REGULAMIN
ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI
OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ
EDYCJA 2019/2020

§1
W rozgrywkach o Puchar Polski na szczeblu OZPN obowiązkowo biorą udział
drużyny 3 ligi, 4 ligi, Klasy Okręgowej. Pozostałe drużyny biorą udział na
zasadzie dobrowolności.
§2
Rozgrywki podzielone są na dwa etapy:
1. Etap I (szczebel terytorialny OZPN), w którym uczestniczą drużyny Klasy „A” i
„B”, należy zakończyć do dnia 30 czerwca 2018 roku.
Z etapu I zostaną wyłonione drużyny, które zwyciężą w swoich regionach.
Podział terytorialny OZPN przedstawia się następująco:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Region
Region
Region
Region
Region
Region

1
2
3
4
5
6

– drużyny z powiatu namysłowskiego i brzeskiego;
– drużyny z powiatu kluczborskiego i oleskiego;
– drużyny z powiatu opolskiego i Miasta Opole;
– drużyny z powiatu strzeleckiego i krapkowickiego;
- drużyny z powiatu nyskiego i prudnickiego;
– drużyny z powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego i głubczyckiego.

2. W etapie II (szczebel wojewódzki OZPN) udział biorą drużyny 3 ligi, 4 ligi oraz
Klasy Okręgowej, według stanu na zakończenie sezonu rozgrywek 2017/18 (za
wyjątkiem drużyn, które zostały wycofane z rozgrywek tych klas rozgrywkowych
oraz za wyjątkiem drużyny, która uzyska awans do 2 ligi), a także 6 drużyn,
zwycięzców I etapu pucharowego na szczeblu terytorialnym. Rozgrywki te
powinny
być
zakończone
do
30
czerwca
2019
roku.
3. W rozgrywkach I rundy Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim (edycja
2019/20) udział bierze 59 drużyn, tj. drużyny przewidziane do II etapu szczebla
wojewódzkiego OZPN (3 liga, 4 liga, Klasa Okręgowa) oraz drużyny wyłonione w
I etapie szczebla terytorialnego OZPN (6 zwycięzców terytorialnych).
Losowanie I rundy Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim będzie przebiegać w
następujący sposób:
a) spośród 59 drużyn, pięć drużyn otrzymuje wolny los, natomiast pozostałe
drużyny utworzą pary z których zwycięzcy uzyskają awans do następnej
rundy;
b) w przypadku zgłoszenia, mniejszej liczby drużyn niż 59, ilość wolnych
losów zostanie powiększona.
§3
W zawodach pucharowych, daną drużynę klubową, mogą reprezentować
wyłącznie zawodnicy, zgłoszeni i uprawnieni do gry na bieżący sezon w
rozgrywkach ligowych, w których występuje zgłoszona drużyna.
Listy zawodników można uzupełniać w trakcie rozgrywek pucharowych.
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§4
Wystawienie przez klub do rozgrywek 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, jeżeli obie drużyny
awansują dalej. Jeżeli jedna z tych drużyn zostanie wyeliminowana z rozgrywek,
wtedy najwyżej 3 zawodników drużyny wyeliminowanej, może brać udział w tej
drużynie swego klubu, która zakwalifikowała się do dalszych rozgrywek.
2. Oznaczenie drużyny tego samego klubu, ustala się na podstawie klas
rozgrywkowych, w których aktualnie występują. Pierwszą drużynę reprezentuje
zespół klasy wyższej.
§5
1. Zawody przeprowadzone zostaną systemem pucharowym, to znaczy, że
drużyna przegrywająca odpada.
2. Gospodarzami zawodów są drużyny występujące w klasach niższych.
W przypadku drużyn tej samej klasy, gospodarza zawodów wyłania się drogą
losowania. Gospodarz zawodów pokrywa wszystkie koszty zawodów. Goście
przyjeżdżają na własny koszt.
3. Finał na szczeblu OZPN rozgrywany będzie na neutralnym boisku. Miejsce
spotkania na wniosek Wydziału Gier zatwierdza Prezydium Zarządu OZPN.
4. Zawody trwają 2 x 45 minut. W przypadku wyniku remisowego zarządzana
będzie dogrywka 2 x 15 minut. Jeżeli po dogrywce jest remis to sędzia zawodów
zarządza wykonywanie rzutów karnych - według obowiązujących przepisów.
§6
1. Drużyna, która zwycięży w finale Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim
OZPN, awansuje do rozgrywek szczebla centralnego PZPN.
2. Za I miejsce (zdobywca Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim OZPN),
drużyna otrzymuje puchar, złote medale dla zawodników oraz nagrodę finansową
w wysokości 40,000 zł.
3. Za II miejsce (finalista Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim OZPN),
drużyna otrzymuje puchar, srebrne medale dla zawodników oraz nagrodę
finansową w wysokości 10,000 zł.
4. Zdobywca Pucharu Polski na szczeblu terytorialnym OZPN, otrzymuje puchar,
25 złotych medali dla zawodników oraz nagrodę finansową w wysokości 1000 zł.
z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego u oficjalnego Partnera
Technicznego Opolskiego ZPN.
