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Uchwała nr VII/118 z dnia 7 lipca 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Halowy Puchar Polski na sezon 2017/2018 i 

następne 

 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. Przyjmuje się Regulamin rozgrywek o Halowy Puchar Polski na sezon 2017/2018 i następne  
w następującym brzmieniu: 

 

REGULAMIN ROZGRYWEK O HALOWY PUCHAR POLSKI 

NA SEZON 2017/2018 i następne 

 

Rozgrywki o Halowy Puchar Polski są masową imprezą piłkarską, mającą na celu wyłonienie 
najlepszej spośród wszystkich polskich drużyn występujących w rozgrywkach futsalu, ubiegających 
się o to trofeum. 

 

I. Uczestnictwo 
 

1. W rozgrywkach o Halowy Puchar Polski w sezonie 2017/2018 i następnych obowiązkowo biorą 
udział drużyny Futsal Ekstraklasy i I Ligi Futsalu. Pozostałe drużyny biorą udział na zasadzie 
dobrowolności. 

2. Rozgrywki prowadzone są z wykorzystaniem funkcjonalności systemu Extranet. 
3. Zgłoszenie do rozgrywek następuje poprzez pisemne zgłoszenie w terminie ustalonym przez 

Wydziały i Komisje Futsalu Wojewódzkich ZPN. Uprawnienie zawodników do rozgrywek 
ligowych oznacza jednocześnie uprawnienie do uczestnictwa w rozgrywkach pucharowych,  
z zastrzeżeniem postanowień ust. 5. Dla drużyn środowiskowych uprawnienie zawodników 
odbywa się na podstawie listy zawodników reprezentujących środowisko, potwierdzonej przez 
Wojewódzki Związek Piłki Nożnej. Drużyny środowiskowe podczas turniejów eliminacyjnych 
zobowiązane są do posiadania list zawodników, dokumentów tożsamości oraz zaświadczeń 
potwierdzających aktualne badania lekarskie. 

4. Od sezonu 2016/2017 w rozgrywkach HPP do protokołu meczowego, każda drużyna może  
wpisać tylko 1 zawodnika – cudzoziemca spoza obszaru Unii Europejskiej z danego klubu. 

5. Zespoły biorące udział w rozgrywkach o Halowy Puchar Polski w zależności od klasy 
rozgrywkowej wnoszą jednorazową opłatę w wysokości:  
a) kluby II ligi Futsalu - 100 zł (sto złotych 00/100) - na konto Wojewódzkiego ZPN 

prowadzącego rozgrywki, 
b) drużyny środowiskowe - 50 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) - na konto Wojewódzkiego ZPN 

prowadzącego rozgrywki, 
6. Kluby II ligi Futsalu i drużyny środowiskowe zobowiązane są do przesłania kserokopii dowodu 

wpłaty do właściwego ZPN prowadzącego rozgrywki. Powyższe kwoty należy uiścić  
w nieprzekraczalnym terminie 7 dni przed rozegraniem pierwszego meczu w HPP. 

7. Zespoły biorące udział w turniejach eliminacyjnych do Halowego Pucharu Polski zobowiązane 
są do wpłaty wpisowego na konto organizatora poszczególnych turniejów na 7 dni przed 
turniejem w wysokościach ustalonych przez Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej. 

8. W przypadku wystawienia przez klub do rozgrywek więcej niż jednej drużyny, zawodnicy, 
którzy brali udział w jednej drużynie, nie mogą brać udziału w innej drużynie tego samego klubu 



w następnym terminie, jeżeli obie drużyny awansowały dalej. Jeżeli jedna z tych drużyn została 
wyeliminowana z rozgrywek, wtedy najwyżej 3 zawodników drużyny wyeliminowanej może 
grać w poszczególnych turniejach w tej drużynie swego klubu, która zakwalifikowała się  
do dalszych rozgrywek. 

9. Zawodnicy uprawnieni do gry w zespołach biorących udział w rozgrywkach Futsal Ekstraklasy, 
I Ligi Futsalu i II Ligi Futsalu, nie mają prawa reprezentować w rozgrywkach o Halowy Puchar 
Polski drużyny środowiskowej. 
 

