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Uchwała nr VI/120 z dnia 14 lipca 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Puchar Polski w Piłce Nożnej Kobiet na
sezon 2018/2019 i następne
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I.Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek o Puchar Polski w Piłce Nożnej Kobiet na sezon 2018/2019
i następne w następującym brzmieniu:
REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI W PIŁCE NOŻNEJ KOBIET
NA SEZON 2018/2019 I NASTĘPNE
§1
1. Regulamin rozgrywek o Puchar Polski kobiet obowiązuje w cyklu rozgrywkowym 2018/2019.
2. Cykl rozgrywek na szczeblu Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej kończy się 30.09.2018 r.
3. Cykl rozgrywek na szczeblu międzywojewódzkim musi być rozegrany do 17.10.2018 r.
4. Cykl rozgrywek na szczeblu centralnym rozpoczyna się od – 1/8 finału, w listopadzie 2018 r.,
a kończy się w 2019 r.
§2
W rozgrywkach o Puchar Polski kobiet obowiązkowo biorą udział drużyny Ekstraligi
i I ligi w piłce nożnej kobiet. Pozostałe drużyny, występujące w rozgrywkach prowadzonych przez
Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej, biorą udział na zasadzie dobrowolności i winny zgłosić swój
udział w ZPN prowadzącym rozgrywki na danym terenie.
§3
Całość rozgrywek podzielona jest na trzy etapy:
I etap - na szczeblu Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej, w którym uczestniczą drużyny:
nierozstawione Ekstraligi (z miejsc 9-12 w sezonie 2017/2018 oraz beniaminkowie w sezonie
2018/2019), drużyny I, II i III ligi kobiet. Zwycięzcy grup-par wymienionych w § 6 awansują do II
etapu rozgrywek.
II etap (międzywojewódzki) - zwycięzcy na szczeblu danego ZPN zagrają w grupach-parach
o awans do 1/8 finału według zasad opisanych w § 6 ust.2 niniejszego regulaminu.
III etap (od 1/8 finału) - na szczeblu centralnym, z udziałem 8 najlepszych drużyn Ekstraligi kobiet
w sezonie 2017/2018.
§4
We wszystkich rozgrywkach pucharowych w danym zestawie par drużyn rozgrywany
jest jeden mecz. Mecz musi zostać rozstrzygnięty - szczegóły wg opisu w § 10.
§5
1.
Pierwszy etap rozgrywek przeprowadzają Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej
na podstawie opracowanych przez dany Związek regulaminów i w oparciu o ogólnie obowiązujące
zasady określone w Uchwale Zarządu PZPN nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku

