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Regulamin Rozgrywek o Puchar Polski
w piłce nożnej na szczeblu
Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej
sezon 2022/2023

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Dolnośląskiego ZPN z dnia 22.06.2022 r.

Dolnośląski Związek Piłki Nożnej
53-434 Wrocław, ul. Oporowska 62, Tel. (71) 342-23-50, (71) 343-63-24, Fax (71) 342-23-39
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.
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 meczami o szczególnej
randze dla piłkarstwa Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej.
§1
1. Regulamin rozgrywek o Puchar Polski w sezonie rozgrywkowym 2022/2023 obowiązuje na obszarze Dolnośląskiego
Związku Piłki Nożnej, zwanego dalej Dol. ZPN.
2. Cykl rozgrywek w Dol. ZPN rozpoczyna się sierpniu 2022 r. a kończy się meczem finałowym, rozgrywanym
najpóźniej w miesiącu czerwcu 2023 r.
3. Etap pierwszy: „strefowy” prowadzi do wyłonienia zwycięzców rozgrywek okręgowych, prowadzony jest w:
a) strefie wrocławskiej,
c) podokręgu Wałbrzych,
b) podokręgu Legnica,
d) podokręgu Jelenia Góra.
4. Całość rozgrywek jest podzielona na kilka rund w zależności od ilości zgłoszonych drużyn.
5. Etap pierwszy kończy zgłoszenie przez podokręgu Zwycięzców do etapu drugiego „wojewódzkiego”.
6. Ostateczny termin zgłoszeń Zwycięzców wraz z podaniem obowiązujących kar to 4 maj 2023 r.
7. Etap drugi: „wojewódzki” prowadzi Dol. ZPN. Etap ten ma na celu wyłonienie Zdobywcy Pucharu Wojewódzkiego
otrzymującego prawo do reprezentowania Dol. ZPN w rozgrywkach o Puchar Polski na szczeblu centralnym.
8. Pary półfinałowe zostaną wyłonione w drodze losowania.
§2
W rozgrywkach o Puchar Polski obowiązkowo biorą udział drużyny III ligi, IV ligi, Klas okręgowych. Pozostałe
drużyny biorą udział na zasadzie dobrowolności.
§3
Rozgrywki prowadzone są przez Dol. ZPN na podstawie Przepisów Gry w Piłkę Nożną, niniejszego Regulaminu,
Regulaminem Rozgrywek Dol. ZPN na sezon 2022/2023, postanowieniami prawa powszechnego oraz innymi
postanowieniami Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz Dol. ZPN.
§4
Orzecznictwo dyscyplinarne zawodników, osób funkcyjnych, działaczy i klubów w odniesieniu do wszystkich drużyn
biorących udział w rozgrywkach pucharowych należy do właściwych organów dyscyplinarnych.
§5
W przypadku zgłoszenie do rozgrywek przez klub więcej niż jednej drużyny zawodnicy, którzy brali udział
w rozgrywkach, 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 drużynie swojego klubu, która się zakwalifikowała do dalszych
rozgrywek.
§6
Zawodnik, który zmienił barwy klubowe w trakcie sezonu 2022/2023 może brać udział w meczach pucharowych
swojego aktualnego klubu.
§7
1. Pary będą wyłaniane w drodze losowania.
2. Gospodarzami spotkań są zespoły grające w niższej klasie rozgrywkowej lub zgodnie § 7 pkt 3.
3. Jeżeli w kolejnych rundach jesiennych rozgrywek Pucharu Polski zostaną w parze zespoły z tej samej klasy
rozgrywkowej, to gospodarzem jest ta drużyna, która w poprzednim sezonie grała w niższej klasie lub zajęła na
koniec sezonu 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. Jeżeli drużyny zajmą
to samo miejsce w tabeli na koniec ww. okresów gospodarz wyłaniany jest w drodze losowania.
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4. Każdy z klubów startujących w Pucharze Polski może zgłosić do rozgrywek więcej niż jeden zespół,
jednak w takiej sytuacji drużyny tego Klubu mogą zostać wylosowane do jednej pary nie wcześniej jak
w 1/4 rozgrywek w etapie „strefowym”.
