REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI
W PIŁCE NOŻNEJ NA SZCZEBLU ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI
NOŻNEJ NA SEZON 2019/2020
Rozgrywki o Puchar Polski na szczeblu województwa Zachodniopomorskiego są masową imprezą piłkarską
mającą na celu wyłonienie najlepszej drużyny Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej awansującej do
rozgrywek na szczeblu centralnym.
§1
1. Regulamin Rozgrywek o Puchar Polski ZZPN obowiązuje w cyklu rozgrywkowym 2019/2020.
2. Rozgrywki są prowadzone przez ZZPN Szczecin wraz z Odziałem w Koszalin. Od II etapu tj.
ćwierćfinałów rozgrywki prowadzi ZZPN w Szczecinie.
§2
W rozgrywkach o Puchar Polski na ZZPN obowiązkowo biorą udział drużyny III i IV ligi, klas okręgowych
Kluby klasy A, B deklarują udział w rozgrywkach.
§3
1. I etap rozgrywek przeprowadza Wydział Gier i Ewidencji Zachodniopomorski Związek Piłki
Nożnej wraz z Odziałem w Koszalinie na podstawie:
Przepisów gry w piłkę nożną PZPN oraz opracowanego przez siebie regulaminu i w oparciu o ogólnie
obowiązujące zasady określone w przepisach Uchwały PZPN 3 i 7 lipca 2008 roku w sprawie organizacji
rozgrywek w piłkę nożną (wraz z późniejszymi zmianami) oraz inne przepisy PZPN i ZZPN dot. organizacji
rozgrywek. W I etapie rozgrywek na szczeblach ZZPN Szczecin i Koszalin obowiązuje następujące
nazewnictwo : 1 runda, 2 runda, 3 runda, itd.
2. W II etapie rozgrywek bierze udział 8 zespołów, po 4 najlepsze drużyny wyłonione przez ZZPN Szczecin
i Odział Koszalin. Pary ćwierćfinałowe (1/4 PP ZZPN) oraz półfinałowe (1/2 PP ZZPN) zostaną ustalone w
wyniku losowania przez WGiE ZZPN z zgodnie zasadami opisanymi w § 5 niniejszego regulaminu.
3. Orzecznictwo dyscyplinarne zawodników, działaczy i klubów w odniesieniu do wszystkich drużyn
biorących udział w rozgrywkach pucharowych na szczeblu ZZPN Szczecin i del. Koszalin należy do
Wydziału Dyscypliny ZZPN, chyba, że ze względu na właściwość przedmiotową sprawa zastrzeżona jest do
rozpoznania przez Wydział Dyscypliny PZPN.
§4
Wystawienie przez klub do rozgrywek więcej niż jednej drużyny, zobowiązuje do stosowania
następujących zasad:
1. Zawodnicy, którzy brali udział w jednej rundzie 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 zawodników drużyny wyeliminowanej może grać w
następnym meczu w tej drużynie swego klubu, która zakwalifikowała się do dalszych rozgrywek.
2. Oznaczenie drużyn tego samego klubu ustala się na podstawie klas rozgrywkowych, w których one
aktualnie występują – I drużynę reprezentuje zespół występujący w najwyższej klasie rozgrywkowej, itd.
3. W rozgrywkach na szczeblu województwa można dokonać 5 zmian zawodników.

§5
Zawody przeprowadzone zostaną systemem pucharowym tzn., że drużyny przegrywające odpadają.
Gospodarzami zawodów są drużyny występujące w niższych klasach rozgrywkowych przypadku drużyny z
tej samej klasie rozgrywkowej gospodarza zawodów wyłoni WGiE ZZPN podczas losowania.
Zawody trwają 2 x 45 minut.
W I etapie w przypadku wyniku remisowego po regulaminowym czasie gry sędzia zarządzi serię rzutów z
punktu karnego zgodnie z przepisami gry w piłkę nożną. Prawo do wykonywania rzutów z punktu karnego
mają wszyscy zawodnicy, którzy brali udział w grze w momencie zakończenia spotkania.
W II etapie w przypadku wyniku remisowego po regulaminowym czasie zarządzona będzie dogrywka 2 x
15 minut, w razie dalszego remisu sędzia zarządzi serię rzutów z punktu karnego zgodnie z przepisami gry
w piłkę nożną. Prawo do wykonywania rzutów z punktu karnego mają wszyscy zawodnicy, którzy brali
udział w grze w momencie zakończenia dogrywki i pozostali na płycie boiska.
§6
Kary otrzymane w rozgrywkach PP w konsekwencji żółtych i czerwonych kartek należy odbyć tylko i
wyłącznie w tych właśnie rozgrywkach. tj:
za 2 żółtą kartkę – pauza 1 mecz ,
za 4 żółtą kartkę - pauza 2 mecze,
za 6 żółtą kartkę – pauza 2 mecze oraz kara pieniężna 200 zł,
kara za czerwone kartki zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN.
§7
Protesty dotyczące przebiegu zawodów mogą być składane do Wydziału Gier i Ewidencji
ZZPN na adres e-mail w terminie 48 godzin(zzpn@zzpn.pl) po zawodach przy jednoczesnym
powiadomieniu przeciwnika na adres e-mail.
Do protestu należy dołączyć kserokopię potwierdzającą wpłacenie kaucji protestowej wysokości 500
złotych.
W sprawach dyscyplinarnych ma zastosowanie Regulamin Dyscyplinarny PZPN.

§8
Finał wojewódzki PP ZZPN zostanie rozegrany jako jeden mecz. Gospodarzem finału będzie drużyna
występująca w niższej klasie rozgrywkowej. W przypadku drużyn z tej samej klasy rozgrywkowej
gospodarza zawodów wyłoni WGiE ZZPN w wyniku losowania. W uzasadnionych przypadkach Zarząd
ZZPN może nakazać rozegranie spotkania finałowego na boisku neutralnym lub systemem mecz i rewanż.

§9
Klub, który zdobędzie I miejsce w rozgrywkach otrzymuje:
- puchar przechodni, pamiątkowy puchar oraz nagrodę pieniężną w wysokości 40 000 zł oraz awans do
rozgrywek centralnych Pucharu Polski PZPN.
- drużyna która zwycięży w rozgrywkach trzy razy pod rząd , otrzymuje puchar przechodni na własność.
Klub, który zdobędzie II miejsce otrzymuje:
- pamiątkowy puchar oraz nagrodę pieniężną w wysokości 20 000 zł.
§ 10
Postanowienia finansowe
1.Za wycofanie zespołu z rozgrywek klub zostanie ukarany na wniosek Wydziału Gier i Ewidencji przez
Wydział Dyscypliny karą finansową w wysokości – 500 zł
2.Za nieusprawiedliwione niestawienie się na zawodu klub zostanie ukarany na wniosek WGiE przez WD
karą w wysokości 250 zł
§ 11
1.Prawo interpretacji niniejszego regulaminu należy do Zarządu Zachodniopomorskiego Związku Piłki
Nożnej.
2.Niniejszy Regulamin został przyjęty przez Zarząd ZZPN w dniu 19.07.2019r.

