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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 chłopców mającą na celu przegląd  potencjału i poziomu 

zawodników pod kątem naboru do kadr wojewódzkich.  

            Regulamin określa zasady udziału drużyn w rozgrywkach pucharowych 

w województwie lubuskim, które będą rozgrywane poza unifikacją.  

  

http://www.lubuskizpn.pl/
mailto:wydzial.gier@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: 

 

a) Wydział Gier w Zielonej Górze, 

b) 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: 

a) O powyższy regulamin opracowany przez Wydział Szkolenia Lubuskiego 

ZPN, 

b) 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”, 

c) Regulamin Dyscyplinarny przedstawiony poniżej 

 

 

§2 

 

Przez zgłoszenie się do rozgrywek klub potwierdza znajomość niniejszego 

regulaminu. 

 

II. CYKL ROZGRYWEK 

 

§3 

 

1. Cykl rozgrywek na szczeblu Lubuskiego ZPN w sezonie 2022/2022 

rozpoczyna się w marcu, a kończy się w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 

czerwca 2023 r. i ma wyłonić zwycięzcę rozgrywek o Puchar Prezesa 

Lubuskiego ZPN, która otrzyma puchar i nagrodę w postaci wyjazdu na mecz 

reprezentacji Polski. 

 



III. UCZESTNICTWO 

 

§4 

 

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

drużyny chłopców na zasadzie dobrowolności w oparciu o zgłoszenie – 

potwierdzone w ANKIECIE ZGŁOSZENIOWEJ DO ROZGRYWEK NA SEZON 

2022/2023 o Puchar Prezesa LZPN. 

 

2. W rozgrywkach o Puchar Prezesa LZPN udział biorą chłopcy urodzeni w 

latach 2011-2012. Uprawnienie do uczestnictwa w rozgrywkach następuje po 

przesłaniu do Wydziału Szkolenia listy zgłoszeniowej. 

 

3. Do rozgrywek o Puchar Prezesa LZPN dopuszcza się również udział drużyn 

niezrzeszonych pod warunkiem spełnienia następujących warunków: 

 

a) 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. 

b) Do gry nie będą mogli być 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. 

c) 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. 

d) 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. 

 

 

§5 

 

1. Listy zawodników można uzupełniać w trakcie rozgrywek zgodnie z 

odrębnymi przepisami: 

a) zwycięzca meczu na każdym etapie rozgrywek może dobrać do 

swojego zespołu maksymalnie 3 graczy z pokonanej drużyny, pod 

warunkiem zgody trenera i rodziców pokonanego zespołu. Ilość 



dobranych zawodników przez zespół zwyciężający na kolejnych 

etapach rozgrywek nie może przekroczyć 5 graczy. 

b) zwycięska drużyna może dobrać zawodników tylko od przeciwników, 

których pokonała. 

 

§6 

 

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

zobowiązuje do stosowania następujących zasad: 

 

a) Zawodnicy, którzy brali udział w jednej drużynie, mogą brać udział w 

innym zespole tego samego klubu na zasadach opisanych w §5 a),b). 

Jeżeli jedna z tych drużyn została wyeliminowana z rozgrywek, wtedy 

najwyżej 3 zawodników drużyny wyeliminowanej może grać w kolejnym 

etapie 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 

uprawnić do gry w zespole młodzika zawodnika, który ukończył 10. 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 

sportowo-lekarskiej; 

 

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

występować trzech zawodników– 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 

 

§8 

 

W Rundzie Wstępnej (północ, południe) z ilości zgłoszonych drużyn, skład 

turnieju eliminacyjnego ustala Wydział Szkolenia w Gorzowie (Kamil Jaźwiński, 

Artur Andruszczak, Krzysztof Kaczmarczyk) i Zielonej Górze (Przemysław 

Piwowar, Łukasz Garguła, Mariusz Karpiński) na podstawie losowania. 

 

1.    Każda para zawodów pucharowych rozgrywa jeden mecz, a 

gospodarzem jest zespół wylosowany jako pierwszy. 

2.   Zwycięzcy poszczególnych turniejów przechodzą do następnej rundy. 

3. Kary za czerwone kartki zawodników drużyn uczestniczących w 

rozgrywkach rundy wstępnej wykonywane są w kolejnych etapach rozgrywek 

turnieju o Puchar Prezesa LZPN. 

4. 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 i Wydział 

Szkolenia LZPN (Przemysław Piwowar, Artur Andruszczak, Mariusz Karpiński). 

2. Każdy okręg wyłania najlepsze drużyny, które awansują do finału 

wojewódzkiego  – Pucharu Prezesa Lubuskiego ZPN (ilość uzależniona od ilości 

zgłoszeń na północy i południu). 

3. Wydział Szkolenia w drodze losowania ustali pary pucharowe na szczeblu 

wojewódzkim. 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. Finał rozgrywek o puchar Prezesa Lubuskiego ZPN zostanie rozegrany 

jako przedmecz wojewódzkiego finału Pucharu Polski seniorów, który odbędzie 

się 8 czerwca 2023 roku w Gorzowie Wielkopolskim.                  

