REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY
rozgrywek o Puchar Polski prowadzonych przez
Podokręg Racibórz w sezonie 2019/2020
§1
1. W rozgrywkach Pucharu Polski na szczeblu Podokręgu obowiązkowo biorą udział
zespoły III, IV i Klas Okręgowych
2. Drużyny Klasy A mogą wystąpić do Komisji ds. Rozgrywek Podokręgu
o zwolnienie z udziału w rozgrywkach
3. Drużyny niższych klas rozgrywkowych biorą udział na zasadzie dobrowolności
z pisemnym powiadomieniem Komisji Rozgrywek
4. W rozgrywkach mogą brać udział drużyny niezrzeszone w PZPN na zasadach
określonych w Regulaminie rozgrywek w piłkę nożną o Puchar Polski w sezonie
2019/2020 na szczeblu Śląskiego Związku Piłki Nożnej
§2
1. W zawodach o Puchar Polski mogą brać udział jedynie zawodnicy:
- potwierdzeni do rozgrywek danego klubu na zasadach określonych w Regulaminie
Ramowym rozgrywek w piłce nożnej Śl.ZPN
- zgłoszeni w ramach swoich klubów do Extranetu
2. W rozgrywkach pucharowych dozwolona jest wymiana siedmiu zawodników w ciągu
całego meczu bez prawa ponownego powrotu na boisko, z zastrzeżeniem, że w drugiej
połowie można dokonać jedynie czterech zmian.
§3
Dokumenty meczowe:
1. Zawodnicy biorą udział w meczach na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem
(dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, legitymacja szkolna).
2. Brak dokumentu tożsamości ze zdjęciem czyni zawodnika nieuprawnionym do gry
i powoduje niedopuszczenie go do zawodów. Fakt zaistnienia takiej sytuacji sędzia
opisuje w sprawozdaniu.
3. Zawodnicy biorący udział w meczu muszą mieć aktualny i pozytywny wynik badania
lekarskiego.
4. Zawodnicy amatorzy, którzy ukończyli 23 rok życia zamiast badań lekarskich mogą
złożyć w danym sezonie rozgrywkowym w klubie oświadczenie o braku
przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających bezpieczny udział we
współzawodnictwie sportowym (zgodnie z załącznikiem).
§4
1. Klub, który wystawił do rozgrywek więcej drużyn jest zobowiązany do stosowania
następujących zasad:
a) oznaczenie drużyn
– drużyna nr 1 – występująca w wyższej klasie rozgrywkowej,
– drużyna nr 2 – występująca w niższej klasie rozgrywkowej
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§5
1. Zawodnik, który w czasie zawodów pucharowych otrzyma napomnienie (żółta
kartka), zostanie automatycznie ukarany:
a) przy drugim napomnieniu – kara dyskwalifikacji – 1 mecz
b) przy czwartym napomnieniu – kara dyskwalifikacji – 2 mecze
c) przy każdym co drugim napomnieniu (szóste, ósme, …) – kara dyskwalifikacji – 2
mecze
2. Zawodnik, którego sędzia wykluczył z gry (samoistna czerwona kartka) jest
automatycznie zawieszony w rozgrywkach pucharowych, a wymiar kary orzeka
Komisja Dyscypliny w oparciu o Regulamin Dyscyplinarny.
§6
1. Gospodarzem zawodów PP jest drużyna grająca w niższej lidze a w przypadku gdy
drużyny grają na jednym szczeblu rozgrywek decyduje losowanie dokonane
przez Komisję ds. Rozgrywek Podokręgu.
2. Dopuszczalne jest porozumienie klubów na zmianę gospodarza. W takim przypadku
Komisja ds. Rozgrywek Podokręgu musi wyrazić na to zgodę.
§7
1. W zawodach PP musi zostać wyłoniony zwycięzca. Jeżeli w regulaminowych czasie
gry będzie remis - nastąpi seria rzutów karnych, która wyłoni zwycięzcę.
§8
1. Dla zespołów uczestniczących w zawodach PP obowiązują opłaty jak dla meczów
mistrzowskich odpowiednich dla występujących drużyn, nie wyższe niż opłaty
dotyczące zespołów Klasy A, z wyłączeniem zapisów o opłacie startowej, uprawnień
zawodników do gry oraz opłaty za kartki.
Zatwierdzono Uchwałą Prezydium Podokręg Racibórz Śl.ZPN z dnia 02.08.2019
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