
 1

REGULAMIN ROZGRYWEK 
O PUCHAR POLSKI NA SZCZEBLU 

MAŁOPOLSKIEGO ZWI ĄZKU PIŁKI NO ŻNEJ 
NA SEZON 2012/2013 

 
 
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. 
 

§ 1 
 

1. Cykl rozgrywek na szczeblu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2012/2013 kończy się 
30.06.2013 r.  i ma wyłonić zdobywcę Pucharu Polski na szczeblu Małopolskiego Związku Piłki 
Nożnej, który weźmie udział w rozgrywkach pucharowych na szczeblu centralnym. 

2. Rozgrywki na szczeblu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej przebiegają na podstawie 
opracowanego przez Wydział Gier MZPN regulaminu w oparciu o ogólnie obowiązujące zasady 
określone w „Przepisach w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną” (Uchwała nr V/93 z dnia 
15 maja 2012 roku Zarządu PZPN dot. zmiany Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 r. 
Zarządu PZPN), Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN (Uchwała Zarządu PZPN nr IV/87 z dnia 19 
kwietnia 2012 r.) oraz Przepisach gry w Piłkę Nożną. 

 
§ 2 

 
W rozgrywkach o Puchar Polski obowiązkowo biorą udział drużyny III, IV ligi i klasy okręgowej. 
Klub klasy A może wystąpić do okręgu lub podokręgu o zwolnienie z udziału w rozgrywkach. 
Pozostałe drużyny biorą udział na zasadzie dobrowolności. W rozgrywkach Pucharu Polski mogą brać 
udział drużyny klubów, które są członkami Małopolskiego Związku Piłki Nożnej. 
Zgłoszenie do rozgrywek następuje poprzez przedstawienie organowi prowadzącemu rozgrywki 
kompletu dokumentów wymaganych odrębnymi przepisami związkowymi dotyczącymi 
potwierdzenia/uprawnienia zawodników do rozgrywek ligowych. 
Uprawnienie zawodników do rozgrywek ligowych oznacza jednocześnie uprawnienie do uczestnictwa 
w rozgrywkach pucharowych. Listy zawodników można uzupełniać w trakcie rozgrywek zgodnie       
z odrębnymi przepisami PZPN w tym zakresie. Poprzez zgłoszenie do rozgrywek Klub potwierdza 
znajomość niniejszego regulaminu. 
W rozgrywkach o Puchar Polski mogą brać udział drużyny niezrzeszone, muszą one do zgłoszenia do 
rozgrywek dołączyć listę zawodników i aktualne karty zdrowia. 
 

§ 3  
 

Rozgrywki pucharowe podzielone są na trzy etapy: 
 
1. Runda wstępna – na szczeblu podokręgów 

Harmonogram i organizację rozgrywek prowadzą odrębnie Komisje Gier w okręgu Nowy Sącz 
(OZPN Nowy Sącz, podokręgi Gorlice, Limanowa, Nowy Targ), Tarnów (TOZPN Tarnów, 
podokręgi Bochnia, Brzesko, Żabno), Kraków (podokręgi Kraków, Myślenice, Wieliczka, Olkusz) 
i Małopolska Zachodnia (podokręgi Wadowice, Chrzanów, Oświęcim). 
Każdy z prowadzących rozgrywki o Puchar Polski na szczeblu Podokręgu (bądź Podokręgu o 
statusie OZPN) wyłania najlepszą drużynę, która awansuje do etapu I – na szczeblu okręgu.  
Każdy z prowadzących rozgrywki o Puchar Polski na szczeblu Podokręgu określi odrębnym 
komunikatem swojej Komisji Gier zasady ustalania par zawodów pucharowych. 
Każda para zawodów pucharowych rozgrywa jeden mecz, a gospodarzem jest zespół występujący 
w niższej klasie rozgrywkowej w sezonie 2011/12, zaś w przypadku występowania w tej samej 
klasie rozgrywkowej, gospodarzem jest drużyna, która zajęła w sezonie 2011/12 niższe miejsce w 
tabeli. Zwycięzcy w poszczególnych podokręgach powinni być wyłonieni do 30.04.2013 r. 
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2. Etap I – na szczeblu okręgów 
Harmonogram i organizację rozgrywek prowadzą Komisje Gier OZPN Nowy Sącz (dla rozgrywek 
o Puchar Polski w OZPN Nowy Sącz i podokręgach Gorlice, Limanowa, Nowy Targ), OZPN 
Tarnów (dla rozgrywek o Puchar Polski w TOZPN Tarnów i podokręgach Bochnia, Brzesko, 
Żabno), PPN Wadowice (dla rozgrywek o Puchar Polski w podokręgach Wadowice, Chrzanów, 
Oświęcim) i Wydział Gier MZPN (dla rozgrywek o Puchar Polski w podokręgach Kraków, 
Myślenice, Wieliczka, Olkusz). 
Każdy z prowadzących rozgrywki o Puchar Polski na tym szczeblu wyłania najlepszą drużynę, 
która awansuje do etapu II – na szczeblu MZPN. 

