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R E G U L A M I N 
      Rozgrywek o  Puchar  

                   Prezesa Lubuskiego ZPN 
 

             Rozgrywki o Puchar Prezesa Lubuskiego Związku Piłki Nożnej  są  imprezą 
piłkarską dla dziewczynek mającą na celu przegląd  potencjału i poziomu 
zawodniczek pod katem naboru do kadr wojewódzkich.  
            Regulamin określa zasady udziału drużyn w rozgrywkach pucharowych w 
województwie lubuskim, które będą rozgrywane poza unifikacją.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lubuskizpn.pl/


 
 

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 I etapu należy do Wydziału Dyscypliny 
Lubuskiego ZPN w Zielonej Górze oraz Zespołu Wydziału Dyscypliny Lubuskiego ZPN w 
Gorzowie Wlkp.  

3. Zawody o Puchar Prezesa  na szczeblu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej rozgrywane będą 
w oparciu: 

1) O powyższy regulamin opracowany przez Wydział Szkolenia 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 przedstawiony poniżej 
 

 
§ 2 

Przez zgłoszenie się do rozgrywek klub potwierdza znajomośd niniejszego regulaminu. 
 

II. CYKL ROZGRYWEK  
§ 3  

1. Cykl rozgrywek na szczeblu Lubuskiego ZPN w sezonie 2022/2023 rozpoczyna się we 
wrześniu 2022., a kooczy się w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 grudnia 2022r i ma 
wyłonid zwycięzcę rozgrywek o Puchar Prezesa Lubuskiego ZPN, która otrzyma puchar i 
nagrodę w postaci wyjazdu na mecz reprezentacji Polski grającej w Lidze Narodów. 

 

III. UCZESTNICTWO 
 

§ 4 
 
1. W rozgrywkach o Puchar Prezesa LZPN w sezonie 2022/2023 udział biorą wszystkie 

drużyny w kategorii U-13 dziewcząt na zasadzie dobrowolności w oparciu o zgłoszenie – 
potwierdzone w ANKIECIE ZGŁOSZENIOWEJ DO ROZGRYWEK NA SEZON o Puchar Prezesa 
LZPN.  

2. W rozgrywkach o Puchar Prezesa LZPN udział biorą zawodniczki urodzone w roku 2010 
i młodsze. Uprawnienie do uczestnictwa w rozgrywkach następuje po przesłaniu do 
Wydziału Szkolenia listy zgłoszeniowej /załącznik do regulaminu nr 1/.  

3. Do rozgrywek o PUCHAR PREZESA LZPN 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 byd potwierdzeni zawodnicy, którzy są już uprawnieni do 
gry w innym zespole lub są zawodnikami innego klubu, który nie wyraził zgody do 
gry w innej drużynie. 

3) Lista zawodników może byd uaktualniana w trakcie rozgrywek. 
 
 

4) Poprzez zgłoszenie do rozgrywek, Klub/drużyna potwierdza znajomośd niniejszego 
Regulaminu.  

5) Zawodniczki wpisane do sprawozdania meczowego muszą posiadad aktualne 
badania lekarskie. Szczegółowe zasady, zakres, tryb i uprawnienia do wydawania 



 
 

orzeczeo oraz przeprowadzania badao 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 brad udział w meczu pucharowym, potwierdzając 
czytelnym podpisem. 

 

 

§ 5  
1. Listy zawodników można uzupełniad w trakcie rozgrywek zgodnie z odrębnymi 

przepisami: 
a. zwycięzca meczu na każdym etapie rozgrywek może dobrad do swojego zespołu 
maksymalnie 3 graczy z pokonanej drużyny , pod warunkiem zgody trenera i rodziców 
pokonanego zespołu. Ilośd dobranych zawodniczek przez zespół zwyciężający na 
kolejnych etapach rozgrywek nie może przekroczyd 5 graczy. 
b. zwycięska drużyna może dobrad zawodniczek tylko od przeciwników , których 
pokonała 

 
§ 6 

 
1. Wystawienie przez Klub do rozgrywek więcej niż jednej drużyny, zobowiązuje do 

stosowania następujących zasad:  
a) Zawodniczki, które brały udział w jednej drużynie,  mogą brad udział w innym zespole 

tego samego klubu na zasadach &5 a),b). Jeżeli jedna z tych drużyn została 
wyeliminowana z rozgrywek, wtedy najwyżej 3 zawodniczki drużyny wyeliminowanej 
może grad w kolejnym meczu w  drużynie swego klubu, która zakwalifikowała się do 
dalszych rozgrywek.  

b) Oznaczenie drużyn tego samego klubu ustala się na podstawie zapisów rzymskich 
I,II,III itd. 

