Uchwała nr VIII/202 z dnia 10 lipca 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w
sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Puchar Polski w piłce nożnej kobiet w sezonie
2013/2014
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek o Puchar Polski w piłce nożnej kobiet w sezonie 2013/2014
w następującym brzmieniu:
REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI W PIŁCE NOŻNEJ KOBIET
W SEZONIE 2013/2014
Rozgrywki o ufundowany przez Prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej - Puchar Polski
są zawodami, mającymi na celu wyłonienie najlepszej drużyny spośród wszystkich zespołów
kobiecych, ubiegających się o to najwyższe trofeum w kraju. Ze względu na znaczenie
szkoleniowe i propagandowe dla piłki nożnej kobiet, zwłaszcza dla drużyn klas niższych,
rozgrywki te winny stać się zawodami o szczególnej randze dla polskiego piłkarstwa kobiecego.
§1
1. Regulamin rozgrywek o Puchar Polski obowiązuje w cyklu rozgrywkowym 2013/2014.
2. Cykl rozgrywek na szczeblu Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej kończy
się 30.09.2013 r.
3. Cykl rozgrywek na szczeblu międzywojewódzkim musi być rozegrany do 31.10.2013 r.
4. Cykl rozgrywek na szczeblu centralnym rozpoczyna się od – 1/8 finału,
w listopadzie 2013 r., a kończy się w czerwcu 2014 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. Drużyny szkolne, młodzieżowe i
niezrzeszone zgłaszają swój udział w rozgrywkach do właściwego ZPN.
§3
Całość rozgrywek podzielona jest na dwa etapy:
I etap - na szczeblu Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej, w którym uczestniczą drużyny:
nierozstawione Ekstraligi (z miejsc 9 i 10 w sezonie 2012/2013), drużyny I, II i III ligi, oraz inne np.
szkolne, młodzieżowe, niezrzeszone. Zwycięzcy grup-par wymienionych w § 6 awansują do
II etapu rozgrywek.
II etap (1/8 finału) - na szczeblu centralnym, z udziałem 8 najlepszych drużyn Ekstraligi w sezonie
2012/2013.
§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 III/39 z dnia 14 lipca 2006 roku w

sprawie statusu zawodników, występujących w polskich klubach piłkarskich oraz zasad zmian
przynależności klubowej oraz innych Uchwałach Zarządu PZPN.
2. 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
Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego PZPN o nałożonych karach.
§6
1. Rozgrywki pierwszego etapu zostaną przeprowadzone w 16 Wojewódzkich Związkach Piłki
Nożnej,
które
niezwłocznie
po
zakończeniu
eliminacji
obowiązane
są do przesłania do KPK 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. Wszelkie
koszty związane z organizacją meczu ponosi gospodarz zawodów.
§7
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, szkoły, zakładu
pracy, itp., 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,
ligowych sezonu 2013/2014 do dnia/terminu meczu w P.P. na poziomie ZPN,
b) przy zgłoszeniu/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 2013/2014 do terminu rozpoczęcia rozgrywek P.P.
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 2012/2013.
§8
1. Do 1/8 finału awansują zwycięzcy pierwszego etapu.
2. Gospodarzami spotkań są zespoły grające w niższej klasie rozgrywkowej w sezonie
2013/2014. W przypadku drużyn tej samej klasy rozgrywkowej gospodarz meczu zostanie
wyłoniony drogą losowania przez Komisję ds. Piłkarstwa Kobiecego PZPN.
§9
Terminarz rozgrywek szczebla centralnego (od 1/8 do meczu finałowego włącznie) oraz
rozstawienie par w tzw. drabince zostanie przekazane zainteresowanym klubom w piśmie komunikacie KPK PZPN.
§ 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 w meczach 1/8 i 1/4 sędzia zawodów zarządza wykonanie
rzutów
karnych
według
obowiązujących
przepisów
(po
5
rzutów
karnych
i ewentualnie dalej do pierwszego niestrzelonego). Prawo do ich wykonywania mają wszystkie
zawodniczki,
które
brały
udział
w
grze
w
zakończonym
meczu
(także,
które opuściły boisko po zmianach w czasie gry) 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. W przypadku wyniku remisowego w meczach półfinału i finału Pucharu Polski zarządzona
będzie dogrywka 2 x 15 minut. Jeżeli po dogrywce pozostanie wynik remisowy, sędzia nakaże
wykonywanie rzutów karnych jak w ust. 3.
5. 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 będą rozgrywane według obowiązujących przepisów gry
w piłkę nożną oraz zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Zarządu PZPN nr III/39
z dnia 14 lipca 2006 roku w sprawie statusu zawodników, występujących w polskich klubach
piłkarskich oraz zasad zmian przynależności klubowej oraz innych Uchwałach Zarządu PZPN.
2. W rozgrywkach szczebla wojewódzkiego i międzywojewódzkiego mogą brać udział
zawodniczki, które w dniu meczu ukończyły 14 lat, natomiast na poziomie centralnym o Puchar
Polski w piłce nożnej kobiet w sezonie 2013/2014 mogą brać udział zawodniczki, które w dniu
meczu ukończyły 16 lat.
§ 12
1. Klub, który zdobędzie I miejsce w rozgrywkach o Puchar Polski otrzymuje:
- puchar dla drużyny/klubu – za zwycięstwo w rozgrywkach Pucharu Polski,
- medale pamiątkowe dla zawodniczek i kadry szkoleniowej
- koszulki piłkarskie z godłem Polski.
2. Klub, który zajmie II miejsce (finalista Pucharu Polski) otrzymuje:
- pamiątkowy puchar za grę w finale rozgrywek Pucharu Polski,
- medale pamiątkowe dla zawodniczek i kadry szkoleniowej.

