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REGULAMIN

Rozgrywek Pucharu Polski
na szczeblu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej
na sezon 2020/2021
Rozgrywki o Puchar Polski są masową imprezą piłkarską mającą na celu wyłonienie
najlepszej drużyny w kraju, a w województwie - w naszym przypadku, najlepszej
drużyny wojewódzkiej, reprezentującej województwo lubuskie w centralnych
rozgrywkach pucharowych. Regulamin określa zasady udziału drużyn w
rozgrywkach pucharowych w województwie lubuskim i jest zgodny z przepisami
Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 r. Zarządu PZPN (z późniejszymi zmianami)
oraz Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN ważnym od 01 lipca 2013r (z późniejszymi
zmianami).

Rozgrywki o Puchar Polski pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej są masową
imprezą piłkarską, mającą na celu wyłonienie najlepszej spośród wszystkich polskich drużyn
piłkarskich, ubiegających się o to trofeum.
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I. ORGANIZATOR
§1
1. Pierwszy etap rozgrywek, którego organizatorem jest Lubuski Związek Piłki Nożnej
zostanie przeprowadzony na podstawie niniejszego regulaminu, a organem
prowadzącym w jego imieniu są:
1) Wydział Gier w Zielonej Górze,
2) Zespół WG Lubuskiego ZPN w Gorzowie Wlkp..
2. Orzecznictwo dyscyplinarne w sprawie zawodników, działaczy i klubów w odniesieniu do
wszystkich drużyn biorących udział w rozgrywkach pucharowych I etapu należy do
Wydziału Dyscypliny Lubuskiego ZPN w Zielonej Górze oraz Zespołu Wydziału Dyscypliny
Lubuskiego ZPN w Gorzowie Wlkp., chyba że ze względu na właściwość przedmiotową
sprawa zastrzeżona jest do rozpoznania przez Wydział Dyscypliny PZPN.
3. Zawody o Puchar Polski na szczeblu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej rozgrywane będą w
oparciu:
1) O powyższy regulamin opracowany przez Wydział Gier Lubuskiego ZPN,
2) Według obowiązujących przepisów gry oraz zgodnie z zasadami określonymi w
przepisach Uchwały nr IX/140 z dni 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN ( z późniejszymi
zmianami) – „Przepisy w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną”,
3) Regulamin Dyscyplinarny PZPN z dnia 01.07.2013r.z późniejszymi zmianami,
4) Regulaminem Rozgrywek o mistrzostwo IV ligi i niższych klas rozgrywkowych
Lubuskiego ZPN na sezon 2020/2021.
§2
Przez zgłoszenie się do rozgrywek klub potwierdza znajomość niniejszego regulaminu.

II. CYKL ROZGRYWEK
§3
1. Cykl rozgrywek na szczeblu Lubuskiego ZPN w sezonie 2020/2021 rozpoczyna się w
sierpniu br., a kończy się w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 czerwca 2021r i ma
wyłonić zwycięzcę Pucharu Polski na szczeblu Lubuskiego ZPN, która weźmie udział w
rozgrywkach na szczeblu centralnym w sezonie 2021/2022.