w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej oraz innych Uchwałach
Zarządu PZPN.
2.
Drugi i trzeci etap rozgrywek jest prowadzony przez Departament Rozgrywek
Krajowych PZPN.
3.
Orzecznictwo dyscyplinarne zawodniczek, działaczy i klubów w odniesieniu do wszystkich
drużyn biorących udział w rozgrywkach pucharowych I etapu na szczeblu Wojewódzkiego Związku
Piłki Nożnej należy do ich właściwości. Każdorazowo ZPN przesyłają informację
do PZPN o nałożonych karach.
4.
Za wykroczenia i przewinienia klubów, ich zawodniczek, trenerów, działaczy i
kibiców w odniesieniu do wszystkich drużyn biorących udział w rozgrywkach o Puchar
Polski w drugim i trzecim etapie stosuje się kary zawarte w Regulaminie Dyscyplinarnym
PZPN.
§6
1. Rozgrywki pierwszego etapu zostaną przeprowadzone w 16 Wojewódzkich Związkach Piłki
Nożnej, które niezwłocznie po zakończeniu eliminacji obowiązane są do przesłania do PZPN
informacji o zwycięskich drużynach. Należy również zgłosić informacje o udzielonych karach za
żółte i czerwone kartki wraz z wykazami uprawnionych do gry zawodniczek.
2. Następnie zwycięzcy na szczeblu danego ZPN zagrają w grupach-parach o awans
do 1/8 finału jak następuje:
Grupa 1 – Mazowiecki ZPN – Podlaski ZPN
Grupa 2 – Wielkopolski ZPN – Lubuski ZPN
Grupa 3 – Kujawsko-Pomorski ZPN – Warmińsko-Mazurski ZPN
Grupa 4 – Zachodniopomorski ZPN – Pomorski ZPN
Grupa 5 – Lubelski ZPN – Podkarpacki ZPN
Grupa 6 – Małopolski ZPN – Świętokrzyski ZPN
Grupa 7 – Opolski ZPN – Dolnośląski ZPN
Grupa 8 – Śląski ZPN – Łódzki ZPN
3. Gospodarzem zawodów będzie zespół występujący w niższej klasie rozgrywkowej.
W przypadku drużyn tej samej klasy rozgrywkowej gospodarz meczu zostanie wyłoniony drogą
losowania przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN. Wszelkie koszty związane
z organizacją meczu ponosi gospodarz zawodów.
§7
1. Do 1/8 finału awansują zwycięzcy meczów II etapu.
2. Zestaw par w tzw. drabince zostanie przekazany zainteresowanym klubom w piśmie komunikacie PZPN.
3. W 1/4 i 1/2 finału Pucharu Polski kobiet pary zostaną wyłonione w drodze losowania
przeprowadzonego przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN.
4. Gospodarzami spotkań w 1/8, 1/4 i 1/2 finału są zespoły grające w niższej klasie rozgrywkowej.
W przypadku drużyn tej samej klasy rozgrywkowej gospodarz meczu zostanie wyłoniony drogą
losowania przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN.
5. Zawody organizuje klub będący gospodarzem i pokrywa wszystkie koszty związane
z organizacją zawodów.
6. Mecz finałowy o Puchar Polski w piłce nożnej kobiet organizuje Polski Związek Piłki Nożnej
na boisku neutralnym.
7. Kluby uczestniczące w meczu finałowym Pucharu Polski kobiet zobowiązane są
do umieszczenia na koszulkach naszywek z logotypem Pucharu Polski kobiet pod rygorem sankcji

