
Tekst jednolity z dnia 16.05.2017 r.  

zm. U. nr 1/V Komisji ds. nagłych LZPN  z dnia 16.05.2017 r 

LUBELSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ 

 

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI  

NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO  

NA SEZON 2016/2017 

 

Rozgrywki o Puchar Polski pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej są masową imprezą 

piłkarską, mającą na celu wyłonienie najlepszej spośród wszystkich polskich drużyn piłkarskich, ubiegających 

się o to trofeum. 

 
§ 1 

 

1.Celem rozgrywek P.P. dla drużyn z terenu Lubelskiego ZPN jest wyłonienie najlepszej drużyny, która  

reprezentowała będzie Związek w rozgrywkach centralnych. 

 

2. Rozgrywki Pucharu Polski odbywają się systemem pucharowym do wyłonienia zdobywcy pucharu na 

poziomie  LZPN dla 10 powiatów lubelskich  oraz na poziomie Okręgowych Związków Piłki Nożnej w Białej 

Podlaskiej, Chełmie i Zamościu z terenu których drużyny  uczestniczą w 1/2
 

finału na poziomie 

wojewódzkim. 

 

3.Zdobywca Pucharu Polski na terenie Związku/województwa lubelskiego wyłoniony jest w meczu 

finałowym, na boisku drużyny występującej w niższej klasie rozgrywkowej. Zwycięska drużyna reprezentuje 

Lubelski Związek Piłki Nożnej w rozgrywkach  centralnych. 

 

4.Rozgrywki prowadzone są na podstawie niniejszego regulaminu oraz w oparciu o: 
 

a)    Przepisy gry w piłkę nożną z uwzględnieniem postanowień PZPN; 
 

b)    Uchwałę nr XII/194 z dnia 11 grudnia 2015 roku Zarządu PZPN o członkostwie; 

c)    Uchwałę Zarządu PZPN z dni 3 i 7.07.2008 roku w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną  

(z późniejszymi zmianami);  

d)   Uchwałę Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie 

statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej;  

e)    Uchwałę nr III/54 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu PZPN – minimalne wymagania dla standardowych 

kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej; 

f)   Uchwałę Zarządu PZPN nr III/21 z dnia 26.07.2002 regulującej stosunki pomiędzy klubem sportowym, 

 a zawodnikiem o statusie amatora (z późniejszymi zmianami); 

g)   Uchwałę Zarządu PZPN nr VIII/121 z dnia 16.06.2011 r. w sprawie zasady ustalania zryczałtowanego 

ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika o statusie amatora, zawodnika profesjonalnego oraz zawodnika 

profesjonalnego, któremu klub nie zaoferował przedłużenia umowy kontraktowej (z późniejszymi 

zmianami); 

h)   Uchwałę Zarządu PZPN nr 8/52 z dnia 12.07.2002 r. dotyczącą opłaty ryczałtowej dla klubu 

odstępującego za zawodników pomiędzy 23, a 28 rokiem życia (tekst jednolity); 

i)   Uchwałę Zarządu PZPN nr V/67 z dnia 12 i 13.04.2008 r. w sprawie rozgrywania meczów na boiskach 

posiadających sztuczną murawę; 



j)   Uchwałę nr III/50 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu PZPN w sprawie upowszechnienia wykorzystania 

systemu Extranet do prowadzenia rozgrywek piłkarskich. 

k)   Regulamin Dyscyplinarny PZPN uchwalony na Walnym Zgromadzeniu Delegatów w dniu 09.06.2015 

roku (ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego PZPN w dniu 

23.02.2016 r.).  

l)     Ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20.03.2009 roku; 

m)    Uchwałę Zarządu PZPN z dnia 24.06.2014 roku w sprawie licencji trenerskich uprawniających do 

prowadzenia zespołów IV ligi mężczyzn, I ligi kobiet, I ligi Futsalu mężczyzn i kobiet oraz niższych klas 

rozgrywkowych piłki nożnej seniorów, seniorek, młodzieżowych i dziecięcych(z późniejszymi zmianami); 

n)   Uchwałę nr II/37 Zarządu PZPN z dnia 22.02.2016 roku w sprawie przyjęcia Przepisów licencyjnych 

