Regulamin rozgrywek o Puchar Polski
w piłce nożnej na szczeblu
Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej we Wrocławiu
sezon rozgrywkowy 2015/2016
Rozgrywki o Puchar Polski na szczeblu DZPN we Wrocławiu są masową imprezą sportową wszystkich drużyn
piłkarskich ubiegających się o to trofeum.
Ze względu na wyjątkowe znaczenie szkoleniowe i propagandowe, zwłaszcza dla drużyn klas niższych,
młodzieży niezrzeszonej w klubach oraz społecznych działaczy piłki nożnej, rozgrywki te winne się stać
zawodami o szczególnej randze dla piłkarstwa w Dolnośląskim Związku Piłki Nożnej.
§1
Regulamin rozgrywek o Puchar Polski Dolnośląskiego ZPN w sezonie rozgrywkowym 2015/2016 obowiązuje na
obszarze Dolnośląskiego ZPN we Wrocławiu.
Okręgowy ZPN w Jeleniej Górze, Okręgowy ZPN w Legnicy, Okręgowy ZPN w Wałbrzychu prowadzą rozgrywki
PP na postawie opracowanych i zatwierdzonych przez Zarząd własnych regulaminów. Cykl rozgrywek w DZPN
rozpoczyna się 10.08.2015r, a kończy się w miesiącu czerwcu 2016r. meczem finałowym w miejscu
wyznaczonym przez Komisję ds. rozgrywek DZPN.
Rundy wstępne, oraz kolejne etapy rozgrywek i mecze finałowe na szczeblu Okręgów (maj - 2016r.)
wyznaczają właściwe ZPN-y.
§2
W rozgrywkach o Puchar Polski obowiązkowo biorą udział drużyny III, IV ligi, klasy okręgowej. Pozostałe
drużyny biorą udział na zasadzie dobrowolności.
§3
Całość rozgrywek jest podzielona na kilka rund w zależności od ilości zgłoszonych drużyn.
Zdobywcy Pucharu Polski na szczeblu Dolnośląskiego ZPN i Okręgowych ZPN, biorą udział w meczach
półfinałowych i finale zorganizowanych przez DZPN we Wrocławiu.
§4
Rozgrywki prowadzone są przez Dolnośląski Związek Piłki Nożnej we Wrocławiu na podstawie:
- niniejszego Regulaminu i obowiązujących zasad określonych w przepisach gry w Piłkę Nożną;
- Postanowieniami Polskiego Związku Piłki Nożnej;
- Uchwałą Zarządu PZPN z dnia 03 i 07 lipca 2008r. – Przepisy w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę
nożną (z późniejszymi zmianami);
- Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN – Uchwała Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN z dnia
09.06.2015r.;
- Regulaminem rozgrywek seniorów DZPN na sezon 2015/16;
- Uchwałą nr III/39 Zarządu PZPN z 14 lipca 2006 w sprawie statusu zawodników występujących w
polskich klubach piłkarskich oraz zmian przynależności klubowej (z późniejszymi zmianami);
- Podręcznik licencyjny dla klubów IV ligi oraz niższych klas rozgrywkowych na sezon 2015/2016;
- Ustawą o Bezpieczeństwie Imprez Masowych z 20.03.2009r.;
- Uchwałą Zarządu PZPN nr V/37 o członkostwie z dnia 29.09.2000r.;
- Uchwałą nr VI/116 z dnia 24.06.2014r. Zarządu PZPN w sprawie licencji trenerskich uprawniających do
prowadzenia zespołów IV ligi mężczyzn;
- I ligi futsalu mężczyzn i kobiet oraz niższych lig i klas rozgrywkowych piłki nożnej seniorów,
młodzieżowych i dziecięcych;
- Ustawą o sporcie z dnia 25.06.2010r;
- Uchwałami Zarządu Dolnośląskiego ZPN;
§5
Orzecznictwo dyscyplinarne zawodników, działaczy i klubów w odniesieniu do wszystkich drużyn biorących
udział w rozgrywkach pucharowych należy do Komisji dyscyplinarnych właściwego ZPN.
§6
Rozgrywki pucharowe na terenie DZPN we Wrocławiu prowadzone będą w 3-ch grupach (w zależności od
ilości zgłoszonych drużyn):
- drużyny klubowe;
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- drużyny szkolne;
- drużyny zakładów pracy (środowiskowe);
§7
Wystawienie przez klub, szkołę, zakład pracy do rozgrywek więcej niż jednej drużyny, zobowiązuje do
stosowania następujących zasad:
1. Zawodnicy, którzy brali udział w jednej rozgrywce, 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, wtedy najwyżej 3-ch zawodników drużyny wyeliminowanej może grać w tej drużynie swojego
klubu, która się zakwalifikowała do dalszych rozgrywek.
2. Zawodnik który zmienił barwy klubowe w trakcie sezonu 2015/2016 może brać udział w zawodach
pucharowych swojego aktualnego zespołu.
3. Drużyny tego samego klubu, szkoły, zakładu pracy i drużyny nie zrzeszone będą rozlosowane możliwie do
różnych grup rozgrywkowych.
4. Oznaczenie drużyn tego samego klubu ustala się na podstawie list zgłoszeń zawodników danego klubu
oznaczających która drużyna jest jako „1”, a która jako „2” potwierdzonych przez Komisję ds. Rozgrywek
właściwego ZPN. Zawodnicy zgłoszeni do poszczególnych drużyn muszą występować do końca tych rozgrywek
w tej drużynie do której zostali zgłoszeni.
5. Nie jest obowiązkowy udział młodzieżowców w rozgrywkach pucharowych.
§8
1. Zestawienie par w formie zestawienia będzie przekazywane uczestnikom rozgrywek pucharowych przez
Komisje ds. Rozgrywek właściwych ZPN na stronach internetowych właściwych ZPN.
2. Gospodarzami spotkań są zespoły grające w niższej klasie rozgrywkowej lub zgodnie § 8 pkt 3.
3. Jeżeli w kolejnych rundach jesiennych zostaną w parze zespoły z tej samej klasy rozgrywkowej, to
gospodarzem jest ta drużyna, która w poprzednim roku grała w niższej klasie lub zajęła na koniec ostatniej
rundy niższe miejsce w tabeli w tej samej klasie rozgrywkowej co drużyna przeciwna. W rundzie wiosennej
gospodarzem meczu jest drużyna, która na koniec rundy jesiennej danego sezonu gra w niższej klasie
rozgrywkowej lub zajmowała niższe miejsce w tabeli w tej samej klasie rozgrywkowej co drużyna przeciwna.
§9
1.