dyscyplinarnych. Logo o wymiarach 7 x 7 cm powinno być umieszczone na prawym rękawie
koszulki, dokładnie w połowie wysokości rękawa po zewnętrznej stronie, zgodnie
z Księgą Znaku Reprezentacji Polski w Piłce Nożnej Kobiet, Ekstraligi, I ligi i Pucharu Polski PZPN.
§8
Wystawienie przez klub do rozgrywek więcej niż jednej drużyny, zobowiązuje do stosowania
następujących zasad:
1. Zawodniczki, które brały udział w jednej rozgrywce/terminie, nie mogą brać udziału
w rozgrywkach 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
4 zawodniczki drużyny wyeliminowanej mogą grać w tej drużynie swego klubu, która
zakwalifikowała się do dalszych rozgrywek.
2. Drużyny tego samego klubu, winny być rozlosowane możliwie do różnych grup rozgrywkowych.
3. Oznaczenie drużyn tego samego klubu ustala się na podstawie klas rozgrywkowych,
w których one aktualnie występują – I drużynę reprezentuje zespół złożony
z zawodniczek występujący w najwyższej klasie rozgrywkowej (spośród zawodniczek zgłoszonych
do rozgrywek ligowych I drużyny) wg zasad jak poniżej w punktach a, b, c. Kolejną
II i III drużynę klubową reprezentują zawodniczki występujące w drużynie (-ach) innych, niższych
klas rozgrywkowych.
a) niedopuszczalny jest wariant oznaczający drużyny III, II z zawodniczkami
w składzie, które zostały zgłoszone do I drużyny i wystąpiły w zawodach mistrzowskich w sezonie
2018/2019 do dnia/terminu meczu w Pucharze Polski na poziomie ZPN,
b) przy udziale kolejnych drużyn danego klubu, rozgrywki pucharowe na poziomie ZPN
rozpoczynają drużyny oznaczone odpowiednio np. III, II w składzie, których może znajdować się
maksymalnie po 4 zawodniczki z I drużyny klubowej, które wystąpiły w zawodach mistrzowskich,
ligowych sezonu 2018/2019 do terminu rozpoczęcia rozgrywek Pucharu Polski kobiet na poziomie
ZPN,
c) w sytuacji, gdy rozgrywki pucharowe na poziomie ZPN rozpoczną się przed rozgrywkami
ligowymi I drużyny wyznacznikiem na udział zawodniczek w drużynach II, III (maksymalnie
po 4 zawodniczki z I drużyny w każdej kolejnej zgłoszonej drużynie) jest sezon 2017/2018.
§9
1. W rozgrywkach o Puchar Polski kobiet, pod rygorem sankcji w postaci walkowera oraz
innych konsekwencji dyscyplinarnych, mogą brać udział wyłącznie zawodniczki
potwierdzone przez właściwy Wojewódzki Związek Piłki Nożnej, a następnie uprawnione
przez organ prowadzący rozgrywki w systemie Extranet.
2. Wystąpienie klubu o uprawnienie zawodniczek do gry następuje wyłącznie za pośrednictwem
systemu Extranet.
3. Wystąpienie o uprawnienie zawodniczek do gry przekazane do gry w inny sposób niż
za pośrednictwem systemu Extranet nie będzie rozpatrywane.
4. Każdy klub jest w pełni odpowiedzialny za uprawnienie swoich zawodniczek do gry oraz
za ewidencję żółtych i czerwonych kartek.
5. W danym meczu Pucharu Polski kobiet na szczeblu międzywojewódzkim może występować
równocześnie na boisku tylko 1 zawodniczka-cudzoziemka spoza obszaru Unii Europejskiej,
natomiast na szczeblu centralnym – 2 zawodniczki-cudzoziemki spoza obszaru Unii Europejskiej,
6. Na 60 minut przed rozpoczęciem zawodów II i III etapu Pucharu Polski kobiet kierownicy
drużyn zobowiązani są do wręczenia sędziemu wydruku sprawozdania sędziego,
zawierającego skład zawodniczek, wypełnionego w systemie Extranet. Wydruk musi być
podpisany przez kapitana i kierownika zespołu, którzy przez złożenie podpisów

