REGULAMIN ROZGRYWEK O WOJEWÓDZKI PUCHAR POLSKI W SEZONIE 2018/2019

Rozgrywki o Puchar Polski, na szczeblu Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej są imprezą
piłkarską, mającą na celu wyłonienie najlepszej drużyny, która przystąpi do rywalizacji o to trofeum
na szczeblu centralnym w sezonie 2019/2020.
1.

ORGANIZATOR

1.1. Pierwszy etap rozgrywek, którego organizatorem jest Warmińsko-Mazurski Związek Piłki
Nożnej zostanie przeprowadzony na podstawie niniejszego regulaminu, a organem
prowadzącym w jego imieniu jest Komisja Rozgrywek WMZPN.
1.2. Orzecznictwo dyscyplinarne w sprawie zawodników, działaczy i klubów w odniesieniu do
wszystkich drużyn biorących udział w rozgrywkach pucharowych I etapu należy do Komisji
Dyscyplinarnej WMZPN, chyba że ze względu na właściwość przedmiotową sprawa zastrzeżona
jest do rozpoznania przez Komisję Dyscyplinarną PZPN.
2.

CYKL ROZGRYWEK

2.1. Cykl rozgrywek na szczeblu WMZPN rozpoczyna się 1 lipca 2018 roku, a kończy się 30 czerwca
2019 roku i ma wyłonić 1 zespół, który weźmie udział w rozgrywkach na szczeblu centralnym w
sezonie 2019/2020.
2.2. Cykl rozgrywek w sezonie 2018/2019 na szczeblu centralnym zostanie określony w regulaminie
wydanym przez PZPN.
3. UCZESTNICTWO
3.1. W rozgrywkach o Puchar Polski na szczeblu WMZPN, obowiązkowo biorą udział drużyny III, IV
ligi oraz klasy okręgowej. Kluby A i B klasy oraz zespoły niezrzeszone biorą udział na zasadzie
dobrowolności, na podstawie pisemnego zgłoszenia przesłanego do Działu Rozgrywek WMZPN
najpóźniej do 13 czerwca 2018 r.
3.2. Dopuszcza się udział w rozgrywkach drużyn nie zrzeszonych pod warunkiem spełnienia przez
nie wymogów określonych w odrębnych przepisach PZPN oraz wpłacie kaucji w wysokości 100
zł na konto WMZPN, której równowartość zostanie zwrócona po zakończeniu przez drużynę
rozgrywek, o ile nie odda w trakcie ich trwania żadnego z meczów walkowerem.
3.3. Zgłoszenie do rozgrywek zespołów, które nie uczestniczą w systemie rozgrywek mistrzowskich
następuje poprzez przedstawienie organowi prowadzącemu rozgrywki kompletu dokumentów
wymaganych odrębnymi przepisami związkowymi dotyczącymi potwierdzenia/uprawnienia
zawodników do rozgrywek ligowych. W przypadku pozostałych klubów uprawnienie ich
zawodników do rozgrywek ligowych oznacza jednocześnie uprawnienie do uczestnictwa w
rozgrywkach pucharowych, z zastrzeżeniem pkt. 3.5. niniejszego regulaminu. Listy zawodników
można uzupełniać w trakcie rozgrywek zgodnie z odrębnymi przepisami PZPN w tym zakresie.
Poprzez zgłoszenie do rozgrywek klub potwierdza znajomość niniejszego regulaminu.
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3.4. Wystawienie przez klub do rozgrywek więcej niż jednej drużyny, zobowiązuje do stosowania
następujących zasad:
a) 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 została wyeliminowana z rozgrywek, wtedy najwyżej
3 zawodników drużyny wyeliminowanej może grać w poszczególnym meczu w tej
drużynie swego klubu, która zakwalifikowała się do dalszych rozgrywek.
b) 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.
3.5. W rozgrywkach Pucharu Polski mogą brać udział wyłącznie uprawnieni zawodnicy
klubu/drużyny, którzy ukończyli 16 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach właściwy
organ prowadzący rozgrywki nożnej może uprawnić do gry w zespole seniorów zawodnika,
który ukończył 15 rok życia. W takim przypadku wymagana jest decyzja właściwego organu
WMZPN, która zostanie wydana po złożeniu przez zainteresowany Klub następującej
dokumentacji:
a) pisemny wniosek Klubu z uzasadnieniem,
b) pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na grę zawodnika w rozgrywkach
seniorów,
c) orzeczenie wydane przez przychodnię sportowo-lekarską (lekarza sportowego) o
braku przeciwwskazań zdrowotnych zawodnika do uczestnictwa w rozgrywkach
seniorów.
3.6. Zawodnik cudzoziemiec spoza obszaru Unii Europejskiej może być potwierdzony i uprawniony
do gry wyłącznie jako zawodnik profesjonalny, bez względu na klasę rozgrywkową, w której
występuje klub pozyskujący takiego zawodnika. Dopuszcza się uprawnienie do klubu IV ligi i
niższych klas rozgrywkowych jednego zawodnika cudzoziemca o statusie amatora pod
warunkiem posiadania przez takiego zawodnika dokumentów zaświadczających legalizację
jego pobytu w Polsce.
3.7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek zainteresowanego klubu IV ligi lub
niższej klasy rozgrywkowej WMZPN może wyrazić zgodę na równoczesny udział, w każdym
meczu mistrzowskim lub pucharowym, więcej niż 1 zawodnika-cudzoziemca spoza obszaru
Unii Europejskiej z danego klubu.
3.8. Kluby/drużyny uczestniczące w rozgrywkach na szczeblu WMZPN nie są zobowiązane do
wypełniania wymogów wynikających z przepisów licencyjnych w zakresie udziału w meczach
zawodników o statusie młodzieżowca.
3.9. Zawodnik, po zmianie przynależności klubowej, może występować w meczach pucharowych
nowego klubu, nawet jeśli w tym samym sezonie wystąpił w meczu pucharowym poprzedniego
klubu. W takim przypadku liczą się żółte kartki i obowiązują kary otrzymane w pierwszym
klubie.
4.