 

§ 7  
1. W rozgrywkach o Puchar Prezesa LZPN  w szczególnie uzasadnionych przypadkach właściwy 

organ prowadzący rozgrywki piłki nożnej może uprawnid do gry w zespole zawodniczkę, który 
młodszą, po spełnieniu wszystkich poniższych warunków:  

a . Uzyskaniu przez zainteresowany klub pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych 

 
b. Uzyskaniu przez zainteresowany klub pozytywnej opinii przychodni sportowo-

lekarskiej; 
2. W rozgrywkach o Puchar Prezesa LZPN  w każdym meczu może występowad 

zawodników – cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej z uwzględnieniem 
postanowieo 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 
 

§ 8  
W Rundzie Wstępnej /północ, południe/z ilości zgłoszonych drużyn, skład turnieju 
eliminacyjnego ustala Wydział Szkolenia, w Gorzowie/Kamil Jaźwioski, Artur 
Andruszczak, Krzysztof Kaczmarczyk/ i Zielonej Górze  /Przemysław Piwowar, Jarosław 
Miś, Mariusz Karpioski/ na podstawie losowania.   

1. Zwycięzcy poszczególnych turniejów przechodzą do turnieju finałowego. 



 
 

2. Orzecznictwo dyscyplinarne wobec zawodników, działaczy i klubów w odniesieniu do 
wszystkich drużyn biorących udział w rozgrywkach  Rundy Wstępnej należy do Wydziału 
Szkolenia Lubuskiego ZPN  (w powyższych składach osobowych). 

 

V. RUNDA PIERWSZA 
Rozgrywki na szczeblu wojewódzkim 

 

§ 9 
1. Harmonogram i organizację rozgrywek prowadzi Wydział Gier Lubuskiego ZPN wraz z 

trenerami Kadr  /Kamil Jaźwioski, Tomasz Zielioski, Jacek Malewicz, Piotr Kobyłecki/.  
2. Każdy turniej wyłania najlepsze drużyny, które awansują do finału wojewódzkiego  – 

Pucharu Prezesa Lubuskiego ZPN /ilośd uzależniona od ilości zgłoszeo na północy i 
południu/. 

3. Wydział Gier Lubuskiego ZPN odrębnym komunikatem ustala daty i godziny zawodów 
oraz informacje umieszcza na stronie internetowej Lubuskiego ZPN. 
 

VI. Finał Wojewódzki 
Rozgrywek o Puchar Prezesa Lubuskiego ZPN 

 

§ 10 
1. Organizację meczu finałowego rozgrywek o Puchar Prezesa LZPN pucharowy 

przejmuje w całości Wydział Szkolenia Lubuskiego ZPN.  
  

2. Turniej finałowy rozgrywek o puchar Prezesa Lubuskiego ZPN zostanie rozegrany na 
hali sportowy widowiskowej CRS w Zielonej Górze w terminie 19 listopada 2022 roku.                  

 

VII. ZASADY AWANSU 
 

§ 11 
W turniejach rozgrywanych w systemie „każdy z każdym”: 
 

a) W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie drużyny, o zajętym 
miejscu decyduje w kolejności:  

a. Wynik bezpośredniego spotkania;  
b. Korzystniejsza różnica bramek ze wszystkich spotkao rozegranych w 
Turnieju;  
c. Większa liczba strzelonych bramek;  
d. Rzuty karne pomiędzy zainteresowanymi zespołami.    

b) W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez trzy drużyny lub więcej 
drużyn, o zajętym miejscu decyduje w kolejności:  

a. Mała tabela zawierająca wyniki bezpośrednich spotkao pomiędzy 
zainteresowanymi drużynami;  
b. Korzystniejsza różnica bramek ze wszystkich spotkao rozegranych w 
Turnieju;  
c. Większa liczba strzelonych bramek;  
d. Rzuty karne pomiędzy zainteresowanymi zespołami. 

 

VIII. ZASADY OGÓLNE ROZGRYWEK 
 

§ 12  
1. Zawody przeprowadzone zostaną systemem turniejowym,  
2. Gospodarzami turniejów są drużyny zgłoszone na zasadzie dobrowolności.  
3. Drużyny uprawnione są w trakcie meczu do zmian „hokejowych” przez cały okres 

trwania meczu /nie dotyczy strzelania rzutów karnych/  
4. Zawody w ramach rozgrywek o Puchar Prezesa Lubuskiego ZPN rozgrywane poza 

unifikacją dotyczą; 
             a/ ilośd zawodników; 5x5 



 
 

b/ czas gry: zależnie od liczby zgłoszonych zespołów 
c/ wymiary hali min. 22.5 x 44m 
d/bramki ; 3 x 2m 
e/rozmiar piłki nr4 
f/ ilośd zmian; dowolna 
g/ nie obowiązuje przepis o spalonym 
h/ auty; wznawiamy grę nogami 
i/ kary indywidualne; 1’,2’ i czerwona kartka. Po otrzymaniu czerwonej kartki 
zawodniczka nie może uczestniczyd w do kooca meczu i może byd zastąpiona przez 
innego gracza.  

5. Zawodniczki, które zmieniły barwy klubowe w tej samej edycji rozgrywek 
pucharowych, mogą brad udział w barwach nowego klubu w kolejnym turnieju.  