III. UCZESTNICTWO
§4
1. W rozgrywkach Pucharu Polski w sezonie 2020/2021 udział biorą drużyny klasy „B” i „A”
na zasadzie dobrowolności w oparciu o zgłoszenie – potwierdzone w ANKIECIE
ZGŁOSZENIOWEJ DO ROZGRYWEK NA SEZON 2020/2021, oraz obowiązkowo drużyny
Klasy Okręgowej, IV ligi i III ligi.
2. W rozgrywkach Pucharu Polski udział biorą wyłącznie zawodnicy, którzy zostali
uprawnieni do rozgrywek ligowych w danej klasie rozgrywkowej w systemie
EXTRANET. Uprawnienie do rozgrywek ligowych oznacza jednocześnie uprawnienie do
uczestnictwa w rozgrywkach pucharowych.
3. Do rozgrywek PUCHARU POLSKI dopuszcza się również udział drużyn niezrzeszonych
pod warunkiem spełnienia następujących warunków:
1) Dostarczenie do Wydziału Gier prowadzącego dane rozgrywki na dwa tygodnie
(14 dni) przed rozpoczęciem rozgrywek wykazu zawodników biorących udział w
rozgrywkach w celu ich potwierdzenia.
2) Do gry nie będą mogli być potwierdzeni zawodnicy, którzy są już uprawnieni do
gry w innym klubie lub zawodnikami innego klubu posiadającymi status
zawodnika wolnego.
3) Lista zawodników może być uaktualniana w trakcie rozgrywek.
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4) Poprzez zgłoszenie do rozgrywek, Klub/drużyna potwierdza znajomość
niniejszego Regulaminu.
5) Zawodnicy wpisani do sprawozdania meczowego muszą posiadać aktualne
badania lekarskie. Szczegółowe zasady, zakres, tryb i uprawnienia do wydawania
orzeczeń oraz przeprowadzania badań określają Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 22.07.2016r oraz z dnia 14.04.11 z późniejszymi zmianami.
6) Kierownik drużyny/trener potwierdza w protokole ze składem osobowym
zawodników, że wpisani do składu zawodnicy posiadają ważne badania lekarskie,
na podstawie których mogą brać udział w meczu pucharowym, potwierdzając
czytelnym podpisem.
7) Drużyna, która nie posiada własnego zweryfikowanego boiska rozgrywa mecze na
boisku innym w uzgodnieniu z właścicielem danego obiektu. O miejscu rozegrania
meczu informuje organ prowadzący rozgrywki oraz przeciwnika.
8) Wyznaczenie osoby do kontaktu podając następujące dane:
➢ Nazwisko i Imię,
➢ Nr telefonu,
➢ Adres email,
➢ Wniesienie opłaty startowej w wysokości 100 zł na konto Lubuskiego ZPN
(74 1090 1535 0000 0000 5301 9188).
§5
1. Zgłoszenie do rozgrywek zespołów, które nie uczestniczą w systemie rozgrywek
mistrzowskich następuje poprzez przedstawienie organowi prowadzącemu rozgrywki
kompletu dokumentów wymaganych zgodnie z § 4 punkt 4. Listy zawodników można
uzupełniać w trakcie rozgrywek zgodnie z odrębnymi przepisami PZPN w tym zakresie.
§6
1. 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 – 1-wszą drużynę reprezentuje zespół
występujący w najwyższej klasie rozgrywkowej, itd.
§7
1. W rozgrywkach Pucharu Polski mogą brać udział wyłącznie uprawnieni zawodnicy
klubu/ drużyny, którzy ukończyli 16 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach właściwy
organ prowadzący rozgrywki piłki nożnej może uprawnić do gry w zespole seniorów zawodnika,
który ukończył 15 rok życia, po spełnieniu wszystkich poniższych warunków:
a. Uzyskaniu przez zainteresowany klub pisemnej zgody rodziców lub opiekunów

prawnych
b. Uzyskaniu przez zainteresowany klub pozytywnej opinii przychodni sportowolekarskiej;
2. Drużyny uczestniczące w rozgrywkach Pucharu Polski na szczeblu Lubuskiego ZPN nie są
zobowiązane do udziału w grze zawodnika młodzieżowca (do 21-go roku życia).
Obowiązek ten występuje w przypadku rozgrywek na szczeblu centralnym.
3. W rozgrywkach o Puchar Polski na szczeblu Lubuskiego ZPN w każdym meczu może
występować równocześnie na boisku maksymalnie trzech (3) zawodników –
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cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej z uwzględnieniem postanowień Uchwały
nr XI/200 z dnia 07 grudnia 2018r.(z późniejszymi zmianami) Zarządu PZPN w sprawie
określenia liczby zawodników cudzoziemców spoza Unii Europejskiej występujących w
meczach mistrzowskich oraz zgodnie z Reg. Rozgrywek dla klubów IV ligi i niższych klas
rozgrywkowych na sezon 2020/2021 – Art. XI § 25.

IV. RUNDA WSTĘPNA (jesienna)
1.
2.

3.
4.
5.

6.