 

VII. ZASADY AWANSU 

 

§11 

 

W przypadku wyniku remisowego po zakończeniu meczu w regulaminowym 

czasie (2x30 min) 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. zespół 

przegrywający odpada z dalszej rywalizacji.  

2. Gospodarzami meczów są drużyny wyłonione jako pierwsze w drodze 

losowania.  

3. Losowanie par dokonuje Wydział Szkolenia po każdej rundzie rozgrywek. 

4. Drużyny uprawnione są w trakcie meczu do zmian „powrotnych” przez 

cały okres trwania meczu /nie dotyczy strzelania rzutów karnych/ 

5. Zaleca się , aby mecze były rozgrywane na głównych boiskach w 

danym klubie. 

6. Zawody w ramach rozgrywek o Puchar Prezesa Lubuskiego ZPN 

rozgrywane poza unifikacją dotyczą; 

a) ilość zawodników; 11x11  

b) czas gry: 2x30’, 10’ przerwy 

c) wymiary boiska min. 45x90 



d) bramki ; 7,32 x 2,44 

e) rozmiar piłki nr4 

f) ilość zmian; dowolna 

g) obowiązuje przepis o spalonym 

h) auty; wznawiamy grę rękami 

i) kary indywidualne; 3’,5’,10’ i czerwona kartka. Po otrzymaniu czerwonej kartki 

zawodnik nie może uczestniczyć w do końca meczu i może być zastąpiony 

przez innego gracza. 

 

7. Zawodnicy, którzy zmienili barwy klubowe w tej samej edycji rozgrywek 

pucharowych, mogą brać udział w barwach nowego klubu w tej samej edycji 

pucharowej. 

8. Zawodnicy wpisane do protokołu zawodów muszą posiadać aktualne 

badania lekarskie. Szczegółowe zasady, zakres, tryb i uprawnienia do 

wydawania orzeczeń oraz przeprowadzania badań określają: 

 

a) 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.); 

b) 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.). 

 

9. Kierownicy drużyn lub trenerzy przedkładają sędziemu zawodów 

oświadczenie, że zawodniczki wpisane do protokołu ,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. 

10. Zawodnicy nieposiadające aktualnych badań lekarskich nie mogą być 

dopuszczeni do gry. 

11. Nierozegrane zawody z tego tytułu zostaną zweryfikowane jako 

walkower na korzyść drużyny przeciwnej lub jako obustronny walkower. 

12. Zawodnik uczestniczący w spotkaniach turniejowych 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. 



13. Zawody muszą być 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 wyznaczyć obligatoryjny inny termin rozegrania 

zawodów. Kluby mają możliwość rozegrania meczu w innym terminie pod 

warunkiem zgody obu klubów na wyznaczony termin i spotkanie powinno się 

odbyć przed rozegraniem kolejnej rundy. 

14. Klub, który odmówi rozegrania meczu w wyznaczonym terminie lub nie 

stawi się na turniej z przyczyn nieusprawiedliwionych, Wydział Szkolenia 

zastrzega sobie prawo do wykluczenia klubu z rozgrywek w kolejnej edycji. 

Organ prowadzący rozgrywki, nierozegrany mecz zweryfikuje, jako VO na 

niekorzyść tej drużyny. 

15. Powołanie do reprezentacji Związku Piłki Nożnej, a także na zgrupowanie 

szkoleniowe więcej niż trzech zawodników jednego klubu może stanowić 

podstawę do przełożenia turnieju na inny termin na warunkach określonych 

powyżej. 

16. 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 turniejowych należy do rozpoznania 

przez Wydział Szkolenia Lubuskiego ZPN (w składzie jak wyżej). 

2. Orzecznictwo dyscyplinarne w drugiej rundzie rozgrywek pucharowych 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



X. NAGRODY 

 

§14 

 

1. Drużyna, która zdobędzie pierwsze miejsce w finale wojewódzkim 

otrzymuje: 

 

a) Puchar Prezesa  Lubuskiego Związku Piłki Nożnej, 

b) Zawodnicy - medale w kolorze złotym 

c) Wyjazd na mecz reprezentacji Polski seniorów w terminie 7 września 

2023 roku (Polska – Wyspy Owcze). 

d) Komplet strojów  

 

2. Drużyna, która zdobędzie drugie miejsce w rozgrywkach na szczeblu 

Lubuskiego ZPN otrzymuje: 

 

a) Puchar Prezesa Lubuskiego Związku Piłki Nożnej, 

b) Zawodnicy - medale w kolorze srebrnym 

c) 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”  

 

 

XI. SĘDZIOWIE 

 

§15 

 

1. Obsadę sędziowską na zawody pucharowe wyznacza Lubuskie 

Kolegium Sędziów. 

 

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 być 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 

14.02.2023. 

 

(Uchwała Nr  7/2023) i wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

Za Zarząd 

Lubuskiego Związku Piłki Nożnej 

Prezes 

Robert Skowron 

 