PZPN dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2016/17 i następne; 

o)  Uchwałę nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku Zarządu PZPN w sprawie licencji dla sędziów piłkarskich 

(z późniejszymi zmianami); 

p)  Uchwałę nr XI/300 z dnia 22 listopada 2013 r. Zarządu PZPN w sprawie określenia liczby zawodników 

cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej występujących w meczach Ekstraklasy  

i niższych klas rozgrywkowych (z późniejszymi zmianami); 

 

Załączniki do regulaminu: 

1. Uchwała Zarządu LZPN z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie uczestnictwa klubów i zawodników  

w rozgrywkach od sezonu 2013/2014 oraz opłat z tym związanych (z późniejszymi zmianami). 

2. Uchwała nr XVI/1 z dnia 21 grudnia 2015 roku Zarządu Lubelskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie określenia liczby zawodników cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej 

występujących w rozgrywkach prowadzonych na terenie działania Lubelskiego Związku Piłki Nożnej 

 

§ 2 

 
W rozgrywkach o Puchar Polski na terenie LZPN biorą udział: 

1. Obowiązkowo - drużyny III, IV ligi oraz klas Okręgowych. 

 

2. Na zasadzie dobrowolności: pozostałe drużyny biorące udział w rozgrywkach. 

 

3. Zgłoszenia drużyn do rozgrywek należy dokonać w terminie do 21 lipca 2016 roku w przypadku rozgrywek 

prowadzonych przez WG LZPN oraz w terminach podanych przez Wydziały Gier poszczególnych OZPN                 

tj.  BOZPN, ChOZPN, ZOZPN. 
 

§ 3 

 

1. Cykl rozgrywek wstępnych dla  LZPN (10 powiatów) rozpocznie się w dniu 31 lipca 2016 roku natomiast 

na szczeblu OZPN według harmonogramu podanego przez Wydział Gier poszczególnych Okręgów. 

 

2. Rozgrywki na szczeblu LZPN (10 powiatów) i OZPN winny być zakończone do dnia 24 maja 2017 roku. 

 

3. Rozgrywki na szczeblu województwa lubelskiego winny być zakończone do dnia 28 czerwca 2017 roku. 

 

4. Zawody przeprowadzone zostaną systemem pucharowym, do wyłonienia zwycięzcy zgodnie z przepisami    

   gry w piłkę nożną, drużyna przegrywająca odpada z dalszych rozgrywek. 



 

5. Gospodarzami zawodów są drużyny występujące w niższych klasach rozgrywkowych w s. 2015/2016.                      

W przypadku zespołów tej samej klasy rozgrywkowej gospodarzami są zespoły występujące  w wyższej 

klasie rozgrywkowej w sezonie 2015/2016 lub sklasyfikowane na wyższym miejscu w tabeli danych 

rozgrywek w sezonie 2015/2016. 

Na szczeblu wojewódzkim gospodarza ustala się według następujących zasad: 

gospodarzami zawodów są drużyny występujące w niższych klasach rozgrywkowych w s. 2016/2017.                      

W przypadku zespołów tej samej klasy rozgrywkowej gospodarzami są zespoły występujące  w wyższej 

klasie rozgrywkowej w sezonie 2015/2016 lub sklasyfikowane na wyższym miejscu w tabeli danych 

rozgrywek w sezonie 2015/2016. 

 

 

6. Wystawienie przez klub do rozgrywek więcej niż jednej drużyny, zobowiązuje do stosowania   

następujących zasad: 

- 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 zostanie 

wyeliminowana z rozgrywek, wtedy najwyżej  3 zawodników drużyny wyeliminowanej, może grać                     

w następnych meczach w tej drużynie swego klubu, która zakwalifikowała się do dalszych rozgrywek. 
 

- oznaczenie drużyn tego samego klubu, ustala się na podstawie klas rozgrywkowych,  w których aktualnie    

   drużyny występują, zaś I drużynę stanowi zespół występujący w najwyższej klasie rozgrywkowej. 
 