§13
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. Drużyny szkolne, młodzieżowe i niezrzeszone zwolnione są od opłat sędziowskich, przy czym
opłaty są pokrywane przez ZPN na terenie, którego odbywają się zawody.
3. Od szczebla II (międzywojewódzkiego) koszty ryczałtów i przejazdów sędziów oraz
obserwatorów pokrywa PZPN.
§ 14
1. Zawody organizuje klub piłki nożnej klubu będącego gospodarzem i pokrywa wszystkie koszty
związane z organizacją zawodów.
2. Mecz finałowy o Puchar Polski w piłce nożnej kobiet organizuje Polski Związek Piłki Nożnej na
boisku neutralnym.
3. Zawody szczebla centralnego o Puchar Polski w piłce nożnej kobiet mogą odbywać
się na stadionach zweryfikowanych dla minimum IV ligi z dodatkowym obowiązkiem wyznaczenia
stref
technicznych,
z
zabezpieczeniem
opieki
medycznej
i
wyposażeniem
w nosze (i dwie osoby tzw. noszowych) na czas trwania zawodów. 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. Kluby 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. Klubom uczestniczącym w rozgrywkach o Puchar Polski przysługują wszystkie wpływy z
biletów wstępu z meczów, których są gospodarzami, wpływy z praw reklamowych oraz inne
wpływy związane z organizacją spotkań pucharowych.
6. Zarząd PZPN może przyznać nagrody dla finalistów rozgrywek o Puchar Polski.
§ 15
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 siódmym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów oraz karą pieniężną w
wysokości 500 zł.
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
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. 8, 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,
kar
tej
nie
wykonuje
się
w
kolejnej
edycji
pucharów;

w
takim
przypadku
zawodniczka
w wysokości kolejnej opłaty za żółte kartki.

zobowiązana

jest

do

wniesienia

opłaty

§ 16
Ewentualne protesty dotyczące przebiegu zawodów szczebla centralnego mogą być składane do
Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego PZPN w terminie 48 godzin po zawodach, przy jednoczesnym
złożeniu protestu do macierzystego ZPN i przeciwnika. Do protestu należy dołączyć
pokwitowanie o wpłaceniu na konto PZPN kaucji protestowej według zasad rozgrywek
o mistrzostwo Ekstraligi.
§ 17
1. Obowiązek ubezpieczenia zawodniczek od następstw nieszczęśliwych wypadków wynikłych na
skutek uprawiania sportu piłki nożnej spoczywa na klubie, którego zawodniczka jest członkiem
zgodnie z par. 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.
2. Drużyny niezrzeszone w Polskim Związku Piłki Nożnej zobowiązane są do ubezpieczenia
zawodniczek we własnym zakresie za pośrednictwem organizacji patronujących.
§ 18
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN.
§ 19
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes PZPN Zbigniew Boniek

