
Regulamin Puchar Polskiej Federacji Lacrosse Sezon 2020: 

§1. Puchar Polskiej Federacji Lacrosse jest zorganizowaną formą rozgrywek lacrosse o miano 

zdobywcy Pucharu Polskiej Federacji Lacrosse.  

§1.1. Organizatorem rozgrywek jest Związek Stowarzyszeń Polska Federacja Lacrosse (zwany dalej 

PFL). 

§1.2. Nadzór nad rozgrywkami sprawuje Związek Stowarzyszeń Polska Federacja Lacrosse (zwany 

dalej PFL).  

§1.3. Regulamin ma zastosowanie do klubów biorących udział w rozgrywkach Pucharu PFL, a także 

osób fizycznych reprezentujących te podmioty, w szczególności zawodników, trenerów i innych 

członków drużyn.  

§2. Regulamin, rozporządzenia i decyzje zarządu PFL stanowią o sposobie przeprowadzania 

rozgrywek. W kwestiach nieporuszonych w regulaminie PFL posiłkuje się przepisami Europejskiej 

Federacji Lacrosse oraz Międzynarodowej Federacji Lacrosse, jak również przepisami Kodeksu 

Cywilnego.  

§2.1. Uzyskując prawo startu w Pucharze PFL, członkowie rozgrywek potwierdzają znajomość 

regulaminu rozgrywek i zobowiązują się do jego przestrzegania wraz z innymi przepisami 

ustanawiającymi sposób przeprowadzania rozgrywek. Wraz z przystąpieniem do rozgrywek 

członkowie rozgrywek zobowiązują się przestrzegać regulamin i w pełni wywiązywać się z zawartych 

w nim zobowiązań.  

§2.2. Nieznajomość regulaminu nie może stanowić zarzutu wobec rozporządzeń oraz decyzji PFL, ani 

przeciwko roszczeniom ze strony innych członków. 

§3. Zawodnik w żadnym przypadku nie może być zarejestrowany w tym samym czasie w dwóch 

różnych klubach.  

§3.1. Wyjątkowe sytuacje będą rozpatrywane indywidualnie przez PFL na wniosek zainteresowanego 

klubu lub zawodnika.   

§3.2. Rejestracja drużyn jest ważna do końca trwających rozgrywek. 

§3.3. Niezarejestrowany zawodnik nie ma prawa występować w meczach.   

§3.4. Zawodnik uznawany jest za zarejestrowanego w momencie wydania pozytywnej decyzji przez 

PFL o jego rejestracji.  

§3.5. Klub rejestrujący zawodnika jest zobowiązany:  

a. Wypełnić formularz rejestracyjny (załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu) zawodników i przesłać 

go do PFL pocztą elektroniczną; formularz rejestracyjny zawodnika musi wpłynąć do PFL nie później 

niż 24 godzin przed dniem rozegrania przez daną drużynę meczu ligowego, za wyjątkiem, gdy PFL 

zarządzi inaczej. 



§3.6. Zawodnik nie może zostać zarejestrowany w następujących przypadkach:  

a. zawodnik w dniu meczu nie ukończył 15 lat,  

b. braku pisemnego oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób 

niepełnoletnich (załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu) na udział w zawodach sportowych,  

c. jest zarejestrowany w drużynie należącej do ligi zagranicznej,  

d. jest zarejestrowany w innym klubie grającym w Pucharze PFL,  

e. jest zawieszony na mocy postanowień dyscyplinarnych,  

f. procedura rejestracyjna została przeprowadzona niepoprawnie z winy nieleżącej po stronie PFL,  

g. posiada zaległe i wymagalne zobowiązania finansowe lub sprzętowe wobec Członka PFL, w którym 

jest obecnie lub w przeszłości był zarejestrowany.  

§3.6.1. Tylko zawodnicy umieszczeni w oficjalnym formularzu meczowym mają prawo występować w 

danym meczu.  

§3.7. Zmiana klubu w sezonie jest niedopuszczalna po wystąpieniu zawodnika w chociażby jednym 

meczu w barwach danej drużyny. W wyjątkowych sytuacjach PFL może wyrazić zgodę na zmianę 

barw klubowych na wniosek klubu lub zawodnika. Każda sprawa rozpatrywana będzie indywidualnie. 

§3.8. Warunkami rejestracji klubu w Puchar PFL są:  

a. przynależność do PFL (nie dotyczy klubów zagranicznych), 

b. pisemne potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Puchar PFL oraz zobowiązanie do jego 

przestrzegania,  

c. wzniesienie opłaty za start w rozgrywkach (50zł za każdego zgłoszonego zawodnika) we wskazanym 

przez PFL terminie. Opłatę należy uiścić na konto wskazane przez PFL,  

d. przesłanie formularzy zgłoszeniowych co najmniej 10 zawodników,  

e. przesłanie pocztą elektroniczną formularza zgłoszeniowego klubu.  

§3.8.1. Wzór formularza rejestracyjnego zawodników, formularza zgłoszeniowego klubów stanowią 

załączniki nr 1 i 2 do niniejszego regulaminu. 

§3.9. Każdy klub występujący w rozgrywkach Pucharze PFL ma obowiązek posiadania trójki sędziów 

należących do Kolegium Sędziowskiego działającego przy Polskiej Federacji Lacrosse i posiadających 

uprawnienia do prowadzenia spotkań Polskiej Ligi Lacrosse. Sędziów tych klub wskazuje w formularzu 

rejestracyjnym nr 1.  

§3.10. PFL nie ponosi odpowiedzialności za brak ubezpieczenia zawodników i klubów. Wszelkie 

ubezpieczenia zawodników i klubów związane z uczestnictwem w rozgrywkach Pucharu Polskiej 

Federacji Lacrosse są dobrowolne i leżą po stronie klubów lub zawodników.  

§4. Klub zgłaszając danego zawodnika tym samym potwierdza PFL, że nie przejawia on żadnych 

przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportu.  

§4.1. PFL nie ponosi odpowiedzialności za urazy i kontuzje, jakich zawodnicy się nabawią w czasie 



trwania meczów Pucharu PFL.  

§5. Każda drużyna Pucharu PFL może zgłosić do rejestracji nieograniczoną liczbę zawodników.  

§5.1. Na każde spotkanie w formularzu meczowym klub zgłasza maksymalnie 14 zawodników. 

Zawodnicy muszą zostać wpisani czytelnie, drukowanymi literami w formularzu składu meczowego 

dostarczonym gospodarzowi danego turnieju. Do udziału w meczu mogą zostać zgłoszeni wyłącznie 

zawodnicy, którzy są zarejestrowani i nie są zawieszeni. 

§6. Najlepsze drużyny i zawodnicy zostaną po zakończeniu rozgrywek nagrodzeni przez PFL 

nagrodami.  

§6.1. Zwycięzca rozgrywek otrzymuje pamiątkowy puchar oraz złote medale.  

§6.2. Druga drużyna w klasyfikacji końcowej otrzymuje pamiątkowy puchar.  

§6.3. Trzecia drużyna w klasyfikacji końcowej otrzymuje pamiątkowy puchar. 

 §6.4. Uprawnionym do otrzymania medalu jest członek zwycięskiej drużyny, który w sezonie wystąpił 

w co najmniej 25% meczów. 

§6.5. Nagrodę indywidualne na koniec sezonu otrzymają zawodnicy w następujących kategoriach: 

- najlepszy strzelec 

- najlepszy zawodnik defensywny 

- najbardziej wartościowy zawodnik   

§7. W rozgrywkach Pucharu PFL obowiązuje system turniejowy. Każda drużyna zorganizuje dwa 

turnieje domowe. W danym turnieju uczestniczyć będzie drużyna gospodarza oraz dwie drużyny 

gości zgodnie z przestawionym przez PFL harmonogramem. Punktacja z każdego turnieju jest 

wliczana do klasyfikacji łącznej na podstawie której na koniec sezonu zostanie ustalana klasyfikacja 

końcowa.  

§7.1. Duże punkty przyznawane są następująco: 

a. zwycięstwo 2 punkty  

b. porażka 0 punktów  

c. zwycięstwo po dogrywce 2 punkty  

d. porażka po dogrywce 1 punkt  

e. walkower 0 punktów 

§7.2. W przypadku walkowera w tabeli mecz odnotowywany jest jako spotkanie zakończone 

wynikiem 10:0 na korzyść zespołu, którego rywal oddał mecz walkowerem. 

§7.3. O kolejności w tabeli decyduje liczba zdobytych punktów.  

§7.3.1. W przypadku równej liczby punktów przy dwóch zespołach o kolejności decyduje kolejno:  

a. ilość zdobytych punktów w spotkaniach pomiędzy zainteresowanymi zespołami,  

b. przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek pomiędzy zainteresowanymi zespołami, 

c. przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek w całych rozgrywkach,  



d. przy dalszej równości, losowanie.  

§7.3.2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez więcej niż dwa zespoły, o kolejności w 

tabeli decyduje korzystniejsza różnica bramek w całych rozgrywkach. W przypadku dalszej równości, 

decyduje losowanie.  

§7.4. Regulaminowy czas gry to 4x8 minut.  

§7.5. Gospodarz danego turnieju ustala kolejność meczów. 

§8. Za organizację meczu odpowiedzialny jest gospodarz meczu. 

§8.1. Obowiązkiem organizatora jest opłacenie obsługi sędziowskiej, bezwzględne przestrzeganie i 

wypełnienie zasad organizacji meczów i rozporządzeń PFL, a także wykonanie w jak najszybszym 

czasie wszystkich poleceń i ustaleń sędziego głównego, które są niezbędne do rozpoczęcia i 

rozegrania meczu. 

§8.2. Sposób nadzoru sędziowskiego podczas meczów Pucharu PFL ustala PFL w osobnym 

rozporządzeniu. 

§8.2.1. Wszystkie mecze muszą się odbyć pod nadzorem nie mniej niż 2 sędziów. 

§8.2.2. W szczególnych przypadkach spotkanie może się odbyć pod nadzorem jednego sędziego za 

zgodą obu stron spotkania, a także PFL. 

§8.2.3. Wynagrodzenie sędziów ustala PFL w osobnym rozporządzeniu. 

§8.3. Najpóźniej dwa tygodnie przed terminem rozegrania spotkania Organizator meczu musi 

poinformować zespół przeciwny i PFL o: 

a. miejscu rozgrywania spotkania, wraz z informacjami mogącymi ułatwić dojazd, a także o 

dostępnych na terenie obiektu parkingach dla samochodów i autokarów, 

b. godzinie rozpoczęcia meczu, 

c. rodzaju boiska, na którym odbędzie się spotkania (naturalna nawierzchnia, sztuczna nawierzchnia) 

wraz z wymiarami boiska, 

d. kolorze koszulek w jakich wystąpi 

§8.3.1. W przypadku, gdy mecz rozgrywany jest w niedzielę rozpoczęcie zawodów musi nastąpić nie 

później niż o godz. 13.00. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy drużyna gości, sędziowie oraz PFL wyraża 

zgodę na późniejszą godzinę. 

§8.3.2. Przy ustalaniu godziny rozpoczęcia meczu organizator meczu musi wykazać się dobrą wolą 

wobec zespołu rywala, a także mieć na uwadze możliwości dojazdu sędziów. W przypadku, gdy 

zaproponowana przez organizatora godzina rozpoczęcia meczu jest bardzo wczesna lub bardzo 

późna, zespół gości ma prawo zgłosić do PFL swoje uwagi, co do wyznaczonego terminu. PFL dołoży 

wszelkich starań, by doprowadzić do kompromisu między zespołami. W przypadku niemożności 

dojścia do porozumienia PFL w drodze decyzji wyznaczy godzinę rozegrania meczu, do której 

organizator meczu ma obowiązek się dostosować. 



§8.3.3. W przypadku jakichkolwiek zmian organizator meczu zobowiązany jest niezwłocznie 

powiadomić o nich PFL i drużyny przeciwne. 