6. Zawodniczki wpisane do protokołu zawodów muszą posiadad aktualne badania 
lekarskie. Szczegółowe zasady, zakres, tryb i uprawnienia do wydawania orzeczeo 
oraz przeprowadzania badao określają:  

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2016 roku w sprawie 
kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeo 
lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badao 
lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeo (z późn. zm.);

 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu 
orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do 
ukooczenia 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 
zawodniczki wpisane do protokołu ,posiadają ważne badania lekarskie lub oświadczenie, 
na podstawie których mogą brad udział w meczu. Oświadczenie musi byd potwierdzone 
własnoręcznym czytelnym podpisem kierownika drużyny lub w przypadku jego 
nieobecności trenera.  

9. Zawodniczki nieposiadające aktualnych badao lekarskich nie mogą byd dopuszczone do 
gry.  

10. Nierozegrane zawody z tego tytułu zostaną zweryfikowane, jako walkower na korzyśd 
drużyny przeciwnej, lub jako obustronny walkower.  

11. Zawodnik uczestniczący w spotkaniach turniejowych musi posiadad aktualny dokument 
tożsamości ze zdjęciem. W przypadku sprawdzania tożsamości zawodników - na żądanie 
sędziego dokument tożsamości ze zdjęciem musi byd bezzwłocznie okazany sędziemu 
zawodów. Nie okazanie dokumentu tożsamości przez zawodnika oznaczad będzie, jako 
gra nieuprawnionego zawodnika.  

12. Zawody muszą byd rozegrane w terminie i godzinach wyznaczonych przez Wydział 
Szkolenia/Gier prowadzący rozgrywki. W wyjątkowych sytuacjach, wynikających z decyzji 
organu administracyjnego, sądowego lub związkowego, lub innych nadzwyczajnych 
okoliczności, Organ prowadzący dane rozgrywki może wyznaczyd obligatoryjny inny 
termin rozegrania zawodów. Kluby mają możliwośd rozegrania meczu w innym terminie 
pod warunkiem zgody obu klubów na wyznaczony termin i spotkanie powinno się odbyd 
przed rozegraniem kolejnej rundy. 

13. Klub, który odmówi rozegrania meczu w wyznaczonym terminie lub nie stawi się na 
turniejz przyczyn nieusprawiedliwionych, Wydział Szkolenia zastrzega sobie prawo do 
wykluczenia klubu z rozgrywek w kolejnej edycji. Organ prowadzący rozgrywki, 
nierozegrany mecz zweryfikuje, jako VO na niekorzyśd tej drużyny.  

14. Powołanie do reprezentacji Związku Piłki Nożnej, a także na zgrupowanie szkoleniowe 
więcej niż trzech zawodników jednego klubu może stanowid podstawę do przełożenia 
turnieju na inny termin na warunkach określonych powyżej. 

 
 
 
 

 



 
 

                                                      IX. SPRAWY DYSCYPLINARNE 
 

§ 13  
1. Orzecznictwo dyscyplinarne w odniesieniu do zawodników, działaczy i klubów biorących 

udział w rozgrywkach turniejowych należy do rozpoznania przez Wydział Szkolenia 
Lubuskiego ZPN / w składzie jak wyżej/ . 

2. Orzecznictwo dyscyplinarne w Turnieju finałowym rozgrywek na szczeblu Lubuskiego 
ZPN w stosunku do zawodników, działaczy i klubów należy do Wydziału Szklenia / w 
składzie jak wyżej/ 

 
3. Kary za czerwone  kartki otrzymane w rozgrywkach  wykonywane w trakcie rozgrywek 

dotyczą aktualnej edycji rozgrywek. 4.  

 

 

X. NAGRODY 
 

§ 14  
1. Drużyna, która zdobędzie pierwsze miejsce  w finale wojewódzkim otrzymuje:  

1) Puchar Prezesa  Lubuskiego Związku Piłki Nożnej,  
2) Zawodnicy - medale w kolorze złotym 
3) Wyjazd na mecz reprezentacji Polski seniorów w ramach rozgrywek LIGI NARODÓW  
4) Komplet strojów   

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) Komplet strojów piłkarskich  

3. Nagrody dodatkowe; 
- nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników na poszczególnych pozycjach z drużyn 
grających w finale 
- nagroda rzeczowa dla najlepszego zawodnika finału 
- nagroda rzeczowa dla „króla strzelców”   

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. – PODKOLEGIUM Sędziów OZPN Gorzów Wlkp., 
- W Lubuskim ZPN - Kolegium Sędziów LZPN, 

 

 

XII. KOSZTY ORGANIZACJI ZAWODÓW 
 

§ 16 
 
Turnieje 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 byd składane do organu prowadzącego rozgrywki w terminie 48 
godzin po zawodach /Wydział Szkolenia LZPN/.  

2. Od decyzji podjętej w I instancji nie przysługuje odwołanie. 
 

 
 

 

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 15.05.2022. 
 
(Uchwała Nr  /2022) i wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 

 

Za Zarząd  
Lubuskiego Związku Piłki Nożnej  

Prezes 
 

Robert Skowron 
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