5. Organizatorem meczu jest gospodarz, a mecz odbywa się na obiekcie, który gospodarz przedstawił
do weryfikacji w ramach postępowania licencyjnego i na który otrzymał licencję na grę w sezonie
2022/2023.
6. Organizatorem meczu finałowego etapu „wojewódzkiego” jest Dol. ZPN. Dol. ZPN wskazuje miejsce
rozegrania meczu finałowego.
§8
1. Zawodnik, który w czasie rozgrywek pucharowych otrzyma napomnienie (żółtą kartkę) zostanie automatycznie
ukarany:
a) przy drugim napomnieniu - karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,
b) przy czwartym napomnieniu - karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów,
c) przy każdym kolejnym, co drugim napomnieniu (szóstym, ósmym itd.) – kara dyskwalifikacji w wymiarze
2 meczów. Kary, o których mowa powyżej są realizowane w ramach rozgrywek pucharowych.
2. Żółte kartki otrzymane podczas meczów na szczeblu Dol. ZPN zostają anulowane na szczeblu centralnym. Kary
za czerwone lub żółte kartki drużyn uczestniczących w rozgrywkach na szczeblu Dol. ZPN wykonywane są
w kolejnych etapach lub cyklach Pucharu Polski, w oparciu o następujące zasady:
a) karę dyskwalifikacji, stanowiącą zakaz uczestnictwa w określonej ilości meczów za przewinienie popełnione w
danych rozgrywkach pucharowych, wykonuje się w danych rozgrywkach pucharowych - organ dyscyplinarny
może rozszerzyć karę dyskwalifikacji na inne klasy rozgrywkowe, w których klub aktualnych występuje,
b) z zastrzeżeniem lit. c, 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,
c) jeżeli wykonanie kary dyskwalifikacji orzeczonej w związku z udzielonymi napomnieniami nie nastąpiło w edycji
pucharów, w której popełniono przewinienie dyscyplinarne, kary tej nie wykonuje się w kolejnej edycji
pucharu. W takim przypadku zawodnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty, w wysokości kolejnej opłaty za
żółte kartki.
3. Klub przyjmujący zawodnika na mocy transferu stałego lub czasowego z innego klubu, ma obowiązek sprawdzić,
jakie kary ciążą na danym zawodniku i uwzględnić je w swojej ewidencji. Jeżeli zmiana barw klubowych powoduje
przejście zawodnika do innego klubu uczestniczącego w rozgrywkach Pucharu Polski, to napomnienia, które otrzymał
w tych rozgrywkach w poprzednim klubie podlegają rejestracji w nowej drużynie. Powyższe nie ma zastosowania w
przypadku awansu na szczebel centralny Pucharu Polski.
4. Kary otrzymane w Pucharze Polski nie liczą się w meczach mistrzowskich (ligowych).
5. Karę dyskwalifikacji, stanowiącą zakaz uczestnictwa w określonej ilości meczów, za przewinienie popełnione
w danych rozgrywkach pucharowych, wykonuje się w danych rozgrywkach pucharowych. Organ dyscyplinarny może
rozszerzyć karę dyskwalifikacji na inne klasy rozgrywkowe, w których klub aktualnie występuje.
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. Wykonanie kary może również
nastąpić zgodnie z Art. 20 § 2 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.
7. Jeżeli wykonanie kary dyskwalifikacji orzeczonej w związku z udzielonymi napomnieniami (żółtymi kartkami)
nie nastąpiło w edycji pucharów, w której popełniono przewinienie dyscyplinarne, kary tej nie wykonuje się
w kolejnej edycji pucharów; w takim wypadku zawodnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty w wysokości 50 zł,
(jeśli kara została orzeczona w Etapie pierwszym) lub 100 zł, (jeśli kara została orzeczona w Etapie drugim).
8. W przypadku dyskwalifikacji czasowej lub na stałe zawodnik w trakcie odbywania kary nie może uczestniczyć
w żadnych meczach piłkarskich, ani pełnić jakichkolwiek funkcji związanych z działalnością w piłce nożnej.