potwierdzają prawidłowość danych ujętych w sprawozdaniu. Sędziemu należy dostarczyć
również potwierdzenie posiadania przez zawodników aktualnych badań lekarskich.
7. Do wzięcia udziału w zawodach uprawnione są jedynie zawodniczki wpisane do protokołu
z zawodów.
8. Zawodniczka nie może brać udziału w rozgrywkach w okresie zawieszenia czy
dyskwalifikacji.
9. Jeżeli drużyna rozpoczyna grę z mniejszą liczbą zawodniczek niż 11, jednak nie mniejszą
niż 7, to skład drużyny może być uzupełniony do 11 zawodniczek jedynie zawodniczkami, które są
wpisane do składu w protokole z zawodów.
10. W przypadku, gdy sędzia ma wątpliwości, co do tożsamości zawodnika biorącego udział
w zawodach, zawodnik jest zobowiązany na żądanie sędziego, przedstawić ważny dokument
tożsamości z fotografią (dowód osobisty, paszport, itp.). Musi to uczynić przed zawodami,
w czasie przerwy lub bezpośrednio po zakończeniu zawodów.
11. Żądanie sprawdzenia tożsamości zawodników biorących udział w zawodach, przysługuje
wyłącznie kapitanowi drużyny, do momentu zakończenia zawodów. Zgłoszenia po zakończeniu
zawodów, nie mogą być rozpatrywane i przyjmowane przez sędziów.
12. Sędziowie zobowiązani są wypełnić formularz Sprawozdania Sędziego z zawodów
w systemie Extranet w terminie 12 godzin od zakończenia spotkania.
13. Podczas meczów Pucharu Polski kobiet szczebla centralnego może być
wykorzystywany system VAR (Video Assistant Referee). Decyzje w zakresie wykorzystania
systemu podczas wybranych meczów, każdorazowo podejmuje Departament Rozgrywek
Krajowych PZPN.
14. Decyzje podejmowane przez sędziego dotyczące oceny faktów związanych z grą są
ostateczne i nie mogą być zmienione.
15. Ewentualne błędy sędziego, w tym ewentualne błędne decyzje podjęte z wykorzystaniem
systemu VAR, nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń organizacyjnych
i/lub finansowych, w tym w szczególności do żądania powtórzenia meczu.
§ 10
1. Zawody przeprowadzone zostaną systemem pucharowym, tzn., że drużyny przegrywające
odpadają z dalszej rywalizacji.
2. Zawody trwają 2 x 45 minut.
3. W przypadku wyniku remisowego po upływie regulaminowego czasu gry w meczach Pucharu
Polski kobiet finału sędzia zawodów zarządza wykonanie rzutów karnych według obowiązujących
przepisów (po 5 rzutów karnych i ewentualnie dalej do pierwszego niestrzelonego). Prawa do ich
wykonywania nie mają te zawodniczki, które opuściły boisko po zmianach w czasie gry oraz te,
które nie weszły na boisko z ławki rezerwowych. Wszystkie rzuty karne muszą być wykonywane
do tej samej bramki. Wybór bramki, do której strzelane będą rzuty karne należy do sędziego
zawodów. Rzuty karne muszą być wykonywane w sposób bezpośredni. Zdobyte bramki z tzw.
„dobitki” nie mogą być uznane.
4. Drużyny biorące udział w I etapie rozgrywek Pucharu Polski uprawnione są do wymiany
7 zawodniczek, natomiast w II i III etapie rozgrywek o Puchar Polski uprawnione są do wymiany
5 zawodniczek przez cały czas trwania gry.

§ 11
1. Zawody o Puchar Polski kobiet będą rozgrywane według obowiązujących przepisów gry
w piłkę nożną oraz zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Zarządu PZPN nr VIII/124
z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności
klubowej oraz innych Uchwałach Zarządu PZPN.