7. Zawody trwają 2 x 45 minut z przerwą 15 minutową. W przypadku wyniku remisowego zarządza się 

dogrywkę 2 x 15 minut. Jeżeli dogrywka zakończy się remisem  to sędzia zawodów zarządza wykonywanie 

rzutów karnych według obowiązujących przepisów. Prawo do wykonania rzutów karnych mają wszyscy 

zawodnicy, którzy brali udział w grze w momencie zakończenia dogrywki. 

 

8. Drużyny biorące udział w rozgrywkach do finału na poziomie LZPN (10 powiatów) i OZPN włącznie, 

uprawnione są  do wymiany 7 zawodników przez cały czas  trwania zawodów, bez prawa ich powrotu do gry. 

 

9. Drużyny biorące udział w rozgrywkach na poziomie województwa (od półfinału wojewódzkiego do finału 

wojewódzkiego włącznie), uprawnione są do wymiany 4 zawodników przez cały czas trwania zawodów, bez 

prawa ich powrotu do gry. 

 

10. Drużyny biorące udział w rozgrywkach na szczeblu centralnym, uprawnione są do wymiany w czasie 

trwania zawodów  - 3 zawodników. 

 

11. Gospodarz zawodów pokrywa wszystkie koszty związane z organizacją zawodów niezwłocznie po ich 

zakończeniu. Należne ekwiwalenty sędziowskie obowiązują wg klasy reprezentowanej przez drużynę 

gospodarza zawodów. Drużyna gości przyjeżdża na własny koszt. 

 

§ 4 

 

1. W rozgrywkach o Puchar Polski w drużynach klubowych mogą występować zawodnicy zgłoszeni  

i uprawnieni do gry przez LZPN i OZPN w rozgrywkach o mistrzostwo na daną rundę rozgrywkową, zgodnie 

z regulaminami tych klas rozgrywkowych. Przed zawodami pucharowymi zawodnicy składają sędziemu 

zawodów - odpowiednio dla drużyn z lig/klas rozgrywkowych - karty zawodnika PZPN/LZPN/OZPN lub 

inny ważny dokument potwierdzający tożsamość oraz ważne zaświadczenia lekarskie, natomiast trenerzy 

osobiście składają ważną licencję PZPN/LZPN. 

 

2. Za przewinienia i różne wykroczenia zawodników stosuje się kary dyscyplinarne zgodne z przepisami 

zawartymi w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN – Uchwalony na Walnym Zebraniu Delegatów w dniu 09.06.2015 

roku (wraz ze zmianą z dnia 23.02.2016 r.) 

 

3. Zawodnik, który w czasie zawodów pucharowych otrzyma ostrzeżenie (żółta kartka) zostanie 

automatycznie ukarany: 



- przy 2 ostrzeżeniu – kara dyskwalifikacji 1 meczu, 

- przy 4 ostrzeżeniu – kara dyskwalifikacji 2 meczy, 

- przy każdym kolejnym co drugim ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacją w wymiarze 2 meczów. 

 

4.Rejestr kar ostrzeżeń i wykluczeń zobowiązany jest prowadzić każdy klub. 

 

5. Żółte kartki otrzymane przez zawodników drużyn w rozgrywkach na poziomie LZPN/Okręgu zostają 

anulowane.  

 

6. Kary za czerwone lub żółte kartki zawodników drużyn uczestniczących w na poziomie LZPN/Okręgu 

wykonywane są w rozgrywkach na szczeblu wojewódzkim. 

 

7. Kary za żółte kartki liczone są od nowa w każdej edycji rozgrywek pucharowych. Kara pieniężna za 

ostrzeżenia lub dyskwalifikacji wymierzonej ilością spotkań nie wykonana w danej edycji zostaje 

przeniesiona na kolejne mecze w nowej edycji rozgrywek pucharowych aż do jej wykonania. 