RUNDA PRZEDWSTĘPNA

4.1. W rundzie przedwstępnej biorą udział zespoły zgłoszone do rywalizacji bez zespołów III i IV ligi
oraz klasy okręgowej. Ma ona wyłonić zespoły, które zostaną zakwalifikowane do rundy
wstępnej.
4.2. Komisja Rozgrywek wyłoni zestaw par spośród zespołów, uczestniczących w tej fazie
rozgrywek. W rundzie przedwstępnej rozgrywa się jeden mecz.
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4.3. Mecze rundy przedwstępnej zostaną rozegrane jedynie w przypadku zgłoszenia do rozgrywek
takiej ilości zespołów A, B klasy i niezrzeszonych (więcej niż 32), że niezbędnym będzie
przeprowadzenie eliminacji. W innym przypadku zgłoszone zespoły zostaną automatycznie
zakwalifikowane do rundy wstępnej.
5.

RUNDA WSTĘPNA

5.1. W rundzie wstępnej biorą udział:
a) 32 zespoły zwycięzcy rundy przedwstępnej
b) 32 zespoły klasy okręgowej wg stanu na sezon rozgrywkowy 2017/2018.
5.2. Ma ona wyłonić 32 zespoły, które zostaną zakwalifikowane do I rundy.
5.3. Komisja Rozgrywek wyłoni zestaw par spośród zespołów uczestniczących w tej fazie rozgrywek
w drodze dolosowania do 32 zespołów klasy okręgowej, pozostałych zespołów określonych w
pkt. 5.1 ppkt. „a”, a w przypadku jeśli runda przedwstępna nie była rozgrywana, w losowaniu
wezmą udział zespoły A, B klasy i niezrzeszone zgłoszone do rozgrywek. Losowanie powinno
zostać przeprowadzone w taki sposób aby ostateczna ilość par (w tym wolnych losów)
wyniosła 32. W rundzie wstępnej rozgrywa się jeden mecz.
5.4. Komisja Rozgrywek dokona podziału wszystkich uczestników losowania o którym mowa w pkt.
5.1 na grupy terytorialne w celu zminimalizowania kosztów transportu i przeprowadzi
losowanie w ramach każdej grupy.
6.