§8
W Rundzie Wstępnej występują drużyny Klas „B” i Klas „A”. Zestaw par ustala WG na
podstawie przeprowadzonego losowania.
Każda para zawodów pucharowych rozgrywa jeden mecz, a gospodarzem jest zespół
występujący w niższej klasie rozgrywkowej, zaś w przypadku drużyn tej samej klasy
rozgrywkowej, gospodarza zawodów wyłania się drogą losowania.
Zwycięzcy poszczególnych par przechodzą do następnej rundy.
Żółte kartki otrzymane przez zawodników drużyn w Rundzie Wstępnej Pucharu Polski
przechodzą na następne rundy.
Kary za czerwone lub żółte kartki zawodników drużyn uczestniczących w rozgrywkach
Rundy Wstępnej Pucharu Polski wykonywane są w kolejnych etapach lub cyklach
Pucharu Polski.
Orzecznictwo dyscyplinarne wobec zawodników, działaczy i klubów w odniesieniu do
wszystkich drużyn biorących udział w rozgrywkach pucharowych Rundy Wstępnej należy
do Wydziału Dyscypliny Lubuskiego ZPN w Zielonej Górze (dotyczy rozgrywek na
południu Województwa) i Zespołu WD Lubuskiego ZPN w Gorzowie Wlkp.( dotyczy
rozgrywek na północny Województwa).

V. RUNDA PIERWSZA (jesienna)
Rozgrywki na szczeblu danego Okręgu.
1.

2.

3.
4.
5.
6.

§9
Harmonogram i organizację rozgrywek prowadzi Wydział Gier Lubuskiego ZPN w Zielonej
Górze, dla rozgrywek o Puchar Polski na południu Województwa natomiast Zespół WG
Lubuskiego ZPN w Gorzowie Wlkp. dla rozgrywek o Puchar Polski na północy
Województwa.
Każdy Okręg na tym szczeblu (runda jesienna) wyłania najlepsze drużyny, które awansują
do rundy wiosennej – Pucharu Polski na szczeblu Lubuskiego ZPN i tak:
➢ Zielona Góra - 10 drużyn.
➢ Gorzów Wlkp. - 6 drużyn.
W rozgrywkach występują drużyny, Klasy Okręgowej, IV i III ligi oraz drużyny, które
zakwalifikowały się po Rudzie Wstępnej.
Wydział Gier Lubuskiego ZPN i Zespół WG Lubuskiego ZPN w Gorzowie Wlkp. każdy w
swoim zakresie określi odrębnym komunikatem zasady ustalania par zawodów
pucharowych.
Drużyny awansujące do rundy wiosennej z poszczególnych Okręgów muszą być
wyłonione najpóźniej do 30 listopada 2020r.
Zespół WG Lubuskiego ZPN w Gorzowie Wlkp. po zakończeniu rozgrywek pucharowych
zobowiązany jest zgłosić pisemnie do Wydziału Gier Lubuskiego ZPN wykaz drużyn, które
zakwalifikowały się do dalszych rozgrywek pucharowych z uwzględnieniem udzielonych
ostrzeżeń z tytułu żółtych kartek oraz nałożonych kar dyscyplinarnych z tytułu
czerwonych kartek.
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VI. RUNDA DRUGA (wiosenna)
Rozgrywki finałowe na szczeblu Lubuskiego ZPN
1.
2.
3.
4.

5.

§ 10
Organizację rozgrywek pucharowych w rundzie wiosennej przejmuje w całości Wydział
Gier Lubuskiego ZPN w Zielonej Górze – ogółem 16 drużyn.
Zestaw par każdego etapu zostanie ustalony w drodze losowania z pośród drużyn, które
uzyskały awans do dalszego etapu.
Wydział Gier Lubuskiego ZPN odrębnym komunikatem ustala daty i godziny zawodów
pucharowych oraz informacje umieszcza na stronie internetowej Lubuskiego ZPN.
Każda para zawodów pucharowych rozgrywa jeden mecz, a gospodarzem jest drużyna
występująca w niższej klasie rozgrywkowej. W przypadku drużyn tej samej klasy
rozgrywkowej, gospodarza zawodów wyłania się drogą losowania.
Finał Pucharu Polski na szczeblu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej musi zostać rozegrany
w nieprzekraczalnym terminie do 21 czerwca 2021 roku. Data oraz miejsce rozegrania
meczu finałowego każdorazowo określa Zarząd Lubuskiego ZPN w formie Uchwały.
Gospodarzem Finału Pucharu Polski jest drużyna wyłoniona drogą losowania.

VII. ZASADY AWANSU
§ 11
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. Prawo do wykonywania rzutów karnych mają
wszyscy zawodnicy, którzy brali udział w grze w momencie zakończenia dogrywki.

