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POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ      Warszawa, lipiec 2010 
WYDZIAŁ PIŁKARSTWA KOBIECEGO  

 
 
 

REGULAMIN ROZGRYWEK  
O PUCHAR POLSKI W PIŁCE NOŻNEJ KOBIET  

NA SEZON 2010/2011 
 
 
Rozgrywki o ufundowany przez Prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej Puchar Polski są 
doroczną, masową imprezą piłkarską, mającą na celu wyłonienie najlepszej spośród 
wszystkich polskich drużyn kobiecych, ubiegających się o to najwyższe trofeum w kraju. 
Ze względu na znaczenie szkoleniowe i propagandowe, zwłaszcza dla drużyn klas 
niższych, młodzieży nie zrzeszonej w klubach oraz działaczy piłki nożnej, rozgrywki te 
winny stać się zawodami o szczególnej randze dla polskiego piłkarstwa kobiecego.  
 
 

§ 1 
 
1. Regulamin rozgrywek o Puchar Polski obowiązuje w cyklu rozgrywkowym 
2010/2011. 
2. Cykl rozgrywek na szczeblu Związku Piłki Nożnej kończy się 30 października 2010. 
3. Cykl rozgrywek na szczeblu centralnym rozpoczyna się od listopada 2010 – 1/8 
finału, a kończy się w czerwcu 2011. 

 
§ 2 

  
W rozgrywkach o Puchar Polski obowiązkowo biorą udział drużyny Ekstraligi i I ligi  
w piłce nożnej kobiet. Pozostałe drużyny biorą udział na zasadzie dobrowolności.  
Nierozstawione drużyny z I ligi winny zgłosić swój udział w ZPN prowadzącym 
rozgrywki na danym terenie. 

§ 3 
  

Całość rozgrywek podzielona jest na trzy etapy: 
  
I etap -  na szczeblu Związku Piłki Nożnej upoważnionego przez PZPN do 
prowadzenia rozgrywek, w którym uczestniczą drużyny : nie rozstawione Ekstraligi, 
drużyny I ligi, drużyny II ligi oraz drużyny nie zrzeszone zgłoszone do rozgrywek na 
zasadzie dobrowolności (w tym drużyny III ligi z sezonu 2010/2011). Zwycięzcy na 
szczeblu Związków Piłki Nożnej awansują do 1/8 finału Pucharu Polski.  
  
II etap - na szczeblu centralnym z udziałem 6 drużyn Ekstraligi z sezonu 2009/2010, 
oraz drużyny, które awansowały do Ekstraligi z pierwszych miejsc z I ligi: Pogoń 
Szczecin Women oraz KKS Czarni Sosnowiec. 
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§   4 
1. Pierwszy etap rozgrywek przeprowadzają Związki Piłki Nożnej na podstawie 
opracowanych przez siebie regulaminów i w oparciu o ogólnie obowiązujące zasady  
określone w  Uchwale Zarządu PZPN nr III/39 z dnia 14 lipca 2006 roku w sprawie 
statusu zawodników, występujących w polskich klubach piłkarskich oraz zasad zmian 
przynależności klubowej oraz innych Uchwałach Zarządu PZPN. 
2. Orzecznictwo dyscyplinarne zawodniczek, działaczy i klubów w odniesieniu do 
wszystkich drużyn biorących udział w rozgrywkach pucharowych I etapu na szczeblu 
Związku Piłki Nożnej należy do właściwości Wydziału Dyscypliny Związków Piłki Nożnej, 
chyba, że ze względu na właściwość przedmiotową sprawa zastrzeżona jest do 
rozpoznania przez Wydział Dyscypliny PZPN. Każdorazowo Wydział Dyscypliny ZPN 
przesyła informacje do Wydziału Piłkarstwa Kobiecego PZPN o nałożonych karach. 
 

§ 5  
Rozgrywki pierwszego etapu zostaną przeprowadzone w czterech grupach przez n/w 
upoważnione Związki Piłki Nożnej: 

  
Grupa I - Mazowiecki Związek Piłki Nożnej, 
Grupa II - Wielkopolski Związek Piłki Nożnej, 
Grupa III - Śląski Związek Piłki Nożnej, 
Grupa IV - Małopolski Związek Piłki Nożnej, 
 

§ 6 
Wystawienie przez klub, szkołę, zakład pracy do rozgrywek więcej niż jednej drużyny, 
zobowiązuje do stosowania następujących zasad: 
  