5. Za II miejsce (finalista Pucharu Polski na szczeblu terytorialnym OZPN),
otrzymuje puchar, 25 srebrnych medali dla zawodników oraz nagrodę finansową
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w wysokości 500 zł. z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego u oficjalnego
Partnera Technicznego Opolskiego ZPN.
6. Nagroda finansowa o której mowa w § 6 ust. 4, nie przysługuje klubowi, który
wycofał się lub nie przystąpił do rozgrywek II etapu Pucharu Polski na szczeblu
wojewódzkim OZPN w edycji 2019/2020.
7. Wypłata nagrody finansowej o której mowa w § 6 ust. 2 nastąpi po
wystawieniu przez klub odpowiedniego dokumentu obciążeniowego na Polski
Związek Piłki Nożnej w terminach zawartych w Regulaminie Rozgrywek o Puchar
Polski PZPN.
8. Wypłata nagrody finansowej o której mowa w § 6 ust. 3 nastąpi po
wystawieniu przez klub odpowiedniego dokumentu obciążeniowego na
Polski Związek Piłki Nożnej w terminach zawartych w Regulaminie
Rozgrywek o Puchar Polski PZPN.
9. Nagrody finansowe o których mowa w § 6 ust. 4 i 5 Opolski Związek Piłki
Nożnej zrealizuje po dostarczeniu faktury potwierdzającej pobranie sprzętu
sportowego na kwotę przysługującą klubowi.
10. Nagrody finansowe pochodzą ze środków Opolskiego i Polskiego Związku
Piłki Nożnej.
§7
Drużyny biorące udział w zawodach o Puchar Polski na szczeblu terytorialnym i
wojewódzkim OZPN, uprawnione są do wymiany 4-ch zawodników przez cały
okres trwania gry.
§8
W rozgrywkach o Puchar Polski nie mają zastosowania przepisy obowiązkowego
udziału w grze zawodników młodzieżowych.
§9
W rozgrywkach o Puchar Polski na szczeblu OZPN w każdym meczu może
występować równocześnie na boisku tylko trzech zawodników – cudzoziemców
spoza obszaru Unii Europejskiej.
§ 10
1. Zawodnik, który w czasie zawodów pucharowych otrzyma upomnienie (żółta
kartka) zostanie automatycznie ukarany:
- po drugim napomnieniu żółtą kartką – kara dyskwalifikacji 1 meczu,
- po czwartym napomnieniu żółtą kartką – kara dyskwalifikacji 2 meczów,
- przy każdym kolejnym co drugim napomnieniu żółtą kartką (szóstym, ósmym,
itd.) – kara dyskwalifikacji 2 meczów i kara finansowa 50 zł.
Zawodnik ukarany karą finansową nie może występować w spotkaniach
pucharowych do czasu wpłacenia kwoty pieniężnej, pomimo odbycia kary
dyskwalifikacji.
2. Żółte i czerwone kartki otrzymane w Pucharze Polski, liczą się tylko w
rozgrywkach pucharowych.
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3. Po rozegraniu meczów 1/4 finału na szczeblu wojewódzkim OZPN, żółte kartki
otrzymane przez zawodników drużyn awansujących do 1/2 finału zostają
anulowane.
4. Żółte kartki po zakończeniu danej edycji rozgrywek pucharowych są
anulowane.
5. Żółte kartki otrzymane przez zawodników drużyny, która awansowała do
rozgrywek pucharowych na poziomie PZPN (szczebel centralny) są anulowane.
6. Kary za czerwone lub żółte kartki, otrzymane w Pucharze Polski na poziomie
OZPN-u (szczebel wojewódzki), wykonywane są przy awansie do rozgrywek
poziomu PZPN-u (szczebel centralny).
7. Kary za czerwone kartki niewykonane przez zawodników w danej edycji
rozgrywek pucharowych zostają przeniesione do nowej edycji rozgrywek.
8. Kary za żółte kartki niewykonane przez zawodników w danej edycji rozgrywek
pucharowych nie zostają przeniesione do nowej edycji rozgrywek. W takim
przypadku zawodnik (klub) zobowiązany jest do wniesienia opłaty w wysokości
kolejnej opłaty za żółte kartki, zgodnie z zapisem § 10 ust. 1.
§ 11
1. Zawody o Puchar Polski będą rozgrywane według obowiązujących przepisów
gry w piłkę nożną oraz zgodnie z zasadami określonymi w przepisach; Uchwały
Zarządu PZPN nr IX/140 z dnia 3/7.07.2008 roku; w sprawie organizacji
rozgrywek w piłkę nożną - tekst jednolity oraz Regulaminu Dyscyplinarnego
OZPN.
2. Protesty lub odwołania dotyczące organizacji i przebiegu zawodów należy
przesyłać w terminie 48 godzin po zakończeniu zawodów do Wydziału Gier lub
Wydziału Dyscypliny Opolskiego ZPN jako organów I instancji, przy czym kopie
protestów muszą być przekazane stronie przeciwnej.
3. Do składanego protestu lub odwołania należy dołączyć pokwitowanie o wpłacie
na konto Opolskiego ZPN, kaucji protestowej w wysokości ustalonej przez Zarząd
Opolskiego ZPN.
§ 12
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi OZPN po
zasięgnięciu opinii Wydziału Gier OZPN.
§ 13
Niniejszy regulamin został uchwalony przez Zarząd Opolskiego Związku Piłki
Nożnej w dniu 14 września 2017 roku, Uchwałą nr 113/2017.
PREZES OZPN
TOMASZ GARBOWSKI
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