I RUNDA

6.1. W I rundzie biorą udział:
a) 32 zespoły zwycięzcy rundy wstępnej
b) 16 zespołów IV ligi wg stanu na sezon rozgrywkowy 2018/2019.
6.2. Ma ona wyłonić 24 zespoły, które zostaną zakwalifikowane do II rundy.
6.3. Komisja Rozgrywek wyłoni zestaw par spośród zespołów uczestniczących w tej fazie rozgrywek
w drodze dolosowania do 16 zespołów IV ligi, pozostałych zespołów określonych w pkt. 6.1
ppkt. „a”. Losowanie powinno zostać przeprowadzone w taki sposób aby ostateczna ilość par
(w tym wolnych losów) wyniosła 24. W I rundzie rozgrywa się jeden mecz.
6.4. Komisja Rozgrywek dokona podziału wszystkich uczestników losowania o którym mowa w pkt.
6.1 na grupy terytorialne w celu zminimalizowania kosztów transportu i przeprowadzi
losowanie w ramach każdej grupy.
7.

II RUNDA

7.1. W II rundzie biorą udział 24 zespoły zwycięzcy I rundy
7.2. Ma ona wyłonić 12 zespołów, które zostaną zakwalifikowane do 1/8 finału.
7.3. Komisja Rozgrywek wyłoni zestaw par spośród zespołów uczestniczących w tej fazie rozgrywek
w drodze losowania bez rozstawienia. Losowanie powinno zostać przeprowadzone w taki
sposób aby ostateczna ilość par (w tym wolnych losów) wyniosła 12. W II rundzie rozgrywa się
jeden mecz.
7.4. Komisja Rozgrywek dokona podziału wszystkich uczestników losowania o którym mowa w pkt.
7.1 na grupy terytorialne w celu zminimalizowania kosztów transportu i przeprowadzi
losowanie w ramach każdej grupy.
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8.

1/8 FINAŁU

8.1. W 1/8 finału biorą udział:
a) 12 zespołów zwycięzców II rundy
b) 4 zespoły III ligi wg stanu na sezon rozgrywkowy 2018/2019.
8.2. Ma ona wyłonić 8 zespołów, które zostaną zakwalifikowane do 1/4 finału.
8.3. Komisja Rozgrywek wyłoni zestaw par spośród zespołów uczestniczących w tej fazie rozgrywek
w drodze dolosowania do 4 zespołów III ligi, pozostałych zespołów określonych w pkt. 6.1
ppkt. „a”. Losowanie powinno zostać przeprowadzone w taki sposób aby ostateczna ilość par
(w tym wolnych losów) wyniosła 8. W 1/8 finału rozgrywa się jeden mecz.
8.4. Komisja Rozgrywek dokona podziału wszystkich uczestników losowania o którym mowa w pkt.
8.1 na grupy terytorialne w celu zminimalizowania kosztów transportu i przeprowadzi
losowanie w ramach każdej grupy.
9.