1. Zawodniczki, które brały udział w jednej rozgrywce, nie mogą brać udziału  
w rozgrywkach w innej drużynie tego samego klubu (szkoły, zakładu pracy) w 
następnym terminie, jeżeli obie drużyny awansują dalej. Jeżeli jedna z tych drużyn 
została wyeliminowana z rozgrywek, wtedy najwyżej 4 zawodniczki drużyny 
wyeliminowanej mogą grać w tej drużynie swego klubu (szkoły, zakładu pracy), która 
zakwalifikowała się do dalszych rozgrywek.  
2. Drużyny tego samego klubu, szkoły, zakładu pracy winny być rozlosowane możliwie 
do różnych grup rozgrywkowych. 
3. Oznaczenie drużyn tego samego klubu ustala się na podstawie klas rozgrywkowych, 
w których one aktualnie występują – I drużynę reprezentuje zespół występujący  
w najwyższej klasie rozgrywkowej, itd.  
4. Klub, który zrezygnuje z udziału w rozgrywkach w sezonie 2010/2011 zostanie 
pozbawiony prawa udziału w kolejnej edycji Pucharu Polski w piłce nożnej kobiet 
oraz ukarany finansowo. 

§ 7 
1. Do 1/8 finału awansują finaliści na szczeblu ZPN-ów prowadzących rozgrywki 
pierwszego etapu. 
2. We wszystkich rozgrywkach pucharowych rozgrywany jest jeden mecz.  
3. Gospodarzami spotkań są zespoły grające w niższej klasie rozgrywkowej w sezonie 
2010/2011. W przypadku drużyn tej samej klasy rozgrywkowej gospodarz meczu 
zostanie wyłoniony drogą losowania przez Wydział Piłkarstwa Kobiecego PZPN.  
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§ 8 
Terminarz rozgrywek szczebla centralnego (od 1/8 do meczu finałowego włącznie) oraz 
zestawienie par ogłoszone zostaną w pismach okólnych właściwych komórek 
organizacyjnych PZPN.  

 
§ 9 

1. Zawody przeprowadzone zostaną systemem pucharowym, tzn., że drużyny 
przegrywające odpadają.  
2. Zawody trwają 2 x 45 minut.  
3. W przypadku wyniku remisowego w meczach 1/8 i 1/4 sędzia zawodów zarządza 
wykonanie rzutów karnych według obowiązujących przepisów. Prawo do ich 
wykonywania mają wszystkie zawodniczki, które brały udział w grze w momencie 
zakończenia meczu (także i te, które za zgodą sędziego czasowo opuściły boisko i w 
tym momencie nie znajdują się na placu gry). Wszystkie rzuty karne muszą być 
wykonywane do tej samej bramki. O wyborze bramki decyduje sędzia. Rzuty karne 
muszą być wykonywane w sposób bezpośredni. Zdobyte bramki z tzw. „dobitki” są 
nieważne.  
4. W przypadku wyniku remisowego w meczach półfinału i finału Pucharu Polski 
zarządzona będzie dogrywka 2 x 15 minut. Jeżeli jedna z drużyn zdobędzie więcej 
bramek podczas dogrywki, drużyna ta zostanie zwycięzcą meczu. W przypadku  
zdobycia jednakowej ilości bramek przez oba zespoły, bądź nie zdobycia żadnej, sędzia 
nakazuje wykonywanie rzutów karnych jak w punkcie 3.   
5. Drużyny biorące udział w II etapie rozgrywek o Puchar Polski uprawnione są do 
wymiany 4 zawodniczek przez cały czas trwania gry.  

  
§ 10 

1. Zawody o Puchar Polski będą rozgrywane według obowiązujących przepisów gry w 
piłkę nożną oraz zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Zarządu PZPN nr III/39 z 
dnia 14 lipca 2006 roku w sprawie statusu zawodników, występujących w polskich 
klubach piłkarskich oraz zasad zmian przynależności klubowej oraz innych Uchwałach 
Zarządu PZPN. 
2. W rozgrywkach o Puchar Polski w piłce nożnej kobiet na sezon 2010/2011 mogą brać 
udział zawodniczki, które ukończyły 14 lat.  
3. Zawodniczki między 14 a 18 rokiem życia mogą grać w zespole seniorek tylko na 
podstawie zgody obojga rodziców (lub opiekunów prawnych) zamieszczonych na karcie 
amatora lub w kontrakcie. 

 
§ 11 

1. Klub, które zdobędzie I miejsce w rozgrywkach o Puchar Polski otrzymuje:  
- Puchar Polski, 
- Medale pamiątkowe, 
- Koszulki z godłem Polski. 

2. Klub, który zajmie II miejsce (finalista Pucharu Polski) otrzymuje:  
- Puchar, 
- Medale pamiątkowe. 
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§  12 
  

1. Obsadę sędziowską wyznaczają Wydziały Sędziowskie ZPN prowadzących rozgrywki 
II ligi dla zawodów etapu I oraz Kolegium Sędziów PZPN dla zawodów etapu II na 
szczeblu centralnym.  
2. Drużyny szkolne zwolnione są od opłat sędziowskich, przy czym opłaty są pokrywane 
przez ZPN-y.  
3. Od 1/8 finału koszty ryczałtów i przejazdów sędziów oraz obserwatorów pokrywa 
PZPN.  