 

II. Etapy rozgrywek 
 

1. Runda eliminacyjna rozgrywek o Halowy Puchar Polski jest rozgrywana z udziałem zespołów 
II Ligi Futsalu oraz drużyn środowiskowych w terminach określonych przez Wojewódzkie ZPN. 
Gospodarze turniejów zostaną wyłonieni przez Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej spośród 
klubów, które wyrażą chęć organizacji turnieju. Zasady awansu do następnej rundy Halowego 
Pucharu Polski uzależnione są od liczby przystępujących drużyn. 
1.1. Jeżeli w danym ZPN na etapie eliminacji zgłosi się tylko jedna drużyna, to automatycznie 

przechodzi ona do 1/32 jako zwycięzca eliminacji w macierzystym ZPN. 
1.2. Jeżeli w danym ZPN, na etapie eliminacji zgłoszą się co najmniej 2 drużyny, to ZPN  

ma obowiązek zorganizowania spotkania, turnieju lub cyklu turniejów w celu wyłonienia 
zdobywcy Halowego Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim. 

2. 1/32 rozgrywek o Halowy Puchar Polski jest rozgrywana z udziałem 24 zespołów I ligi 
bieżącego sezonu i 16 drużyn wyłonionych na etapie rundy eliminacyjnej z poszczególnych 
ZPN. Awans do następnej rundy uzyskają zwycięzcy poszczególnych meczów. 

3. 1/16 Finału rozgrywek o Halowy Puchar Polski jest rozgrywana z udziałem 12 zespołów 
Ekstraklasy bieżącego sezonu i 20 drużyn – zwycięzców meczów 1/32 finału. Awans  
do następnej rundy uzyskają zwycięzcy poszczególnych meczów. 

4. 1/8 Finału rozgrywek o Halowy Puchar Polski jest rozgrywana z udziałem drużyn - zwycięzców 
meczów 1/16 finału. Awans do następnej rundy uzyskają zwycięzcy poszczególnych meczów. 

5. 1/4 Finału rozgrywek o Halowy Puchar Polski jest rozgrywana z udziałem drużyn - zwycięzców 
meczów 1/8 finału. Awans do następnej rundy uzyskają zwycięzcy poszczególnych meczów. 

6. Final Four Halowego Pucharu Polski zostanie rozegrany z udziałem zwycięzców 1/4 Finału 
Halowego Pucharu. W ramach turnieju zostaną rozegrane 2 mecze 1/2 finału oraz Finał 
rozgrywek o Halowy Puchar. Gospodarz turnieju zostanie wskazany przez Komisję ds. Futsalu 
i Piłki Plażowej PZPN. 

7. Pary w meczach 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 i drabinka Final Four rozgrywek o Halowy Puchar Polski 
zostaną wyłonione w drodze losowań przeprowadzanych po zakończeniu kolejnych rund.  

8. Gospodarzami meczów poszczególnych faz Halowego Pucharu Polski będą drużyny 
występujące w niższej klasie rozgrywkowej w bieżącym sezonie. W przypadku meczów 
rozgrywanych między drużynami występującymi w tej samej klasie rozgrywkowej gospodarza 
wyłoni losowanie przeprowadzone przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN.  

9. Zasady losowania par i gospodarzy określa Departament Rozgrywek Krajowych PZPN. 
 

III. Ustalenia organizacyjne 
 

1. Zawody o Halowy Puchar Polski w sezonie rozgrywkowym w rundach eliminacyjnych będą 
rozgrywane wg. przepisów gry FUTSAL-FIFA, z modyfikacją przepisów o faulach 
akumulowanych, w rozgrywkach Halowego Pucharu Polski przedłużany rzut karny będzie 
wykonywany po 4 i każdym następnym przewinieniu drużyny oraz o czasie gry, w turniejach 
obowiązywał będzie czas gry 2x12 min czasu efektywnego. 

2. Począwszy od 1/32 Finału rozgrywek o Halowy Puchar Polski zawody będą rozgrywane  
wg obowiązujących w pełnym zakresie przepisów FUTSAL-FIFA. 

3. Do każdego turnieju drużyna może zgłosić maksymalnie 25 zawodników przy czym  
do protokołu sędziowskiego winno być wpisanych 14 zawodników. 



4. Zespoły na czas trwania turniejów ubezpieczają swoich zawodników we własnym zakresie. 
5. Każdy zespół biorący udział w rozgrywkach PLF zobowiązany jest do posiadania  

w rozgrywkach Halowego Pucharu Polski dwóch kompletów strojów różniących  
się kolorystycznie z numerami na koszulkach, drużyny środowiskowe muszą posiadać jeden 
komplet strojów z numerami na koszulkach. 

6. Zawodnik przez cały czas trwania turnieju zobowiązany jest do grania z tym samym numerem 
na koszulce. 

7. Gospodarz zawodów poszczególnych rund Halowego Pucharu Polski w terminie 14 dni przed 
zawodami informuje Departament Rozgrywek Krajowych PZPN, Kolegium Sędziów 
Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej i PZPN oraz uczestników o czasie i miejscu rozgrywania 
zawodów. Niezachowanie zaznaczonego terminu spowoduje ukaranie gospodarza karą 
pieniężną w wysokości 100 zł. 

8. Drużyna, która bez należytego usprawiedliwienia nie stawi się na zawodach Halowego Pucharu 
Polski zostanie ukarana karą pieniężną w wysokości:  

a) 500 zł. - w fazie eliminacyjnej,  
b) 1000 zł. - w przypadku zawodów 1/32 Finału rozgrywek HPP, 
c) 1500 zł. - w przypadku zawodów 1/16 Finału rozgrywek HPP,  
d) 2000 zł. - w przypadku zawodów 1/8 oraz 1/4 Finału rozgrywek HPP, 
e) 5000 zł. - w przypadku zawodów w trakcie turnieju Final Four HPP. 

9. Gospodarz turnieju eliminacyjnego w ramach budżetu powstałego z wpłat uczestników  
ma obowiązek zapewnić: opiekę medyczną, uregulowanie ryczałtów sędziowskich, wodę 
mineralną dla każdego zawodnika oraz osobne szatnie z natryskami dla każdej z drużyn  
i sędziów. 

10. Zawody organizuje klub będący gospodarzem i pokrywa wszelkie koszty związane  
z organizacją zawodów w tym koszty obsługi sędziowskiej. Każda drużyna uczestniczy  
w zawodach na własny koszt. 

11. Ewentualne protesty dotyczące przebiegu zawodów o Halowy Puchar Polski mogą być 
składane do Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN w terminie  48 godzin po zawodach. 
Do protestu należy dołączyć pokwitowanie wpłacenia na konto PZPN kaucji protestowej według 
zasad rozgrywek o mistrzostwo. 

12. O zasadach awansu do kolejnej rundy Halowego Pucharu Polski decydują przepisy  
w sprawie organizacji rozgrywek PLF oraz regulaminu rozgrywek o mistrzostwo PLF. 

13. Turnieje eliminacyjne na szczeblu wojewódzkim oraz wszelkie spotkania w ramach fazy 
centralnej rozgrywek o Halowy Puchar Polski muszą być rozgrywane na halach posiadających 
weryfikację WZPN. 

14. Gospodarz meczu w ramach rozgrywek o Halowy Puchar Polski zobligowany jest  
do zabezpieczenia szatni dla zespołu gości oraz sędziów na co najmniej 1 godzinę przed 
rozpoczęciem spotkania. Boisko do gry musi zostać udostępnione zawodnikom do gry  
co najmniej 45 minut przed rozpoczęciem spotkania. 

  

IV. Ustalenia organizacyjne 
 

1. Klub, który zdobędzie I miejsce w rozgrywkach o Halowy Puchar Polski otrzymuje: Puchar 
Polski, medale pamiątkowe (25 szt.) i nagrodę pieniężną  w wysokości określonej w odrębnej 
uchwale Zarządu PZPN.  

2. Klub, który zajmie II miejsce w rozgrywkach o Halowy Puchar Polski otrzymuje: pamiątkowy 
puchar, medale (25 szt.) i nagrodę pieniężną  w wysokości określonej w odrębnej uchwale 
Zarządu PZPN. 

3. Kluby, przegrane w rozgrywkach 1/2 finału o Halowy Puchar Polski otrzymują: nagrodę 
pieniężną w wysokości określonej w odrębnej uchwale Zarządu PZPN. 

 

V. Sędziowie 
 

1. Na każdy turniej Halowego Pucharu Polski oraz pozostałe zawody Halowego Pucharu Polski 
– Kolegium Sędziów deleguje trzech sędziów, w tym sędziego głównego turnieju, który  



ma obowiązek czuwać nad jego sprawnym przebiegiem oraz przedłożyć do Wydziału Futsalu 
Wojewódzkiego ZPN pisemne sprawozdanie wraz z końcową klasyfikacją turnieju w terminie 
48 godzin po zakończeniu zawodów. 

2. Począwszy od 1/32 Finału rozgrywek HPP zawody mogą prowadzić wyłącznie sędziowie 
szczebla centralnego Polskiej Ligi Futsalu. 

3. Wysokość ryczałtów sędziowskich podczas turniejów eliminacyjnych Halowego Pucharu Polski 
wynoszą: 40 zł. brutto za jeden mecz dla I i II sędziego i 20 zł. brutto za jeden mecz dla sędziego 
czasowego. Koszty dojazdu sędziów ponosi gospodarz turnieju eliminacyjnego zgodnie  
z Uchwałą nr VII/133 z dnia 22 lipca 2014 roku  ze zmianami w Uchwale nr II/34 z dnia 
22.02.2017 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie ryczałtów dla sędziów, 
obserwatorów i delegatów szczebla centralnego   

4. Wysokość ryczałtów sędziowskich w ramach spotkań fazy 1/32, 1/16 oraz 1/8 Finału Halowego 
Pucharu Polski są regulowane przez gospodarza zawodów wg. stawek obowiązujących  
dla sędziów I Ligi Futsalu zgodnie z Uchwałą nr VII/133 z dnia 22 lipca 2014 roku  ze zmianami  
w Uchwale nr II/34 z dnia 22.02.2017 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie 
ryczałtów dla sędziów, obserwatorów i delegatów szczebla centralnego   

5. Wysokość ryczałtów sędziowskich oraz kosztów podróży sędziów delegowanych na mecze  
1/4 Halowego Pucharu Polski są regulowane przez gospodarza zawodów wg stawek 
obowiązujących dla sędziów Ekstraklasy PLF zgodnie z Uchwałą nr VII/133 z dnia 22 lipca 
2014 roku  ze zmianami w Uchwale nr II/34 z dnia 22.02.2017 roku  Zarządu Polskiego Związku 
Piłki Nożnej w sprawie ryczałtów dla sędziów, obserwatorów i delegatów szczebla centralnego   

6. Koszty obsługi sędziowskiej w ramach 1/2 Finału i Finału rozgrywek o Halowy Puchar Polski 
pokrywa PZPN zgodnie z Uchwałą nr VII/133 z dnia 22 lipca 2014 roku  ze zmianami  
w Uchwale nr II/34 z dnia 22.02.2017 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie 
ryczałtów dla sędziów, obserwatorów i delegatów szczebla centralnego.   

 

VI. Sankcje dyscyplinarne 
 

1. W czasie zawodów o Halowy Puchar Polski obowiązują przepisy gry w piłkę nożna FUTSAL-
FIFA, Regulamin Dyscyplinarny PZPN oraz przepisy w sprawie organizacji rozgrywek. 

2. Przed turniejem Final Four Halowego Pucharu Polski żółte kartki zostają anulowane. Kary 
dyscyplinarne nałożone na zawodników w poprzednich etapach rozgrywek o Halowy Puchar 
Polski jako konsekwencja otrzymania określonej liczby napomnień (żółtych kartek)  
lub wykluczenia (czerwona kartka), podlegają wykonaniu w turnieju Final Four. 

 

VII. Postanowienia końcowe 
 

1. Niniejszy Regulamin wraz z przepisami gry FUTSAL-FIFA oraz Regulaminem Dyscyplinarnym 
PZPN i przepisami w sprawie organizacji rozgrywek jest podstawą rozgrywek o Halowy Puchar 
Polski. 

2. Prawo interpretacji regulaminu przysługuje Departamentowi Rozgrywek Krajowych PZPN 
 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                 Prezes PZPN Zbigniew Boniek 

 