ĆWIERĆFINAŁ

9.1. W ćwierćfinale Wojewódzkiego Pucharu Polski bierze udział 8 drużyn, zwycięzców 1/8 finału.
9.2. Komisja Rozgrywek wyłoni zestaw par spośród zespołów uczestniczących w tej fazie rozgrywek
w drodze losowania bez rozstawienia. Wszystkie 8 drużyn będzie losowane z tego samego
koszyka bez względu na położenie geograficzne i klasę rozgrywkową.
9.3. W ćwierćfinale rozgrywa się jeden mecz. Do półfinału awansują zwycięzcy meczów
ćwierćfinałowych
10. PÓŁFINAŁ
10.1. W półfinale Wojewódzkiego Pucharu Polski biorą udział 4 drużyny, zwycięzcy 1/4 finału.
10.2. Komisja Rozgrywek wyłoni zestaw par spośród zespołów uczestniczących w tej fazie rozgrywek
w drodze losowania bez rozstawienia. Wszystkie 4 drużyny będą losowane z tego samego
koszyka bez względu na położenie geograficzne i klasę rozgrywkową.
10.3. W półfinale rozgrywa się jeden mecz. Do finału awansują zwycięzcy meczów półfinałowych.
11. FINAŁ WOJEWÓDZKI
11.1. W finale rozgrywa się jeden mecz, w którym udział biorą zwycięzcy meczów 1/2 finału.
11.2. Mecz finałowy zostanie rozegrany na neutralnym boisku, którego gospodarz zostanie
wyłoniony w drodze zgłoszenia zaakceptowanego przez Zarząd WMZPN lub w przypadku braku
takiego zgłoszenia, w wyniku losowania dokonanego wśród finalistów. Dopuszcza się
możliwość przyznania organizacji meczu finałowego jednemu z finalistów bez przeprowadzania
losowania pod warunkiem złożenia przez obu finalistów jednoznacznych, pisemnych
oświadczeń woli w tej kwestii.
12. ZASADY AWANSU - JEDEN MECZ
12.1. W meczach rozgrywanych w systemie „jeden mecz”:
a) w przypadku wyniku remisowego po zakończeniu meczu w regulaminowym czasie
(2x45 min) zarządzona będzie dogrywka 2x15 min,
b) jeśli w czasie dogrywki oba zespoły zdobędą tą sama liczbę goli zarządza się rzuty
karne według obowiązujących przepisów.
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13. ZASADY OGÓLNE
13.1. Zawody przeprowadzone zostaną systemem pucharowym, tzn. że zespoły przegrywające
odpadają z dalszej rywalizacji.
13.2. Gospodarzami meczów we wszystkich rundach poza meczem finałowym są drużyny
występujące w niższych klasach rozgrywkowych. Natomiast w przypadku zespołów tej samej
klasy rozgrywkowej, gospodarzem zawodów zostaje automatycznie ta drużyna, która na dzień
urzędowego terminu rozgrywania poprzedniej rundy wojewódzkiego pucharu polski jest na
niższym miejscu w tabeli danej klasy rozgrywkowej niż drużyna przeciwna.
13.3. Jeśli w sytuacji opisanej powyżej w pkt. 13.2 nie była rozgrywana poprzednia runda (np. w
przypadku rundy przedwstępnej lub wstępnej) gospodarzem zawodów jest drużyna
występująca w niższej klasie rozgrywkowej, a w przypadku dwóch drużyn tej samej klasy
rozgrywkowej gospodarzem zawodów automatycznie zostaje ta drużyna, która na dzień
losowania danej rundy wojewódzkiego pucharu polski jest na niższym miejscu w tabeli danej
klasy rozgrywkowej niż drużyna przeciwna.
13.4. Drużyny występujące w zawodach pucharowych na szczeblu WMZPN, uprawnione są do
wymiany 7 zawodników przez cały okres trwania gry.
13.5. Zawody o Puchar Polski na szczeblu WMZPN będą rozgrywane według obowiązujących
przepisów gry w piłkę nożną oraz zgodnie z zasadami określonymi przez PZPN i WMZPN.
13.6. Zawodnicy, którzy otrzymali drugą i czwartą żółtą kartkę w rozgrywkach pucharowych pauzują
jeden mecz. Zawodnicy, którzy otrzymają szóstą żółtą kartkę i każdą następną pauzują dwa
mecze, natomiast siódmą i każdą kolejną żółtą dodatkowo zostają ukarani karą pieniężną w
wysokości określonej w pkt. 3 zał. nr 4 do Regulaminu rozgrywek mistrzowskich WMZPN w
