuszczeniu zawodnika do rozgrywek 
seniorskich). 

 
§ 7 

 
W przypadku wystawienia przez Klub do rozgrywek więcej niż jednej drużyny, mają zastosowanie 
następującej zasady: 
1. Zawodnicy, którzy brali udział w jednej drużynie, nie mogą brać udziału w innej drużynie tego 

samego klubu w następnym terminie, jeżeli obie drużyny awansują dalej. Jeżeli jedna z tych 
drużyn została wyeliminowana z rozgrywek, wówczas maksimum trzech zawodników drużyny 
wyeliminowanej może grać w poszczególnym meczu w tej drużynie swego klubu, która 
zakwalifikowała się do dalszych rozgrywek. 

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

 
§ 8 

 
W czasie zawodów dopuszczalna jest wymiana 4 zawodników przez cały okres trwania zawodów, bez 
prawa ponownego ich powrotu na boisko. W rozgrywkach Pucharu Polski nie mają obowiązku grać 
zawodnicy-młodzieżowcy. 
 

§ 9 
 

1. Żółte kartki otrzymane w meczach Pucharu Polski klub ewidencjonuje oddzielnie tylko z 
rozgrywek pucharowych danej edycji rozgrywek. 

2. Zawodnik, który w czasie zawodów pucharowych otrzyma napomnienie (żółtą kartkę) zostaje 
automatycznie ukarany: 

a. przy drugim napomnieniu - karą dyskwalifikacji w wymiarze jednego meczu 
b. przy czwartym napomnieniu  - karą dyskwalifikacji w wymiarze dwóch meczów 
c. przy siódmym i każdym kolejnym napomnieniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze dwóch 

meczów oraz karą pieniężną w wysokości 100 PLN 
Zawodnik ukarany karą pieniężną nie może występować w spotkaniach pucharowych do 
czasu wpłacenia orzeczonej kwoty pieniężnej na konto organu prowadzącego rozgrywki. 
Kary o których mowa powyżej są realizowane w ramach rozgrywek pucharowych. 

3. Anuluje się żółte kartki zawodników otrzymane w pierwszym etapie rozgrywek w przypadku 
Klubów, które awansowały do drugiego etapu rozgrywek.  

4. Do drugiego etapu rozgrywek przechodzą tylko kary dyskwalifikacji i kary finansowe wynikające z 
kolejnej żółtej kartki zgodnie z punktem 2 niniejszego paragrafu.  

5. Kara dyskwalifikacji nie wykonana w danej edycji rozgrywek pucharowych zostaje przeniesiona 
do nowej edycji rozgrywek Pucharu Polski. 
 



 
 
 

§ 10 
 

W rozgrywkach o Puchar Polski obowiązuje zasada, iż drużyna klasy niższej jest w każdym przypadku 
gospodarzem zawodów. W spotkaniach zespołów tej samej klasy – gospodarza wyznacza się drogą 
losowania. 

§ 11 
 
Gospodarzem spotkania finałowego będzie klub, którego drużyna gra w klasie niższej. W przypadku 
drużyn tej samej klasy rozgrywkowej zainteresowane kluby między sobą ustalają gospodarza 
zawodów, a w przypadku braku porozumienia, zarządzone zostanie losowanie gospodarza meczu. 

 
§ 12 

 
Obsadę sędziowską w pierwszym etapie wyznaczają poszczególne Wydziały Sędziowskie a w drugim 
etapie wyznacza Kolegium Sędziów Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej. 
 

§ 13 
 

Drużyny niezrzeszone i juniorskie ponoszą koszty delegacji sędziowski wg stawek ustalonych dla Klasy 
B seniorów.  
Pozostałe zespoły wg stawek adekwatnych dla swojej klasy rozgrywkowej. 
 

§ 14 
 

Protesty w sprawie zawodów będą rozpatrywane przez  poszczególne Wydziały Gier w I instancji oraz 
Komisję Odwoławczą Mazowieckiego ZPN w II instancji. 
 

§ 15 
 

Za niestawienie się na wyznaczone zawody oraz inne przewinienia kluby będą ukarane zgodnie z 
odpowiednimi paragrafami Regulaminu Rozgrywek Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej i Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN. 
 

§ 16 
 

W sprawach nie objętych regulaminem decydują postanowienia PZPN. Prawo interpretacji 
niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej. 
 

Prezes 
Mazowieckiego ZPN 

 
/-/Zdzisław Łazarczyk 

 
 
Zatwierdzono na posiedzeniu Zarządu Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej w dniu 5 lipca 2016 roku. 

 