Każdy z prowadzących rozgrywki o Puchar Polski na tym szczeblu określi odrębnym komunikatem 
zasady ustalania par zawodów pucharowych pomiędzy zwycięzcami w poszczególnych 
Podokręgach. 
Zwycięzcy w poszczególnych okręgach powinni być wyłonieni do 31.05.2013 r. 
 

 
3. Etap II - na szczeblu Małopolskiego ZPN 

Organizację rozgrywek pucharowych przejmuje Wydział Gier MZPN i w drodze losowania 
wyłania pary półfinałowe spośród zwycięzców w okręgach Nowy Sącz, Tarnów, Kraków  i 
Małopolska Zachodnia. Wydział Gier MZPN odrębnym komunikatem ustala datę i godzinę 
zawodów pucharowych w porozumieniu z gospodarzem meczu. 
Każda para zawodów pucharowych rozgrywa jeden mecz półfinałowy, a gospodarzem jest 
drużyna występująca w niższej klasie rozgrywkowej. W przypadku drużyn tej samej klasy 
gospodarza zawodów wyłania się drogą losowania. Ustalenie gospodarzy zawodów 
pucharowych w II etapie następuje na podstawie aktualnego stanu drużyn                            
w poszczególnych klasach rozgrywkowych w chwili losowania. 
Finał Pucharu Polski na szczeblu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej musi zostać rozegrany do 
30.06.2013 r., na boisku neutralnym wyznaczonym przez Wydział Gier MZPN.  

 
§ 4 

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

rozgrywkach pucharowych rundy wstępnej należy do właściwości organu dyscyplinarnego 
danego podokręgu, chyba że ze względu na właściwość przedmiotową sprawa zastrzeżona jest do 
rozpoznania przez Wydział Dyscypliny MZPN. 

2. Orzecznictwo dyscyplinarne w I etapie rozgrywek pucharowych na szczeblu okręgów w 
stosunku do zawodników, działaczy i klubów należy do właściwości Wydziałów Dyscypliny 
OZPN Nowy Sącz, OZPN Tarnów, PPN Wadowice i Wydziału Dyscypliny MZPN. 

3.  Orzecznictwo dyscyplinarne w II etapie rozgrywek pucharowych na szczeblu MZPN w stosunku 
do zawodników, działaczy i klubów należy do właściwości Wydziału Dyscypliny MZPN, chyba że ze 
względu na właściwość przedmiotową sprawa zastrzeżona jest do rozpoznania przez Związkową 
Komisję Odwoławczą MZPN. 
 

§ 5 
 

Wystawienie przez klub do rozgrywek pucharowych więcej niż jednej drużyny zobowiązuje do 
stosowania następujących zasad: 
 
1. Zawodnicy, którzy brali udział w jednej drużynie nie mogą brać udziału w innej drużynie tego 

samego klubu w następnym terminie, jeśli obie drużyny awansują dalej. Jeżeli jedna z tych drużyn 
została wyeliminowana z rozgrywek, wtedy najwyżej 3 (trzech) zawodników drużyny 
wyeliminowanej może grać w poszczególnym meczu w tej drużynie swego klubu, która 
zakwalifikowała się do dalszych rozgrywek. 

2. Oznaczenie drużyn tego samego klubu ustala się na podstawie klas rozgrywkowych, w których one 
aktualnie występują, pierwszą drużynę reprezentuje zespół występujący w wyższej klasie 
rozgrywkowej.  

3. Zawodnicy, którzy zmienili barwy klubowe w tej samej edycji rozgrywek pucharowych, mogą brać 
udział w barwach nowego klubu w tej samej edycji. 

4. W zawodach o Puchar Polski nie jest wymagany udział zawodnika młodzieżowca. 
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§ 6 
 

1. Zawody przeprowadzone zostaną systemem pucharowym, tzn. drużyny przegrywające odpadają. 
2. Gospodarzami meczów są drużyny występujące w niższej klasie rozgrywkowej (z wyjątkiem finału 

na szczeblu MZPN, który odbędzie się na terenie neutralnym). 
3. Zestawienie par rundy wstępnej rozgrywek pucharowych przeprowadzą podokręgi na swoim 

terenie. 
4. Zestawienie par etapu I rozgrywek pucharowych przeprowadzą terytorialnie OZPN Nowy Sącz, 

TOZPN Tarnów, PPN Wadowice i Wydział Gier MZPN (dla rozgrywek z udziałem zwycięzców w 
Podokręgach Kraków, Myślenice, Wieliczka i Olkusz). 