2. Wiek zawodniczek uprawnionych do uczestnictwa w Pucharze Polski kobiet określa
szczegółowo Regulamin Rozgrywek ligowych, w których występuje dana drużyna kobieca,
tj.:
- kluby Ekstraligi i I ligi kobiet – minimum 16 lat (oraz 15-latki uprawnione do gry, zgodnie z
obowiązującymi przepisami PZPN w tym zakresie);
- kluby II ligi – 15 lat (oraz 13. i 14-latki uprawnione do gry, zgodnie z par. 5 pkt 2 Regulaminu
Rozgrywek o mistrzostwo II ligi kobiet w sezonie 2018/2019);
- kluby III ligi – 14 lat (oraz 13-latki uprawnione do gry, zgodnie z par. 5 pkt 2 Regulaminu
Rozgrywek o mistrzostwo III ligi kobiet w sezonie 2018/2019).
§12
1. Obsadę sędziowską wyznacza Kolegium Sędziów ZPN dla zawodów pucharowych
etapu I oraz Kolegium Sędziów PZPN dla zawodów etapu II na szczeblu międzywojewódzkim i
etapu III na szczeblu centralnym.
2. Od szczebla II (międzywojewódzkiego) koszty ryczałtów i przejazdów sędziów oraz
obserwatorów pokrywa PZPN.
§ 13
1. Zawody w ramach etapu międzywojewódzkiego Pucharu Polski kobiet mogą być rozgrywane na
stadionach zweryfikowanych dla minimum klasy okręgowej z dodatkowym obowiązkiem
wyznaczenia stref technicznych i wyposażenia w nosze (i dwóch „noszowych”) na czas trwania
zawodów. Mecze mogą być rozgrywane na zweryfikowanych boiskach ze sztuczną nawierzchnią.
Weryfikację stadionów przeprowadzają właściwe Związki Piłki Nożnej przed rozpoczęciem
nowego sezonu. Klub organizujący zawody etapu międzywojewódzkiego oprócz stworzenia
warunków bezpieczeństwa na widowni i płycie stadionu zobowiązany jest do zapewnienia
obecności podczas całego meczu przedstawiciela służby zdrowia: lekarza, ratownika medycznego,
pielęgniarki lub innej osoby posiadającej uprawnienia do sprawowania opieki medycznej uzyskane
zgodnie z przepisami państwowymi,
2. Zawody szczebla centralnego o Puchar Polski w piłce nożnej kobiet muszą odbywać
się na stadionach zweryfikowanych dla minimum IV ligi z dodatkowym obowiązkiem wyznaczenia
stref technicznych, z zabezpieczeniem wykwalifikowanej opieki medycznej (obowiązkowo karetka
pogotowia) i wyposażeniem w nosze (i dwie osoby tzw. noszowych) na czas trwania zawodów.
3. Klub jest w pełni odpowiedzialny za przygotowanie stadionu do gier pucharowych. Klub, który
nie dopełnił tego obowiązku i z winy, którego zawody nie doszły do skutku, ponosi stosowne
konsekwencje regulaminowe. Klub musi posiadać na obiekcie kserokopię arkusza weryfikacji
boiska, na których drużyna będzie rozgrywała mecz jako gospodarz. Klub musi okazać sędziemu
zawodów pucharowych aktualny arkusz weryfikacji boiska.
4. Każda drużyna wyjeżdża na zawody pucharowe na koszt własny.
5. Drużyna, która nie stawi się do zawodów Pucharu Polski kobiet na szczeblu
międzywojewódzkim, zostanie ukarana karą finansową w wysokości 3.000 PLN.
Drużyna, która nie stawi się do zawodów Pucharu Polski kobiet na szczeblu centralnym, zostanie
ukarana karą finansową w wysokości 6.000 PLN.
6. PZPN, jako podmiotowi organizującemu, prowadzącemu i nadzorującemu rozgrywki
o Puchar Polski kobiet, przysługują wszelkie prawa niemajątkowe i majątkowe dotyczące tych
rozgrywek i odbywających się w ich ramach meczów, w tym w szczególności prawa komercyjne,
prawa reklamowe, prawa marketingowe i prawa telewizyjne (medialne), realizowane za
pośrednictwem dostępnych środków audiowizualnych, radiowych, dźwiękowych, Internetu i
wszelkich innych istniejących obecnie oraz w przyszłości środków technicznych.
§ 14
1. Gospodarze zawodów, nie później niż na 14 dni przed wyznaczonym terminem zawodów,
obowiązani są wskazać w systemie Extranet dokładny termin (data i godzina) oraz miejsce