 

8. W drużynach niezrzeszonych mogą występować zawodnicy nie zarejestrowani w PZPN lecz kierownictwo 

drużyny jest zobowiązane do sporządzenia w dwóch egzemplarzach list zawodników i jeden egzemplarz 

dołączyć do zgłoszenia drużyny, a drugi okazać sędziemu przed zawodami pucharowymi wraz  

z adnotacją lekarza, że stan zdrowia wymienionych zawodników pozwala na grę w piłkę nożną oraz 

potwierdzenie ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków i kontuzji. Taka lista winna zawierać: nazwę 

drużyny, imię i nazwisko każdego zawodnika, datę jego urodzenia i adres zamieszkania. 

 

9. W drużynach niezrzeszonych mogą występować zawodnicy zrzeszeni i uprawnieni do gry w innych 

klubach po przedstawieniu pisemnej zgody klubu macierzystego. Zawodnicy zrzeszeni, którzy brali 

udział w rozgrywkach PP w drużynie niezrzeszonej, nie mogą brać udziału w rozgrywkach PP w klubie 

macierzystym. 

 

10.Za wycofanie drużyny z rozgrywek Pucharu Polski Wydział Dyscypliny wymierzy klubowi karę  

w wysokości 300 zł. 

§ 5 

 

W rozgrywkach o Puchar Polski nie mają zastosowania przepisy obowiązkowego udziału w grze 

zawodników młodzieżowych. 

§ 6 

 

Od sezonu 2015/2016 do każdego klubu, bez względu na klasę rozgrywkową może być potwierdzona  

i uprawniona dowolna liczba zawodników-cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej, przy czym  

w każdym meczu mistrzowskim lub pucharowym może występować równocześnie na boisku: 

a) w rozgrywkach Pucharu Polski na szczeblu ZPN - 1 zawodnik cudzoziemiec spoza obszaru Unii 

Europejskiej; 

b) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek zainteresowanego klubu, Wojewódzki 

Związek Piłki Nożnej prowadzący rozgrywki Pucharu Polski na poziomie ZPN, dla drużyny IV ligi 

lub niższej klasy rozgrywkowej, może wyrazić zgodę na równoczesny udział, w każdym meczu 

mistrzowskim lub pucharowym, więcej niż 1 zawodnika-cudzoziemca spoza obszaru Unii Europejskiej 

z danego klubu. 
 

§ 7 

 

Rozgrywki o Puchar Polski winny odbywać się w terminach wyznaczonych przez Wydziały Gier 

LZPN/OZPN na polach gry zweryfikowanych do rozgrywek mistrzowskich wg klas jakie posiada gospodarz 

zawodów. Po każdej rundzie Wydział Gier wydają komunikaty z wynikami oraz terminarzem i zestawem par 



następnej edycji rozgrywek o Puchar Polski. 

 

§ 8 

 

Obsadę sędziowską na rozgrywki P.P. zapewniają KS LZPN i OKS OZPN, a na rozgrywki półfinałowe i finał 

Pucharu Polski na terenie województwa lubelskiego - zapewnia KS LZPN. 

 

§ 9 

 

Ewentualne protesty odnośnie przebiegu zawodów o Puchar Polski na poziomie LZPN (10 powiatów) i OZPN 

mogą być składane do Wydziału Gier LZPN i danego OZPN w terminie 48 godzin po zawodach przy 

jednoczesnym wysłaniu kopii do przeciwnika oraz doręczeniu pokwitowania o wpłaceniu kaucji protestowej 

na konto odpowiednio do rozgrywek z nadzorem LZPN, OZPN. Kaucja wg stawek ustalonych na dany sezon 

wg klasy rozgrywek mistrzowskich przez klub protestujący (Uchwała Finansowa LZPN) . 

 

§ 10 

 

1. Orzecznictwo dyscyplinarne zawodników, działaczy i klubów w odniesieniu do wszystkich drużyn 

biorących udział w rozgrywkach o Puchar Polski na poziomie Związku (dla 10 powiatów) i Okręgu należą do 

odpowiednich Wydziałów Dyscypliny LZPN, OZPN - do rozgrywek o wyłonienie półfinalistów oraz  

w dalszej edycji od półfinału wojewódzkiego do finału wojewódzkiego włącznie do WD LZPN. 