5. Zestawienie par II etapu Pucharu Polski na szczeblu MZPN zostanie dokonane drogą losowania 
przez Wydział Gier MZPN. 

 
 

§ 7 
 

1. W rundzie wstępnej i w I etapie rozgrywek zawody trwają 2 x 45 minut. W przypadku uzyskania                     
w normalnym czasie gry wyniku remisowego sędzia główny zawodów zarządza wykonywanie 
rzutów karnych wg obowiązujących przepisów gry w piłkę nożną. W II etapie rozgrywek 
pucharowych na szczeblu MZPN, w przypadku uzyskania w normalnym czasie gry wyniku 
remisowego sędzia główny zarządza dogrywkę 2x15 minut, a następnie, w przypadku remisu, 
sędzia zarządzi rzuty karne.  

2. Prawo do wykonywania rzutów karnych mają wszyscy zawodnicy, którzy brali udział w grze         
w momencie zakończenia dogrywki. 

3. Drużyny biorące udział w zawodach o Puchar Polski uprawnione są do wymiany 4 zawodników 
przez cały okres gry, w tym bramkarza. 

4. Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów za przewinienia w rozgrywkach pucharowych 
musi być wykonana w tych rozgrywkach. Do czasu wykonania tej kary zawodnik nie może 
uczestniczyć w żadnych rozgrywkach pucharowych. 

5. Zawodnik, który w czasie rozgrywek pucharowych otrzyma ostrzeżenie (żółtą kartkę) 
zostanie automatycznie ukarany: 
-    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 100 zł. 

6.    Żółte kartki otrzymane przez zawodników podczas meczów na szczeblu Małopolskiego Związku 
Piłki Nożnej zostają anulowane w przypadku awansu do etapu centralnego. 

7.    Kary za otrzymane żółte oraz czerwone kartki skutkujące odsunięciem od meczów po zakończeniu 
II etapu Pucharu Polski na szczeblu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej wykonywane są               
w kolejnych etapach lub cyklach Pucharu Polski. 
Kary otrzymane w Pucharze Polski nie liczą się w meczach mistrzowskich (ligowych). 

8. 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. 

 
 

 
§ 8 

 
Klub, który zdobędzie pierwsze miejsce w rozgrywkach na szczeblu MZPN otrzymuje puchar na 
własność i reprezentuje MZPN na szczeblu centralnym Pucharu Polski. 
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§ 9 
 

1. Zawody organizuje sekcja piłki nożnej klubu będącego gospodarzem i pokrywa wszystkie koszty 
związane z organizacją zawodów. Każda drużyna wyjeżdża na zawody na własny koszt. 

2. Klubom organizującym zawody pucharowe przysługują wszystkie wpływy z biletów 
wstępu. 

§ 10 
 

Obsadę sędziowską w rundzie wstępnej rozgrywek wyznaczają Kolegia Sędziowskie w podokręgach 
(bądź podokręgach o statusie OZPN), w I etapie w OZPN Nowy Sącz, TOZPN Tarnów, Kolegium 
Sędziów MZPN Kraków i PPN Wadowice, a w II etapie na szczeblu MZPN – Kolegium Sędziów 
MZPN Kraków. 
Drużyny szkolne i niezrzeszone zwolnione są od opłat sędziowskich, przy czym opłaty te są 
pokrywane przez MZPN. 

  
 

§ 11 
 

Ewentualne protesty dotyczące przebiegu zawodów na szczeblu MZPN mogą być składane do 
Wydziału Gier MZPN w Krakowie w terminie do 48 godzin od zakończenia zawodów, przy 
jednoczesnym złożeniu protestu do odpowiednich OZPN Nowy Sącz, TOZPN Tarnów, PPN 
Wadowice, MZPN i przeciwnika. Do protestu należy dołączyć pokwitowanie o wpłaceniu na konto 
MZPN kaucji protestowej według zasad rozgrywek mistrzowskich. 
 

§ 12 
 

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Wydziałowi Gier i Wydziałowi Dyscypliny 
Małopolskiego Związku Piłki Nożnej. 

 
 
 
                                            Zatwierdził 
                                                                                                               
                                                                                                             Prezes MZPN 
 
Kraków, 8 sierpnia 2012 r.                                                                   Ryszard Niemiec 