rozegrania danego meczu. Za niedopełnienie ww. obowiązków zostaną nałożone kary
dyscyplinarne zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN.
2. Jeśli do meczu pozostało więcej niż 14 dni, gospodarz zawodów może zmienić uprzednio
wyznaczony termin bez konieczności uzyskania zgody przeciwnika.
3. Mecze Pucharu Polski kobiet muszą być rozegrane w ustalonym terminie.
4. W przypadku nieprzewidzianej i niezależnej od gospodarza przeszkody uniemożliwiającej
rozegranie spotkania na wyznaczonym boisku, ma on obowiązek przenieść zawody na inny
stadion spełniający wymogi regulaminowe.
5. W wyjątkowych sytuacjach, wynikających z decyzji organu administracyjnego, sądowego
lub związkowego, lub innych nadzwyczajnych okoliczności, Departament Rozgrywek
Krajowych PZPN może wyznaczyć obligatoryjny termin rozegrania zawodów.
6. Zawody w ramach Pucharu Polski kobiet mogą się rozpocząć najwcześniej o godzinie
11:00.
7. Powołanie do pierwszej reprezentacji, reprezentacji U-19 oraz U-17 w piłce nożnej kobiet dwóch
zawodniczek jednego klubu, może być powodem do przełożenia zawodów na inny termin – na
wniosek zainteresowanego klubu.
§ 15
1. Jeżeli spotkanie nie odbędzie się lub zostanie przerwane przez sędziego przed upływem
regulaminowego czasu gry i nie dokończone z jakichkolwiek przyczyn niezależnych
od organizatora zawodów, obu klubów, ich piłkarzy oraz kibiców – wówczas spotkanie to należy
dokończyć (gdy zostało już rozpoczęte) lub rozegrać od początku (gdy nie zostało rozpoczęte)
w najbliższym możliwym terminie, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy przyczyną
nierozegrania lub przerwania spotkania są niekorzystne zjawiska atmosferyczne lub inne
okoliczności siły wyższej (awaria światła, zalanie boiska, opady śniegu itp.) należy, gdy pozwalają
na to warunki, spotkanie dokończyć (rozegrać) w dniu następnym przy świetle dziennym.
2. Do podjęcia decyzji w sprawie dokończenia (rozegrania) meczu upoważniony jest, co do zasady,
Departament Rozgrywek Krajowych PZPN, który także ustala termin dokończenia (rozegrania)
zawodów. W drodze wyjątku decyzję w sprawie dokończenia (rozegrania) meczu podejmuje
Obserwator PZPN na dane spotkanie, ale jedynie w przypadku, gdy przyczyną nierozegrania lub
przerwania spotkania są niekorzystne zjawiska atmosferyczne lub inne okoliczności siły wyższej,
jak określono w ust.1 powyżej, a istnieją warunki dla dokończenia rozegrania spotkania w dniu
następnym przy świetle dziennym, w miarę możliwości konsultując uprzednio decyzję z
Departamentem Rozgrywek Krajowych PZPN.
3. Koszty organizacji dokończenia (rozegrania) meczu, w tym koszty zakwaterowania sędziów,
obserwatora PZPN oraz ewentualnego noclegu dla drużyny gości ponosi gospodarz spotkania.
4. W przypadku podjęcia przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN decyzji o rozegraniu w
nowym terminie zawodów, które nie mogły zostać rozegrane w pierwotnie wyznaczonym terminie
z przyczyn określonych w ust.1 powyżej, dla zawodów rozgrywanych w nowym terminie stosuje się
wszystkie zasady określone przepisami PZPN.
5. W przypadku podjęcia przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN decyzji o dokończeniu
zawodów przerwanych przed upływem regulaminowego czasu gry – zawody dokańczane
w nowym terminie są rozgrywane przy zachowaniu następujących zasad:
a) gra zostaje wznowiona od minuty, w której nastąpiło przerwanie zawodów, z zaliczeniem
wyniku uzyskanego do momentu przerwania zawodów,
b) zespoły przystępują do dokańczania zawodów w składach liczbowych z uwzględnieniem
wykluczeń dokonanych w zawodach przerwanych,
c) w zawodach dokańczanych mogą uczestniczyć wszystkie zawodniczki uprawnione do
gry w danym klubie w terminie dokańczania zawodów, poza zawodniczkami:

• które opuściły boisko w trakcie przerwanych zawodów w związku z otrzymaniem
czerwonej kartki lub w wyniku zmiany,
• które nie były w trakcie zawodów przerwanych zawodniczkami klubu, w którego
barwach występują w chwili dokańczania zawodów,
• które odbywały w trakcie zawodów przerwanych karę dyskwalifikacji z powodu
ilości kartek otrzymanych od początku rozgrywek lub z innych przyczyn.
6. Zawodniczka, która od początku rozgrywek do dnia dokańczania zawodów otrzymała liczbę
kartek powodujących obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji lub na którą nałożono obowiązek
odbycia kary dyskwalifikacji z innych przyczyn, nie może odbyć tej kary
w dokańczanych zawodach.
§ 16
Klub organizujący zawody II i III etapu Pucharu Polski kobiet, oprócz stworzenia warunków
bezpieczeństwa na widowni i płycie stadionu zobowiązany jest do:
a) zapewnienia dogodnego dojścia i opuszczenia widowni,
b) zapewnienia miejsca wygodnego dla widzów,
c) powołania odpowiedniej liczby porządkowych/stewardów,
d) zapewnienia pełnej fachowej informacji (spiker zawodów),
e) zapewnienia przynajmniej 8 piłek i 6 zawodniczek/zawodników do ich podawania w trakcie
zawodów,
f) stworzenia kulturalnych warunków związanych z udziałem w widowisku piłkarskim (urządzenia
sanitarne, szatnie, bufety),
g) zapewnienia opieki sanitarnej, medycznej i stworzenia warunków do badań antydopingowych
dla zawodniczek,
h) zapewnienia specjalnie wydzielonych miejsc dla kierownictw ekip i zawodniczek rezerwowych,
i)

zapewnienia odpowiednich warunków do przeprowadzenia transmisji ekipie telewizyjnej stacji
posiadającej prawa telewizyjne,

j)

zapewnienia przedstawicielowi klubu przeciwnika, w dniu i miejscu rozgrywania
zawodów, dostępu do komputera i drukarki, celem umożliwienia korzystania z systemu
Extranet,

k) uruchomienia sztucznego oświetlenia nie później niż na 60 minut przed rozpoczęciem
spotkania, celem umożliwienia drużynom przeprowadzenia rozgrzewki w takich samych
warunkach, jakie będą panować w trakcie meczu – wyłącznie w przypadku rozgrywania
zawodów przy sztucznym oświetleniu.
l) w przypadku meczów, podczas których będzie wykorzystywany system VAR (Video
Assistant Referee), udzielić ekipie technicznej wszelkiej pomocy niezbędnej do obsługi
i sprawnego funkcjonowania systemu – zgodnie z wymaganiami określonymi przez
Departament Rozgrywek Krajowych PZPN.

§ 17
1. Klub, który zdobędzie I miejsce w rozgrywkach o Puchar Polski kobiet otrzymuje:

-

puchar dla drużyny/klubu – za zwycięstwo w rozgrywkach Pucharu Polski,

-

30 medali pamiątkowych dla zawodniczek i kadry szkoleniowej,

-

koszulki okolicznościowe.

2. Klub, który zajmie II miejsce (finalista Pucharu Polski kobiet) otrzymuje:
- 30 medali pamiątkowych dla zawodniczek i kadry szkoleniowej.
§ 18
1. PZPN przyzna nagrody finansowe dla finalistów rozgrywek o Puchar Polski kobiet w wysokości:
- finalista PP
- zdobywca PP

- 20 000 PLN netto;
- 35 000 PLN netto.

2. Wypłata nagród, o których mowa w § 13 ust. 7, nastąpi po wystawieniu przez klub
odpowiedniego dokumentu obciążeniowego.
§ 19
1. Zawodniczka, która w czasie zawodów pucharowych na szczeblu centralnym otrzyma
ostrzeżenie (żółtą kartkę) zostaje automatycznie ukarana:
- przy drugim ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu;
- przy czwartym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów;
- przy każdym kolejnym co drugim ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacją w wymiarze 2 meczów.
2. Zawodniczka ukarana karą pieniężną nie może występować w spotkaniach pucharowych
do czasu wpłacenia orzeczonej kwoty pieniężnej na konto organu prowadzącego rozgrywki.
3. Żółte kartki otrzymane przez zawodniczki w meczach I etapu Pucharu Polski kobiet
na szczeblu Związków, zostają anulowane na szczeblu centralnym o ile nie wynikają
z nich kary regulaminowe.
4. Kary za żółte lub czerwone kartki zawodniczek drużyn uczestniczących w rozgrywkach I etapu
na szczeblu Związków wykonywane są na szczeblu centralnym.
5. Karę dyskwalifikacji, stanowiącą zakaz uczestnictwa w określonej liczbie meczów
za przewinienie popełnione w rozgrywkach pucharowych, wykonuje się w danych rozgrywkach
pucharowych.
6. Z zastrzeżeniem ust. 7, karę dyskwalifikacji, stanowiącą zakaz uczestnictwa w określonej liczbie
meczów za przewinienie popełnione w rozgrywkach pucharowych, niewykonaną w edycji
rozgrywek pucharowych, w której popełniono przewinienie dyscyplinarne, wykonuje się
w kolejnych edycjach rozgrywek.
7. Jeżeli wykonanie kary dyskwalifikacji orzeczonej w związku z udzielonymi ostrzeżeniami (żółtymi
kartkami) nie nastąpiło w edycji pucharów, w której popełniono przewinienie dyscyplinarne, kary tej
nie wykonuje się w kolejnej edycji pucharów; w takim przypadku zawodniczka zobowiązana jest do
wniesienia opłaty w wysokości kolejnej opłaty za żółte kartki.