 

2. Ostrzeżenia i wykluczenia otrzymane w meczach pucharowych liczone są do ewidencji zawodnika tylko  

w tych rozgrywkach i kary zawodnicy odbywają również tylko w rozgrywkach pucharowych. 

 

3. W przypadku zmiany przynależności klubowej przez zawodnika na drużynę innego klubu uczestniczącą  

w tej samej edycji rozgrywek Pucharu Polski ostrzeżenia otrzymane w meczach w poprzedniej drużyny                            

są wliczane do rejestru ostrzeżeń zawodnika. 

 

§ 11 

 

Drużyny zrzeszone w LZPN/OZPN obowiązane są przed rozgrywkami do uregulowania spraw związanych  

z ubezpieczeniem zawodników od kontuzji i nieszczęśliwych wypadków w rozgrywkach pucharowych. 

 

§ 12 

 

1. Zwycięzcy zawodów finałowych P.P. rozgrywanych na poziomie LZPN (10 powiatów) oraz  

w poszczególnych Okręgach otrzymują puchar ufundowany przez Zarządy - odpowiednio dla rozgrywek: 

LZPN i OZPN. Drużyny awansują do pary półfinałowej na poziomie województwa lubelskiego. Losowania 

par półfinałowych przeprowadza WG LZPN. 

 

2. Zwycięzca zawodów finałowych P.P. rozgrywanych na poziomie finału OZPN i LZPN (dla 10 powiatów) 

otrzymuje 1000,00 zł brutto ze środków LZPN. Druga drużyna uczestnicząca w finale OZPN otrzymuje kwotę 

brutto lub nagrodę rzeczową do ustalenia przez właściwy terytorialnie OZPN i dla drużyny finalisty z 10 

powiatów lubelskich  przez  LZPN.  

 

3. Zwycięzca finału wojewódzkiego P.P. - drużyna/klub otrzymuje Puchar od LZPN, a zawodnicy, trenerzy 

 i inne osoby funkcyjne  pamiątkowe medale (28 szt.). PZPN nagradza zwycięzcę finału wojewódzkiego 

kwotę 30000,00 zł. brutto. Druga drużyna uczestnicząca w  finale wojewódzkim otrzymuje z LZPN 

pamiątkową statuetkę oraz 7000,00 zł brutto i medale za udział w finale (28 szt.).  

 

4. Koszty delegacji sędziowskich w meczu finałowym P.P. - w finale wojewódzkim ponosi LZPN. Decyzje  

co do ewentualnych kosztów (wsparcia finansowego klubu - gospodarza zawodów) związanych z meczem  

półfinałowym i finałowym dla LZPN (dla 10 powiatów) podejmuje  - LZPN, a w meczu finałowym na 



poziomie  Okręgu  - właściwy OZPN.  

 

§ 13 

 

1. Gospodarza meczów finałowych zarówno na poziomie Związku/Okręgu wyznacza się zgodnie  z zapisem 

w § 3 ust. 6. 

 

2. W przypadku rezygnacji z organizacji meczu finałowego na poziomie Okręgu czy LZPN przez drużynę 

występującą w niższej klasie lub wydanie negatywnej opinii Policji o bezpieczeństwie na obiekcie, miejsce 

zawodów wyznaczy właściwy Wydział Gier. Koszty organizacji pokrywa drużyna będąca gospodarzem 

zawodów zgodnie z § 3 ust. 6. 

 

§ 14 

 

OZPN i LZPN nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki zaistniałe przed, w czasie i po zawodach 

organizowanych przez kluby, instytucje czy organizacje społeczne. 

 

§ 15 

 

Niniejszy Regulamin uchwalono przez Zarząd LZPN w dniu 25 lipca  2016 r. i obowiązuje na sezon 

2016/2017. Zmiany wprowadzane przez PZPN do regulaminu Pucharu Polski PZPN mają zastosowanie. 

Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Zarządu i Prezydium LZPN po zasięgnięciu opinii Wydziału 

Gier LZPN. 

 

              Prezes LZPN  

                                                                                                          Zbigniew Bartnik 

 

Lublin, dnia  25 lipca 2016 r. 