9. Powołanie do reprezentacji Związku Piłki Nożnej, a także na zgrupowanie szkoleniowe przynajmniej trzech
zawodników może stanowić podstawę do przełożenia meczu na inny wyznaczony przez właściwy organ prowadzący
rozgrywki termin, na wniosek zainteresowanego klubu lub Wydziału Szkolenia.
§9
1. Rozgrywki przeprowadzane są systemem pucharowym, tzn., że drużyny przegrywające odpadają.
2. Mecze trwają 2 x 45 minut. W przypadku wyniku remisowego, sędzia zarządzi wykonywanie rzutów karnych
według obowiązujących przepisów. Prawo do wykonywania rzutów karnych mają wszyscy zawodnicy, którzy brali
udział w grze w momencie zakończenia meczu.
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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 rozgrywkach o Puchar Polski organizowanych przez Dol. ZPN, uprawnione są
do wymiany 6-ciu zawodników przez cały okres trwania gry.
§10
1. Klub, który zdobędzie I miejsce w rozgrywkach pucharowych na szczeblu Dol. ZPN („wojewódzkim”) otrzyma:
- puchar i medale,
- nagrodę finansową w kwocie ustalonej przez PZPN,
- prawo do reprezentowania Dol. ZPN na szczeblu centralnym.
2. Klub, który zdobędzie II miejsce w rozgrywkach pucharowych na szczeblu Dol. ZPN („wojewódzkim”) otrzyma:
- puchar i medale,
- nagrodę finansową w kwocie ustalonej przez Dol. ZPN.
3. Klub, który zdobędzie I miejsce w rozgrywkach pucharowych na szczeblu „strefowym” otrzyma:
- puchar i medale,
- nagrodę w formie vouchera na sprzęt sportowy w kwocie 3.000,00 PLN,
- prawo do reprezentowania podokręgu/strefy na szczeblu Dol. ZPN.
4. Klub, który zdobędzie II miejsce w rozgrywkach pucharowych na szczeblu „strefowym” otrzyma:
- puchar i medale,
- nagrodę w formie vouchera na sprzęt sportowy w kwocie 2.000,00 PLN.
§ 11
1. Obsadę sędziów wyznacza Biuro Dol. ZPN.
2. Koszty obsady meczu finałowego na szczeblu „wojewódzkim” pokrywa Dol. ZPN.
§ 12
Drużyny nie zrzeszone muszą przedłożyć oświadczenie o udostępnieniu boiska zweryfikowanego na potrzeby
rozgrywania meczów.
§ 13
1. Mecze organizuje klub będący gospodarzem meczu (w komunikacie podany na pierwszym miejscu) i pokrywa
wszystkie koszty z tym związane, z zastrzeżeniem § 7 ust. 6. Wysokość opłat sędziowskich jest uzależniona od
klasy rozgrywkowej w której występuje gospodarz meczu. Dla zespołów IV i III ligi na szczeblu „strefowym” opłata
jak dla klasy okręgowej.
2. Każda drużyna wyjeżdża na mecze na własny koszt.
§ 14
1. Protesty dotyczące przebiegu meczów pucharowych mogą być składane do właściwej Komisji ds. Rozgrywek
w terminie 48 godzin po meczu.
2. Do protestu należy dołączyć pokwitowanie o wpłaceniu na konto ZPN kaucji protestowej według zasad
określonych w Regulaminie Rozgrywek Dol. ZPN na sezon 2022/2023.
§ 15
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz rozstrzygania wszystkich spraw nieujętych w Regulaminie
a wynikających z prowadzonych rozgrywek, przysługuje Komisji ds. Rozgrywek Dol. ZPN.
§ 16
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu oraz rozstrzygania wszystkich spraw nieujętych w Regulaminie
a wynikających z prowadzonych rozgrywek przysługuje Zarządowi oraz Komisji ds. Rozgrywek Dol. ZPN, przy czym
interpretacje oraz rozstrzygnięcia Zarządu mają pierwszeństwo przed rozstrzygnięciami i interpretacjami Komisji
ds. Rozgrywek Dol. ZPN.
Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Dol. ZPN i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
Łukasz Czajkowski
Wiceprezes ds. Rozgrywek
Dolnośląskiego ZPN

Andrzej Padewski
Prezes Zarządu
Dolnośląskiego ZPN