sezonie 2018/2019. Kary za czerwone kartki zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN.
13.7. Żółte kartki otrzymane przez zawodników w czasie meczów na szczeblu WMZPN w przypadku
awansu do II etapu na szczeblu centralnym ulegają anulowaniu.
13.8. Kary za czerwone kartki i żółte kartki, otrzymane przez zawodników drużyn uczestniczących w
rozgrywkach Pucharu Polski na szczeblu WMZPN edycji 2017/2018 i nie wykonane w ich
trakcie, pod rygorem walkowera muszą zostać wykonane w edycji 2018/2019. Kary za
czerwone kartki i żółte kartki, otrzymane przez zawodników drużyn uczestniczących w I etapie
rozgrywek na szczeblu WMZPN, wykonywane są w kolejnych etapach lub cyklach rozgrywek
Pucharu Polski. Kartki żółte i czerwone otrzymane przez zawodników w rozgrywkach
pucharowych liczone są niezależnie od kartek otrzymanych w rozgrywkach ligowych
(mistrzowskich).
13.9. Wyznaczenie terminów rozgrywania meczów pucharowych na szczeblu WMZPN należy
wyłącznie do kompetencji Komisji Rozgrywek WMZPN.
13.10. W przypadku, gdy do rozgrywek w poszczególnych rundach przystąpi nieparzysta lub nie
wystarczająca ilość drużyn, wówczas jedna lub kilka z nich wyłoniona(e) w drodze losowania
otrzyma tzw. wolny los i automatycznie uzyskuje awans do następnej rundy rozgrywek.
14. NAGRODY
14.1. Klub, który zdobędzie pierwsze miejsce w rozgrywkach na szczeblu WMZPN:
a) otrzymuje puchar,
b) otrzymuje pamiątkowe medale (45 szt.),
c) reprezentuje WMZPN na szczeblu centralnym, pod warunkiem wypełnienia
wymogów licencyjnych, określonych odrębnymi przepisami PZPN,
d) otrzymuje od PZPN nagrodę w wysokości 40 000 zł netto.
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14.2. Klub który zajmie drugie miejsce (finalista Pucharu Polski na szczeblu WMZPN) otrzymuje
pamiątkowe medale (45 szt.) oraz nagrodę od PZPN w wysokości 10 000 zł netto.
14.3. Drużyny pokonane w 1/2 finału otrzymają od WMZPN nagrody w postaci sprzętu sportowego
o wartości po 2 500 zł brutto.
14.4. Zespoły A i B klasy, które awansują minimum do II rundy otrzymają od WMZPN nagrody w
postaci sprzętu sportowego o wartości po 2 000 zł brutto.
15. SĘDZIOWIE
15.1. Obsadę sędziowską rozgrywek na szczeblu WMZPN wyznacza Kolegium Sędziów WMZPN.
16. KOSZTY ORGANIZACJI ZAWODÓW I KARY
16.1. Zawody organizuje klub będący gospodarzem i pokrywa wszystkie koszty związane z
organizacją zawodów. Każda drużyna wyjeżdża na zawody na koszt własny.
16.2. W przypadku nie przystąpienia do rozgrywek, wycofania z rozgrywek albo nierozegrania
meczu, klub zostanie ukarany karą finansową w wysokości:
a) III liga
- 3000,00 zł
b) IV liga
- 2500,00 zł
c) Klasa okręgowa
- 2000,00 zł
d) kluby A, B klasy oraz niezrzeszone - 500,00 zł.
17. PROTESTY
17.1. Ewentualne zastrzeżenia dotyczące przebiegu zawodów na szczeblu WMZPN mogą być
składane w formie pisemnego protestu do Komisji Rozgrywek w terminie do 48 godzin po
zawodach. Tego typu protesty są wolne od wpłaty kaucji odwoławczej
17.2. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z wymogów określonych w pkt. 17.1. Komisja
Rozgrywek pozostawia protest bez rozpatrzenia.
18. ZASADY INTERPRETACJI
18.1. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi WMZPN.
19. DATA ZATWIERDZENIA
19.1. Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Zarząd WMZPN w dniu 6 czerwca 2018 roku i
wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 roku z zastrzeżeniem pkt. 3.1 , który obowiązuje od dnia
13 czerwca 2018 roku.
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