 
§  13 

Drużynom szkolnym i nie zrzeszonym winno być oddane do zawodów nieodpłatnie, 
przepisowo oznaczone i wyposażone boisko piłkarskie.  
 

§  14 
1. Zawody organizuje sekcja piłki nożnej klubu będącego gospodarzem i pokrywa 
wszystkie koszty związane z organizacją zawodów.  
2. Mecz finałowy o Puchar Polski w piłce nożnej kobiet organizuje Polski Związek Piłki 
Nożnej na boisku neutralnym. 
3.  Zawody szczebla centralnego o Puchar Polski w piłce nożnej kobiet mogą odbywać 
się na stadionach zweryfikowanych dla minimum IV ligi z dodatkowym obowiązkiem 
wyznaczenia stref technicznych i wyposażenia w nosze (i dwóch „noszowych”) na czas 
trwania zawodów.  Klub jest w pełni odpowiedzialny za przygotowanie stadionu do gier 
mistrzowskich. Klub, który nie dopełnił tego obowiązku i z winy, którego zawody nie 
doszły do skutku, ponosi stosowne konsekwencje regulaminowe oraz pokrywa 
przeciwnikowi  wszystkie koszty związane z przyjazdem na nie odbyte zawody.  
Kluby przed sezonem winny przesłać do Wydziału Piłkarstwa Kobiecego kserokopię 
arkusza weryfikacji boisk, na których drużyna będzie rozgrywała mecze jako gospodarz. 
4. Każda drużyna wyjeżdża na zawody na koszt własny.  
5. Klubom uczestniczącym w rozgrywkach o Puchar Polski przysługują wszystkie 
wpływy z biletów wstępu z meczów, których są gospodarzami, wpływy z praw 
reklamowych oraz inne wpływy związane z organizacją spotkań pucharowych.  
6. Zarząd PZPN może przyznać nagrody dla finalistów rozgrywek o Puchar Polski. 
   

§  15 
1. Wszystkie Związki Piłki Nożnej, upoważnione przez PZPN do prowadzenia rozgrywek 
w piłce nożnej kobiet, obowiązane są w terminie do dnia 7 listopada 2010 r. zgłosić 
telefonicznie i faksem do Wydziału Piłkarstwa Kobiecego PZPN drużyny, które 
zakwalifikowały się do 1/8 finału PP. Należy również zgłosić informacje  
o udzielonych karach w postaci żółtych i czerwonych kartek wraz z wykazami 
uprawnionych do gry zawodniczek. 
2. Zawodniczka, która w czasie zawodów pucharowych otrzyma napomnienie (żółtą 
kartkę) zostaje automatycznie ukarana: 
- przy drugim napomnieniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu, 
- przy czwartym napomnieniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze dwóch meczów 
- przy siódmym napomnieniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze dwóch meczów oraz 
karą pieniężną w wysokości 500 zł. 
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Zawodniczka ukarana karą pieniężna nie może występować w spotkaniach 
pucharowych do czasu wpłacenia orzeczonej kwoty pieniężnej na konto organu 
prowadzącego rozgrywki.  

§  16  
Ewentualne protesty dotyczące przebiegu zawodów szczebla centralnego mogą być 
składane do Wydziału Piłkarstwa Kobiecego PZPN w terminie 48 godzin po zawodach, 
przy jednoczesnym złożeniu protestu do macierzystego ZPN i przeciwnika. Do protestu 
należy dołączyć pokwitowanie o wpłaceniu na konto PZPN kaucji protestowej według 
zasad rozgrywek o mistrzostwo Ekstraligi. 

§  17 
1. Obowiązek ubezpieczenia zawodniczek od następstw nieszczęśliwych wypadków 
wynikłych na skutek uprawiania sportu piłki nożnej spoczywa na klubie, którego 
zawodniczka jest członkiem zgodnie z par. 26 pkt. 1,2 i 3 Uchwały nr IX/140 z dnia         
3 i 7 lipca 2008 r. Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej – przepisy w sprawie 
organizacji rozgrywek w piłkę nożną.  
2. Drużyny nie zrzeszone w Polskim Związku Piłki Nożnej zobowiązane są do 
ubezpieczenia zawodniczek we własnym zakresie za pośrednictwem organizacji 
patronujących.  

§  18 
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Wydziałowi Piłkarstwa 
Kobiecego  PZPN. 

 
§  19 

Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Wydział Piłkarstwa Kobiecego PZPN  
w dniu 21 lipca 2010 roku. 
                                                 
 
 

                           Przewodniczący 
                                                                       Wydziału Piłkarstwa Kobiecego PZPN  

      
 
    Józef Bergier                                           


