
Regulamin rozgrywek o Puchar Ligi w sezonie 2014 
(załącznik do regulaminu rozgrywek Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej 2014) 

 

1. Informacje ogólne 
 
1.1. Organizatorem rozgrywek pucharowych jest Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Rynek 14 z 

siedzibą przy ul. Turystycznej 1 w Bieruniu zwany dalej Organizatorem. 
1.2. Adres e-mail Organizatora: alpn@bosir.bierun.pl tel. kontaktowy: (32) 324-25-29, NIP:6462772214  
1.3. Osoby uczestniczące w rozgrywkach pucharowych wyrażają zgodę na udostępnienie i przetwarzanie 

danych osobowych oraz swojego wizerunku na potrzeby organizacji rozgrywek. 
1.4. Przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu i terminarza rozgrywek. 
 

2. Organizacja rozgrywek 
 
2.1. Za organizację rozgrywek Pucharu Ligi odpowiedzialny jest Organizator. 
2.2. Rozgrywki są przeprowadzane na trawiastych boiskach środowiskowych oraz innych, których lokalizacja 

została wskazana na karcie zgłoszeniowej złożonej u Organizatora. 
2.3. Oficjalnym źródłem informacji o rozgrywkach i decyzjach Organizatorów jest strona internetowa 

www.ligapowiatowa.pl oraz wiadomości e-mail rozsyłane przez Organizatora na adresy kontaktowe 
podane w kartach zgłoszeniowych drużyn. 

2.4. W rozgrywkach o Puchar Ligi biorą udział tylko drużyny biorące udział w rozgrywkach ALPN 2014. 
2.5. Rozgrywki będą przeprowadzone systemem pucharowym tzn. drużyny przegrywające odpadają. 
2.6. W przypadku 15-stu drużyn zgłoszonych do rozgrywek ALPN na sezon 2014, drużyna Mistrzowska z 

sezonu 2013 w 1/8 Pucharu Ligi nie bierze udziału i awansem przechodzi do 1/4 rozgrywek. 
2.7. Pary w 1/8 tworzą automatycznie drużyny z poszczególnych miejsc w tabeli na koniec sezonu rozgrywek 

Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej 2013. 
 
1/8 Pucharu Ligi 
(P1) 1-wolny los 
(P2) 15-2 
(P3) 14-3 
(P4) 13-4 
(P5) 12-5 
(P6) 11-6 
(P7) 10-7 
(P8) 9-8 
 
1/4 Pucharu Ligi 
Pary tworzą automatycznie zwycięzcy spotkań z 1/8 Pucharu Ligi. 
(P1) P8-P1 
(P2) P7-P2 
(P3) P6-P3 
(P4) P5-P4 
 
1/2 Pucharu Ligi 
Pary tworzą automatycznie zwycięzcy spotkań z ¼ Pucharu Ligi. 
(P1) P4-P1  
(P2) P3-P2 
 
FINAŁ Pucharu Ligi 
Parę finałową utworzą zwycięzcy spotkań półfinałowych.  
(jeden mecz na boisku neutralnym wskazanym przez Organizatora lub wybranym w drodze losowania, 
w przypadku remisu w regulaminowym czasie gry: seria rzutów karnych). 
 

2.8. Spotkania 1/8 (mecz i rewanż), 1/4 (mecz i rewanż), 1/2 (mecz i rewanż) oraz Finał Pucharu (jeden 
mecz) rozegrane zostaną zgodnie z terminarzem rozgrywek, który stanowi integralną część niniejszego 
regulaminu. 

2.9. W 1/8, 1/4 oraz w 1/2 Finału Pucharu Ligi awans do dalszej rundy rozgrywek, uzyska zespół, który 
zgromadzi większą liczbę punktów. 

2.10. W przypadku uzyskania równej liczby punktów, o awansie do kolejnej rundy lub wywalczeniu Pucharu 
Ligi decyduje: 
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- przy równej liczbie punktów, korzystniejsza różnica między zdobytymi bramkami w spotkaniach tych  
drużyn, 
- przy dalszej równości, według obowiązującej reguły UEFA, że bramki strzelone na wyjeździe liczone są 
„podwójnie”, korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych 
drużyn, 
- przy dalszej równości, zarządza się serie rzutów karnych (po 5 serii), 
- przy dalszej równości po jednej serii do rozstrzygnięcia. 

2.11. Prawo do wykonywania rzutów karnych mają wszyscy zawodnicy, którzy brali udział w grze. 
2.12. Wszystkie rzuty karne muszą być wykonywane do tej samej bramki. O wyborze bramki decyduje sędzia. 

Uznanie bramki może nastąpić tylko z rzutu karnego bezpośredniego. Zdobyte bramki z tzw. „dobitki” są 
nieważne i nie zostaną uznane. 

2.13. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w terminarzu w trakcie rozgrywek.  
2.14. Nie dopuszcza się możliwości samowolnej zmiany terminu i miejsca rozgrywania spotkań bez akceptacji 

Organizatora rozgrywek. 
2.15. Na stronie internetowej, określonej w pkt 2.3, po każdej rozegranej rundzie pucharowej opublikowane 

zostaną przesłane sprawozdania meczowe oraz na ich podstawie sporządzona zostanie osobna 
klasyfikacja strzelców oraz zestawienie kartek i wykluczeń zawodników. 
 

3. Zgłoszenie drużyny do rozgrywek 
 

    Patrz pkt. 2.4 niniejszego regulaminu. 
 