VIII. ZASADY OGÓLNE ROZGRYWEK
§ 12
1. Zawody przeprowadzone zostaną systemem pucharowym, tzn. że zespoły przegrywające
odpadają z dalszej rywalizacji.
2. Gospodarzami meczów we wszystkich rundach są drużyny występujące w niższych
klasach rozgrywkowych. Natomiast w przypadku zespołów tej samej klasy rozgrywkowej,
gospodarza zawodów wyłania się drogą losowania.
3. Drużyny występujące w zawodach pucharowych na szczeblu Lubuskiego ZPN,
uprawnione są do wymiany 6 zawodników przez cały okres trwania meczu.
4. Zawody w ramach rozgrywek o Puchar Polski nie mogą być jednocześnie zawodami
ligowymi -mistrzowskimi.
5. Zawody o Puchar Polski będą rozgrywane według obowiązujących Przepisów Gry oraz
zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008r Zarządu
PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną (wraz z późniejszymi zmianami)
oraz Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN.
6. Zawodnicy, którzy zmienili barwy klubowe w tej samej edycji rozgrywek pucharowych,
mogą brać udział w barwach nowego klubu w tej samej edycji pucharowej.
7. Zawodnicy wpisani do protokołu z zawodów muszą posiadać aktualne badania lekarskie.
Szczegółowe zasady, zakres, tryb i uprawnienia do wydawania orzeczeń oraz
przeprowadzania badań określają:
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2016 roku w sprawie kwalifikacji
lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie
zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych
do uzyskania tych orzeczeń (z późn. zm.);
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• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu
orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do
ukończenia 21 roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21, a 23 rokiem życia
(z późn. zm.).
8. Kierownicy drużyn lub trenerzy przedkładają sędziemu zawodów oświadczenie, że
zawodnicy wpisani do protokołu z zawodów Pucharu Polski ,posiadają ważne badania
lekarskie lub oświadczenie, na podstawie których mogą brać udział w meczu.
Oświadczenie musi być potwierdzone własnoręcznym czytelnym podpisem kierownika
drużyny lub w przypadku jego nieobecności trenera.
9. Zawodnicy nieposiadający aktualnych badań lekarskich nie mogą być dopuszczeni do gry.
10. Nierozegrane zawody z tego tytułu zostaną zweryfikowane, jako walkower na korzyść
drużyny przeciwnej, lub jako obustronny walkower.
11. Zawodnik uczestniczący w spotkaniach pucharowych musi posiadać aktualny
dokument tożsamości ze zdjęciem. W przypadku sprawdzania tożsamości zawodników na żądanie sędziego dokument tożsamości ze zdjęciem musi być bezzwłocznie okazany
sędziemu zawodów. Nie okazanie dokumentu tożsamości przez zawodnika oznaczać
będzie, jako gra nieuprawnionego zawodnika.
12. Zawody muszą być rozegrane w terminie i godzinach wyznaczonych przez Wydział Gier
prowadzący dane rozgrywki. W wyjątkowych sytuacjach, wynikających z decyzji organu
administracyjnego, sądowego lub związkowego, lub innych nadzwyczajnych okoliczności,
Organ prowadzący dane rozgrywki może wyznaczyć obligatoryjny inny termin rozegrania
zawodów. Klub, który odmówi rozegrania meczu w terminie wyznaczonym przez Wydział
Gier prowadzący dane rozgrywki podlega karze finansowej w wysokości określonej w
Uchwale Zarządu Lubuskiego ZPN. Niezależnie od powyższego Wydział Dyscypliny
Lubuskiego ZPN może nałożyć także inne kary, przewidziane w Regulaminie
Dyscyplinarnym PZPN natomiast Organ prowadzący dane rozgrywki, nierozegrany mecz
zweryfikuje, jako VO na niekorzyść tej drużyny.
13. Powołanie do reprezentacji Związku Piłki Nożnej, a także na zgrupowanie szkoleniowe
więcej niż trzech zawodników jednego klubu może stanowić podstawę do przełożenia
meczu na inny termin wyznaczony przez właściwy organ prowadzący dane rozgrywki.
Zmiana terminu może zostać uwzględniona na wniosek zainteresowanego klubu.
1) Zawodnik powołany do reprezentacji, o którym mowa wyżej lub na zgrupowanie
szkoleniowe, zobowiązany jest do stawienia się w ustalonym czasie na
zgrupowanie;
2) Klub, z którego zawodnik został powołany do kadry, nie jest uprawniony do
podejmowania decyzji o zwolnieniu zawodnika ze zgrupowania kadry;
3) Zawodnik powołany do reprezentacji ZPN, a także na zgrupowanie szkoleniowe,
ale w nich nieuczestniczący bez zgody kierownictwa Związku lub lekarza, nie
może brać udziału w najbliższych zawodach pucharowych, pod rygorem
orzeczenia walkoweru.
14. W przypadku, gdy do rozgrywek w poszczególnych rundach rozgrywek przystąpi
nieparzysta lub niewystarczająca ilość drużyn, wówczas jedna lub kilka z nich
wyłoniona(e) w drodze losowania otrzyma(otrzymują) tzw. wolny los i automatycznie
uzyskuje(uzyskują) awans do następnej rundy rozgrywek.

