
Uchwała Nr 17/KdsN/20 

Komisji ds. Nagłych Śląskiego Związku Piłki Nożnej 

z dnia 21.07.2020 r. 

 
 

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Turnieju „Puchar 100-lecia Śl.ZPN” 

 

 

Na podstawie § 30 pkt 5 Statutu Śląskiego Związku Piłki Nożnej, Komisja ds. 

Nagłych Śląskiego Związku Piłki Nożnej postanawia: 

 

 

1. Zatwierdzić Regulamin Turnieju „Puchar 100-lecia Śl. ZPN” w brzmieniu 

stanowiącym załącznik do uchwały. 

 

2. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Śl. ZPN i Kierownikowi 

Referatu ds. Rozgrywek Śląskiego ZPN. 

 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

                                                             Prezes 

Śląskiego Związku Piłki Nożnej 

 

 

                 Henryk Kula   



Załącznik do Uchwały Komisji do Spraw Nagłych Śl. ZPN nr17/KdsN/20 z dnia 21.07.2020r 

1 
 

Regulamin „Pucharu 100-lecia” 

 

§ 1 

1. „Puchar 100-lecia” ma na celu uczczenie 100. urodzin Śląskiego Związku Piłki Nożnej 

przez kluby seniorskie obchodzące 100-lecie i 110-lecie w 2019 i 2020 roku. 

2. W pucharze biorą udział drużyny, które w wyznaczonym terminie potwierdziły swój 

udział Komisji ds. Rozgrywek Śląskiego ZPN. 

 

§ 2 

1. Rozgrywki odbywają się systemem pucharowym, tzn. drużyna przegrywająca odpada 

z dalszych rozgrywek. 

2. Ustalenie par na każdym etapie dokonuje się poprzez losowanie, przy czym nie wyklucza 

się możliwości awansu zespołu do dalszych gier na podstawie wylosowanego wolnego 

losu. 

3. Gospodarzami zawodów są zespoły z niższych klas, a w przypadku zespołów tej samej 

klasy gospodarzem jest drużyna wylosowana jako pierwsza. 

4. Kluby będące gospodarzami zawodów organizują spotkania na koszt własny, a każda 

drużyna wyjeżdża na zawody na koszt własny. Koszty sędziowskie pokrywa Śląski ZPN. 

 

§ 3 

1. Czas trwania zawodów wynosi 2x45 minut. W przypadku uzyskania wyniku 

nierozstrzygniętego po 90 minutach sędzia zarządza konkurs rzutów karnych według 

obowiązujących przepisów w celu wyłonienia zwycięzcy. 

2. W pucharze mogą wziąć udział zawodnicy, którzy są uprawnieni do danej drużyny 

na sezon 2020/2021 w rozgrywkach ligowych. 

 

§ 4 

1. W rozgrywkach pucharowych dozwolona jest wymiana siedmiu zawodników w ciągu 

całego meczu bez prawa ponownego powrotu na boisko z zastrzeżeniem, że po gwizdku 

rozpoczynającym drugą połowę można dokonać maksymalnie czterech wymian. 

2. Po zakończeniu meczu, przed serią rzutów karnych, wymiana zawodników jest 

niedozwolona. 

3. W turnieju nie obowiązuje przepis o obowiązku gry zawodników młodzieżowych. 
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§ 5 

1. Zawodnik, który w czasie rozgrywek otrzyma ostrzeżenie (żółtą kartkę) zostanie 

automatycznie ukarany: 

1) przy drugim ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu; 

2) przy czwartym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu. 

2. Zawodnik, którego sędzia wykluczył z gry (samoistna czerwona kartka) jest 

automatycznie zawieszony w rozgrywkach, a wymiar kary orzeka Komisja Dyscypliny 

Śląskiego ZPN. 

 

§ 6 

W sprawach nieopisanych decyzję podejmie Komisja ds. Rozgrywek Śląskiego ZPN. 

 

§ 7 

Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Komisję ds. Nagłych Śląskiego Związku Piłki 

Nożnej Uchwałą z dnia 21.07.2020r. 

 