§ 20
1. Ewentualne protesty dotyczące przebiegu zawodów szczebla centralnego muszą wpłynąć
do Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN w terminie 48 godzin po zawodach,
przy jednoczesnym złożeniu odpisu protestu do przeciwnika. Do protestu należy dołączyć
potwierdzenie wpłaty, na rachunek PZPN, kaucji protestowej w wysokości określonej
w regulaminie rozgrywek mistrzowskich w której uczestniczy drużyna klubu.

2. Od decyzji podjętej w I instancji przysługuje odwołanie do Najwyższej Komisji Odwoławczej
PZPN, wnoszone za pośrednictwem Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN
w terminie 3 dni od dnia otrzymania decyzji wraz z uzasadnieniem, po wcześniejszym wpłaceniu
kaucji w wysokości określonej w Regulaminie Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN.
§ 21
Obowiązek ubezpieczenia zawodniczek od następstw nieszczęśliwych wypadków wynikłych
na skutek uprawiania sportu piłki nożnej spoczywa na klubie, którego zawodniczka jest członkiem
zgodnie z § 26 pkt 1, 2 i 3 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 r. Zarządu Polskiego Związku
Piłki Nożnej – przepisy w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną.
§ 22
1. PZPN przysługuje prawo do wykorzystywania w celach promocyjnych fotografii i nagrań video
obejmujących wizerunek zawodników w stroju klubowym i trenerów oraz fotografii
i nagrań video drużyny w strojach klubowych.
2. Organizatorem meczu finałowego jest PZPN i wszelkie prawa komercyjne należą
do PZPN.
3. Kluby uczestniczące w meczu finałowym o Puchar Polski kobiet mają obowiązek umieszczenia
naszywek z logotypem Pucharu Polski kobiet zgodnie z Księgą Znaku Reprezentacji Polski w Piłce
Nożnej Kobiet, Ekstraligi, I ligi i Pucharu Polski (logo o wymiarach 7cm x 7cm powinno być
umieszczone na prawym rękawie koszulki dokładnie w połowie wysokości rękawa po zewnętrznej
stronie).
4. Zespoły biorące udział w finale PP kobiet są zobligowane do zapewnienia obecności
I trenera prowadzącego drużynę w danym meczu na organizowanej po zakończeniu zawodów,
konferencji prasowej.
5. Wszystkie materiały okołomeczowe, w szczególności w których wykorzystywany jest wizerunek
piłkarek i/lub trenerów oraz logotyp PZPN i Pucharu Polski, przygotowane przez telewizje klubowe,
muszą być nagrywane na ściankach sponsorskich wykonanych według wzoru wskazanego przez
PZPN.
6. Kluby – finaliści Pucharu Polski kobiet mają obowiązek stosować się do wszelkich innych
wytycznych dotyczących procedury i przebiegu ceremonii meczu finałowego określonych w
okólnikach PZPN.
§ 23
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN.
§ 24
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek

