
Zasady organizacji meczów rozgrywek Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim 

w sezonie 2019/2020. 

 

1. Z każdego Klubu może uczestniczyć w meczu 35 osób - w tym wszyscy zawodnicy i 

sztab szkoleniowy. 

2. Udział w meczu osób wskazanych w punkcie 1. może nastąpić na podstawie listy 

zawierającej Imię i Nazwisko zawodników, sztabów szkoleniowych i oficjeli 

przekazanej Delegatowi Meczowemu Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej. 

3. Wejście na stadion będzie odbywało się na podstawie przekazanej listy i po sprawdzeniu 

przez przedstawiciela Klubu, z jednoczesnym zachowaniem odległości między sobą 2 

– 3 metry. 

4. Organizator meczu / gospodarz do wejścia uprawnionych osób udostępni jedno wejście, 

przed którym zostanie przeprowadzona dezynfekcja rąk (urządzenia i środki do 

dezynfekcji zapewnia Klub). 

5. Organizator meczu zobowiązany jest także do dezynfekowania pomieszczeń 

udostępnionych uczestnikom meczów (szatni, WC itp.). 

6. Na każdym meczu będzie obecny z ramienia organizatora rozgrywek (MZPN) Delegat 

Meczowy (przybywający na obiekt na półtorej godziny przed meczem), Obserwator, a 

także 3 sędziów (przybywający na obiekt na 45 minut przed meczem). 

7. Odstępuje się od spotkania organizacyjnego przed meczem.  

8. Dokumentację meczową (skrócony raport delegata i listę uczestników) Delegat 

zobowiązany jest przesłać do biura Mazowieckiego ZPN drogą mailową 

mazowiecki@zpn.pl w ciągu 24 godzin. 

9. Na każdym meczu musi być obecny Kierownik ds. Bezpieczeństwa lub osoba 

odpowiedzialna za bezpieczeństwo z ramienia Klubu. 

Osoby te przekazują Delegatowi Meczowemu oryginał lub ksero listy osób 

uczestniczących z ramienia danego Klubu. 

10. Zabrania się wejścia do szatni drużyn oraz sędziowskiej osobom do tego nie 

upoważnionym. 

11. Przedstawiciel danego zespołu dostarcza do szatni sędziowskiej Protokół Meczowy. 

12. Mecze będą rozgrywane bez udziału chłopców do podawania piłek, przy czym 

Gospodarz meczu musi zapewnić minimum 10 piłek do gry, ułożonych w koło pola gry. 

13. Mecze będą rozgrywane bez noszowych ale Gospodarz ma obowiązek zapewnić nosze, 

które w razie potrzeby zostaną wykorzystane przy udzieleniu pomocy przez kolegów z 

drużyny. 

14. Wyjście na boisko zawodników oraz sztabów szkoleniowych musi odbywać się z  

zachowaniem odległości 2 – 3 metrów. 

15. Rozpoczęcie meczu będzie odbywało się bez ceremonii powitania pomiędzy 

zawodnikami a także z sędziami. 

16. Gospodarz meczu jest zobowiązany do przesłania najpóźniej do 25 czerwca br. 

informacji o terminie meczu wraz z godziną jego rozpoczęcia do Komendy Policji, 

Urzędu Miasta lub Gminy a także do Jednostki Służby Zdrowia celem – w razie 

potrzeby – wezwania karetki pogotowia. 
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