
Regulamin rozgrywek o Puchar Ligi w sezonie 2022-2023 
(załącznik do regulaminu rozgrywek Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej 2022-2023) 

 
1. Informacje ogólne 

 
1.1. Organizatorem rozgrywek pucharowych jest Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Rynek 14 z siedzibą 

przy ul. Warszawskiej 270 w Bieruniu zwany dalej Organizatorem. 
1.2. Adres e-mail Organizatora: alpn@bosir-bierun.pl tel. kontaktowy: (32) 307-42-17, 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. Rozgrywki będą przeprowadzone systemem pucharowym tzn. drużyny przegrywające w dwumeczu 
odpadają. 

2.5. W przypadku nieparzystej ilości drużyn zgłoszonych do rozgrywek PL na sezon 2022-2023, zdobywca 
Pucharu Ligi z sezonu 2021-2022 w 1/8 Pucharu Ligi nie bierze udziału i awansem przechodzi do 1/4 
rozgrywek. 

2.6. Pary w 1/8, 1/4 i 1/2 Pucharu Ligi zostaną wyłonione w wyniku losowania. Losowania par będą 
prowadzone przez Organizatora i dokonywane przez przedstawicieli drużyn podczas trwania rozgrywek 
ALPN. Informacje o miejscu i godzinie przeprowadzenia losowań zostaną opublikowane na stronie 
internetowej www.ligapowiatowa.pl  
 
1/8 Pucharu Ligi 
Losowanie par, rozstawienie drużyn nie obowiązuje.  
 
1/4 Pucharu Ligi 
Losowanie par, rozstawienie drużyn nie obowiązuje. W przypadku nieparzystej ilości drużyn w 1/4 Pucharu 
Ligi jedna z drużyn która odpadła w 1/8 Pucharu Ligi otrzyma w drodze losowania dziką kartę. Dziką kartę 
może otrzymać drużyna, która w 1/8 Pucharu Lgi rozegrała oba swoje mecze w pełnym wymiarze 
czasowym, nie oddała żadnego meczu walkowerem, nie została zdekompletowana. Drużyna może tylko 
jeden raz otrzymać dziką kartę w całej edycji Pucharu Ligi. 
 
1/2 Pucharu Ligi 
Losowanie par, rozstawienie drużyn nie obowiązuje. W przypadku nieparzystej ilości drużyn w 1/2 Pucharu 
Ligi jedna z drużyn która odpadła w 1/4 Pucharu Ligi otrzyma w drodze losowania dziką kartę. Dziką kartę 
może otrzymać drużyna, która w 1/4 Pucharu Ligi rozegrała oba swoje mecze w pełnym wymiarze 
czasowym, nie oddała żadnego meczu walkowerem, nie została zdekompletowana. Drużyna może tylko 
jeden raz otrzymać dziką kartę w całej edycji Pucharu Ligi. 
 
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. 
 

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

2.8. W 1/8, 1/4 oraz w 1/2 Finału Pucharu Ligi awans do kolejnej fazy rozgrywek, uzyska zespół, który 
zdobędzie większą ilość bramek. W przypadku remisu po regulaminowym czasie gry zarządza się serię 
rzutów karnych: 
- seria rzutów karnych (po 5 serii), 
- przy dalszej równości po jednej serii do rozstrzygnięcia. 

2.9. Prawo do wykonywania rzutów karnych mają wszyscy zawodnicy, którzy brali udział w grze. 
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2.10. 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. 

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

Organizatora rozgrywek. 
2.13. 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 2022-2023. 
 

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 2022-2023. 
 

6. Protokół z meczu 
 

Zgodnie z pkt. 6 regulaminu rozgrywek Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej w sezonie 2022-2023. 
 

7. Sankcje w grze 
 

Zgodnie z pkt. 7 regulaminu rozgrywek Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej w sezonie 2022-2023, ze zmianą 
zapisów w pkt. 7.2 Zawodnik musi automatycznie pauzować, jeżeli zostanie napomniany: 
- druga żółtą kartką - dyskwalifikacja w jednym meczu PL;  
- czwartą żółtą kartką - dyskwalifikacja w jednym meczu PL;  
- dwunastą żółtą kartką w sezonie - dyskwalifikacja w dwóch meczach PL;  
- przy każdej kolejnej co czwartej żółtej kartce - dyskwalifikacja w dwóch meczach PL. 
 

8. Sankcje organizacyjne 
 

 Zgodnie z pkt. 8 regulaminu rozgrywek Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej w sezonie 2022-2023. 
 

9. Sprawy porządkowe 
 

     Zgodnie z pkt. 9 regulaminu rozgrywek Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej w sezonie 2022-2023. 
 

10. Ubezpieczenie zawodników 
 

    Zgodnie z pkt. 10 regulaminu rozgrywek Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej w sezonie 2022-2023. 
 

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

regulaminie oraz zapisami regulaminu Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej 2022-2023. 
11.2 Organizator będzie nakładał kary zgodne z zapisami regulaminu bez możliwości złożenia odwołania. 
11.3 Organizator nie będzie zwoływał zebrań Rady Ligi w przypadku złożonego odwołania od nałożonej kary, 

która została nałożona na podstawie zapisów regulaminu.  
11.4 Wszelkie inne odwołania i protesty nie odnoszące się do pkt. 11.2 i 11.3 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. Na rozpatrzenie złożonego protestu i wydanie 
ostatecznej decyzji Organizator ma maksymalnie 14 dni. 
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11.5 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. 

11.6 Decyzje "Rady Ligi" są ostateczne i obowiązujące, podejmowane większością głosów, bez prawa do 
składania odwołania. 

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

11.8 Prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu, wnoszenia jakichkolwiek zmian czy poprawek 
przysługuje tylko i wyłącznie Organizatorowi rozgrywek. 