Zawody przeprowadzane są systemem pucharowym, tzn., że drużyny przegrywające odpadają.

2. Zawody trwają 2 x 45 minut. W przypadku wyniku remisowego sędzia zawodów zarządza wykonanie rzutów
karnych według obowiązujących przepisów. Prawo do wykonywania rzutów karnych mają wszyscy zawodnicy,
którzy brali udział w grze w momencie zakończenia dogrywki. Nie obowiązuje zasada złotej bramki.
3. Wszystkie rzuty karne muszą być wykonywane do tej samej bramki. O wyborze bramki decyduje sędzia.
Uznanie bramki może nastąpić tylko z rzutu bezpośredniego. Zdobyte bramki z tzw. „dobitki” są nieważne.
4. Drużyny biorące udział w zawodach o Puchar Polski organizowanych przez DZPN we Wrocławiu, uprawnione
są do wymiany 6-ciu zawodników przez cały okres trwania gry.
§ 10
Kluby, który zdobędą I miejsca w rozgrywkach pucharowych na szczeblu Dolnośląskiego ZPN i Okręgowych ZPN
otrzymają:
- Puchar;
- Dyplomy;
- Prawo do reprezentowania Dolnośląskiego ZPN na szczeblu centralnym;
Klub, który zdobędzie II miejsce otrzyma:
- Puchar;
- Dyplomy;
- Sprzęt sportowy;

§ 11

Obsadę sędziów wyznacza Kolegium Sędziowskie właściwego ZPN.
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§ 12
Drużyny szkolne i nie zrzeszone muszą przedłożyć oświadczenie o udostępnieniu boiska zweryfikowanego na
potrzeby rozgrywania meczów.
§ 13
1. Zawody organizuje klub będący gospodarzem meczu (w komunikacie podany na pierwszym miejscu) i pokrywa
wszystkie koszty z tym związane. Wysokość opłat sędziowskich jest uzależniona od klasy rozgrywkowej w
której występuje gospodarz zawodów. Dla zespołów IV i III ligi na szczeblu okręgu opłata jak dla klasy
okręgowej.
2. Każda drużyna wyjeżdża na zawody na własny koszt.
§ 14
Protesty dotyczące przebiegu zawodów pucharowych mogą być składane do Komisji ds. Rozgrywek
Dolnośląskiego ZPN i Okręgowych ZPN w terminie 48 godzin po zawodach, przy jednoczesnym przekazaniu
kopii protestu drużynie przeciwnej.
Do protestu należy dołączyć pokwitowanie o wpłaceniu na konto ZPN kaucji protestowej według zasad
określonych w Regulaminie Rozgrywek DZPN na sezon 2015/2016 Rozdział VIII.
§ 15
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz rozstrzygania wszystkich spraw nieujętych w Regulaminie a
wynikających z prowadzonych rozgrywek, przysługuje Zarządowi DZPN we Wrocławiu.
§ 16
Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Zarząd DZPN dnia 14.06.2015r.

Wiceprezes
Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej
ds. sportowych
(-) Andrzej Kowal

Prezes
Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej
(-) Andrzej Padewski
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