IX. SPRAWY DYSCYPLINARNE
§ 13
1. Orzecznictwo dyscyplinarne w odniesieniu do zawodników, działaczy i klubów biorących
udział w rozgrywkach pucharowych Rundy Wstępnej i Rundy Pierwszej należy do
rozpoznania przez Wydział Dyscypliny Lubuskiego ZPN i Zespołu WD Lubuskiego ZPN w
Gorzowie Wlkp.
2. Orzecznictwo dyscyplinarne w Rundzie Drugiej rozgrywek pucharowych na szczeblu
Lubuskiego ZPN w stosunku do zawodników, działaczy i klubów należy do Wydziału
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Dyscypliny Lubuskiego ZPN, chyba że ze względu na właściwość przedmiotową sprawa
zastrzeżona jest do rozpoznania przez Związkową Komisję Odwoławczą Lubuskiego ZPN.
3. Zawodnik, który w czasie rozgrywek pucharowych otrzyma ostrzeżenie (żółtą kartkę)
zostanie automatycznie ukarany:
➢ Przy 2 /drugim/ ostrzeżeniu - karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,
➢ Przy 4 /czwartym/ ostrzeżeniu - karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów,
➢ Przy każdym kolejnym, co drugim ostrzeżeniu (6, 8 itd.) - karą dyskwalifikacji w
wymiarze 2 meczów i karą finansową w wysokości 50 zł.
4. Żółte kartki otrzymane przez zawodników w czasie meczów na szczeblu Lubuskiego
ZPN w przypadku awansu na szczebel centralny ulegają anulowaniu.
5. Kary za czerwone lub żółte kartki, otrzymane w Pucharze Polski na poziomie
Lubuskiego ZPN wykonywane są przy awansie do rozgrywek poziomu centralnego
(PZPN-u).
6. Jeżeli wykonanie kary dyskwalifikacji orzeczonej w związku z udzielonymi
ostrzeżeniami (żółtymi kartkami) nie nastąpiło w danej 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 – 100 zł.
7. Żółte i czerwone kartki otrzymane w Pucharze Polski, liczą się tylko w rozgrywkach
pucharowych. Organ dyscyplinarny może rozszerzyć karę dyskwalifikacji na inne klasy
rozgrywkowe, w których aktualnie występuje zawodnik.
8. Jeżeli w czasie jednych zawodów o Puchar Polski co najmniej pięciu zawodników jednej
drużyny otrzyma ostrzeżenie (żółtą kartkę) lub wykluczenie (czerwona kartka), klub
ukaranych zawodników podlega karze pieniężnej w wysokości orzeczonej przez Wydział
Dyscypliny Lubuskiego ZPN w Zielonej Górze lub Zespołu WD Lubuskiego ZPN w
Gorzowie Wlkp. w wysokości – 100 zł.
9. Zawodnik ukarany karą finansową nie może występować w spotkaniach pucharowych,
do czasu wpłacenia kwoty pieniężnej, pomimo odbycia kary dyskwalifikacji.
10. 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.
11. Z zastrzeżeniem punktu 10, 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 w innym zespole klubu lub w innym klubie, niż klub, w którym zawodnik
grał w chwili popełnienia przewinienia dyscyplinarnego.
12. W przypadku dyskwalifikacji czasowej lub na stałe zawodnik w trakcie odbywania kary
nie może uczestniczyć w żadnych zawodach piłkarskich, ani pełnić jakichkolwiek funkcji
związanych z działalnością w piłce nożnej.
13. Kara pieniężna dla klubu za niezgłoszenie się drużyny /nie przystąpienie/ do zawodów
bez uzasadnionych powodów, samowolnego zejścia z boiska lub odmowę dalszego
rozgrywania meczu wynosi odpowiednio określa Uchwała Lubuskiego ZPN w Zielonej
Górze.
➢ Drużyna III ligi - 500 zł.
➢ Drużyna IV ligi – 300 zł.
➢ Drużyna Klasy Okręgowej – 200 zł.
➢ Pozostałe klasy rozgrywkowe – 100 zł.