4. Zasady gry 
 

    Zgodnie z pkt. 4 regulaminu rozgrywek Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej w sezonie 2014 
 

5. Uprawnieni zawodnicy 
 
5.1 Zawodnik, który zmienił barwy klubowe w trakcie sezonu może brać udział w rozgrywkach Pucharu Ligi 

swojego aktualnego zespołu. 
Pozostałe zapisy zgodnie z pkt. 5 regulaminu rozgrywek Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej w sezonie 2014. 
 

6. Protokół z meczu 
 
6.1 Zgodnie z pkt. 6 regulaminu rozgrywek Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej w sezonie 2014 

 

7. Sankcje w grze 
 
7.1 W rozgrywkach Pucharu Ligi obowiązują kary indywidualne w postaci napomnień (żółta kartka) oraz 

wykluczeni (czerwona kartka). Ocena rodzaju przewinienia zależna jest tylko i wyłącznie od decyzji 
sędziego wg przepisów PZPN i niniejszego regulaminu. 

7.2 W czasie trwania rozgrywek Pucharu Ligi następuje sumowanie żółtych kartek: 2 żółte karki w kolejnych 
spotkaniach pucharowych dla jednego zawodnika = odsunięcie od kolejnego meczu pucharowego. 

7.3 Dwie żółte kartki podczas jednego spotkania pucharowego dla tego samego zawodnika = odsunięcie od 
kolejnego meczu pucharowego, a drużyna gra do końca spotkania w osłabieniu. 

7.4 Następne czerwone kartki będące konsekwencją otrzymania 2 żółtych kartek w kolejnych spotkaniach 
pucharowego lub w jednym spotkaniu dla tego samego zawodnika = odsunięcie od następnego meczu 
pucharowego, drużyna gra do końca spotkania w osłabieniu. 

7.5 Bezpośrednia czerwona kartka (akcja ratunkowa) w jednym spotkaniu pucharowym = odsunięcie od 
kolejnego meczu pucharowego, indywidualna kara finansowa w wysokości 10 pln drużyna gra do końca 
spotkania w osłabieniu. 

7.6 Bezpośrednia czerwona kartka w jednym spotkaniu pucharowym = odsunięcie od 2 kolejnych meczy 
pucharowych, indywidualna kara finansowa w wysokości 20 pln drużyna gra do końca spotkania w 
osłabieniu. 

7.7 Zawodnik, który przebywa poza boiskiem i otrzyma czerwoną kartkę (bezpośrednio lub w konsekwencji 
dwóch żółtych) nie osłabia swojej drużyny, jednak zostaje ukarany dodatkową indywidualną karą 
finansową w wysokości 20 pln. 

7.8 W przypadku otrzymania czerwonej kartki za brutalne zagranie i /lub niesportowe zachowanie drużyna 
gra do końca spotkania w osłabieniu, a o wysokości kary indywidualnej decydują Organizatorzy. 

7.9 Zawodnik, który dopuści się wybitnie niesportowego zachowania np. obrazy sędziego, zawodnika 
drużyny przeciwnej, kibica, osób postronnych lub otrzyma dwie czerwone kartki w kolejnych meczach za 
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brutalne zagranie zostaje zdyskwalifikowany na okres 12 miesięcy. Drużyna zostaje ukarana dodatkową 
karą finansową w wysokości 100 pln oraz do końca sezonu gra bez możliwości wprowadzenia nowego 
zawodnika na kartę zgłoszeniową. 

7.10 Podstawą do wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do zawodnika ukaranego karą indywidualną jest 
tylko i wyłącznie pisemne zeznanie złożone przez sędziego prowadzącego dane zawody. 

 

8. Sankcje organizacyjne 
 

Zgodnie z pkt. 8 regulaminu rozgrywek Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej w sezonie 2014 
 

9. Sprawy porządkowe 
 

    Zgodnie z pkt. 9 regulaminu rozgrywek Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej w sezonie 2014 
 

10. Ubezpieczenie zawodników 
 

   Zgodnie z pkt. 10 regulaminu rozgrywek Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej w sezonie 2014 
 

11. Inne 
 
11.1 W rozgrywkach Pucharu Ligi obowiązują przepisy UEFA z poprawkami zamieszczonymi w niniejszym 

regulaminie oraz zapisami regulaminu Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej 2014. 
11.2 Wszelkie protesty muszą być składane do Organizatora przez kapitana lub kierownika drużyny poprzez 

dostarczenie protestu w formie pisemnej najpóźniej w ciągu 5 dni od daty meczu/zdarzenia/decyzji przy 
jednoczesnym przekazaniu kopii protestu drużynie przeciwnej. Na rozpatrzenie złożonego protestu i 
wydanie ostatecznej decyzji Organizator ma maksymalnie 14 dni. 

11.3 Sprawy sporne rozstrzyga Organizator lub „Rada Ligi” na oficjalny wniosek danej drużyny w przypadku 
zaistnienia sytuacji spornej, która nie odnosi się bezpośrednio do zapisów regulaminu ALPN, jednak 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do decydowania o konieczności, terminie i miejscu zwoływania 
zebrań. 

11.4 Organizator informuje, że w sytuacjach nietypowych bądź nieuwzględnionych w niniejszym regulaminie 
zastrzega sobie prawo do własnej interpretacji zaistniałego zdarzenia, włącznie ze zmianą regulaminu. 

11.5 Do ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu uprawniony jest jedynie Organizator. 