7

Regulamin Pucharu Polski na szczeblu Lubuskiego ZPN sezon 2020/2021

X. NAGRODY
§ 14
1. Drużyna, która zdobędzie pierwsze miejsce w rozgrywkach na szczeblu Lubuskiego ZPN
otrzymuje:
1) Puchar Marszałka Województwa Lubuskiego,
2) Zawodnicy - medale w kolorze złotym
3) Prawo udziału w rozgrywkach pucharowych na szczeblu centralnym,
4) Zdobywca PP - nagrodę finansową w kwocie 40 000 zł.
2. Drużyna, która zdobędzie drugie miejsce w rozgrywkach na szczeblu Lubuskiego ZPN
otrzymuje:
1) Puchar Prezesa Lubuskiego Związku Piłki Nożnej,
2) Zawodnicy - medale w kolorze srebrnym
3) Nagrodę finansową w kwocie 10 000 zł.
3. Nagrody finansowe pochodzą ze środków Polskiego ZPN.
4. Wypłata nagrody, o której mowa w 1 podpunkt 4 nastąpi na podstawie wystawionego
przez klub odpowiedniego dokumentu obciążeniowego (nota, faktura), po przekazaniu
przez Lubuski Związek Piłki Nożnej zgłoszenia klubu do rozgrywek na szczeblu
centralnym.
5. Wypłata nagrody dla finalisty PP, o której mowa w 2 podpunkt 3 nastąpi na podstawie
wystawionego przez klub odpowiedniego dokumentu obciążeniowego (nota, faktura), po
przekazaniu przez Lubuski Związek Piłki Nożnej informacji o klubie uprawnionym do jej
otrzymania.

XI. SĘDZIOWIE
§ 15
1. Obsadę sędziowską na zawody pucharowe wyznaczają:
- W OZPN Gorzów Wlkp. – PODKOLEGIA Sędziów OZPN Gorzów Wlkp., Drezdenko
- W Lubuskim ZPN - Kolegium Sędziów LZPN,

XII. KOSZTY ORGANIZACJI ZAWODÓW
§ 16
Zawody organizuje klub będący gospodarzem i pokrywa wszystkie koszty związane z organizacją
zawodów. Każda drużyna wyjeżdża na zawody na koszt własny.

XIII. PROTESTY
§ 17
1. Ewentualne protesty dotyczące przebiegu zawodów na szczeblu określonym
regulaminem mogą być składane do organu prowadzącego rozgrywki w terminie 48
godzin po zawodach, przy czym kopie protestów muszą być przekazane stronie
przeciwnej. Do protestu należy dołączyć pokwitowanie o wpłaceniu na konto Lubuskiego
ZPN kaucji protestowej w wysokości 100 zł. – Dotyczy I instancji oraz 200 zł do II instancji.
(Powyższe określa Uchwała Lubuskiego ZPN).
2. Od decyzji podjętej w I instancji przysługuje odwołanie do II instancji (Komisji
Odwoławczej Lubuskiego ZPN) i tak:
1) Od Wydziału Gier w ciągu 3 dni od dnia otrzymania decyzji wraz z uzasadnieniem,
po wcześniejszym wpłaceniu kaucji w wysokości 200 zł.
2) Od Wydziału Dyscypliny w ciągu 7 dni od dnia otrzymania decyzji wraz z
uzasadnieniem, po wcześniejszym wpłaceniu kaucji w wysokości 200 zł.
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3. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z wymogów określonych w § 17 punkt 1 i 2
Organ prowadzący dane rozgrywki pozostawia protest bez rozpatrzenia.

XIV. ZASADY INTERPRETACJI
§ 18
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Lubuskiego ZPN.

XV. DATA ZATWIERDZENIA
§ 19
Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Lubuskiego ZPN w dniu 22.05.2020.
(Uchwała Nr 26/2020) i wchodzi w życie z dniem podpisania. Tym samym z dniem 30 czerwca
2020 roku przestaje obowiązywać poprzedni regulamin PP na sezon 2019/2020.

Za Zarząd
Lubuskiego Związku Piłki Nożnej
Prezes
Robert Skowron
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