§8.3.4. Wszystkie informacje które powinny dotrzeć w danym terminie do PFL powinny zostać 

przesłane pocztą elektroniczną/email – na jedyny obowiązujący email PFL- 

polskafederacjalacrosse@gmail.com 

§8.4. Organizator musi zrobić wszystko, co niezbędne oraz zapewnić wszystko, co konieczne, 

niezależnie od elementów wyszczególnionych w regulaminie, by mecz się odbył i zakończył bez 

utrudnień. 

§8.4.1. Przygotowanie boiska i niezbędne akcesoria do wyposażenia boiska oraz do prowadzenia 

meczu definiują przepisy meczowe Międzynarodowej Federacji Lacrosse, stanowiące załącznik do 

niniejszego Regulaminu. Obowiązkiem organizatora turnieju jest spełnienie wszystkich wymogów 

tych przepisów. 

§8.4.2. Organizator  ma obowiązek należycie zabezpieczyć dostęp do boiska i stref drużyn, tak by nie 

przebywały tam w trakcie spotkania osoby nieuprawnione.  

§8.4.3. Organizator ma obowiązek zapewnić na cały czas trwania meczu opiekę medyczną. 

Minimalne wymagania dla opieki medycznej to: 

a. apteczka pierwszej pomocy, zawierająca podstawowe wyposażenie oraz zamrażacz (sztuczny lód) 

b. sprawny telefon, dostępny w każdej chwili na potrzeby nagłych wypadków. 

§8.4.4. Organizator ma obowiązek zapewnić odpowiednią ilość niegazowanej wody dla wszystkich 

drużyn oraz dla sędziów. Za odpowiednią ilość uznaje się po 1,5 litra wody dla każdego sędziego oraz 

każdego z zawodników.  

§8.4.5. Organizator ma obowiązek zapewnić odpowiednie pomieszczenia na szatnie dla obu drużyn. 

Szatnie muszą być dostępne odpowiednio wcześniej, by proces przygotowania do spotkania nie 

spowodował przesunięcia godziny rozpoczęcia meczu. Na szatnie dla jednej drużyny może się składać 

kilka pomieszczeń. Szatnie muszą być schludne i czyste, a także spełniać następujące 

wymagania: 

a. być na tyle duże, by ich łączna powierzchnia była w stanie jednocześnie pomieścić 14 zawodników 

danej drużyny z zachowaniem swobody ruchu, 

b. być wyposażone w prysznice z dostępną do użytku ciepłą wodą, a także w sanitariaty – 

prysznice i sanitariaty mogą znajdować się w bliskim sąsiedztwie szatni, 

c. wszystkie pomieszczenia na szatnie dla drużyn muszą posiadać odpowiednie zabezpieczenie (np. 

zamki) chroniące przed dostaniem się do nich osób trzecich..  

§8.4.6. Organizator ma obowiązek zapewnić na cały czas trwania danego meczu minimum dwóch 

sędziów stolikowych.  

§8.4.7. Organizator  musi zapewnić 10 aprobowanych piłek najpóźniej na 30 minut przed 
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rozpoczęciem meczu. 

§8.4.8. Obie drużyny mają obowiązek stawić się na miejscu rozgrywania spotkania z przynajmniej 6 

zawodnikami uprawnionymi i zdolnymi do gry. 

§8.4.9. Nie później niż na 15 minut przed planowanym rozpoczęciem danego meczu drużyny mają 

obowiązek dostarczyć stronę formularza meczowego zawierającą skład danej drużyny. 

§8.4.10. Koszulki drużyn przeciwnych muszą być koloru przeciwstawnego. W przypadku decyzji 

sędziego głównego, że podobieństwo koszulek uniemożliwia rozegranie zawodów drużyna gości, na 

polecenie sędziego głównego, ma obowiązek zmienić strój. 

§8.5. Sędzia główny jest jedyną osobą uprawnioną do podjęcia decyzji o ewentualnym opóźnieniu 

rozpoczęcia meczu, jego czasowym przerwaniu lub zawieszeniu, a także o odwołaniu meczu. Swoją 

decyzję sędzia główny musi poprzeć opisem okoliczności towarzyszących danej decyzji. Wszelkie 

ewentualne konsekwencje dyscyplinarne, związane z nieodbyciem się, przerwaniem lub 

zawieszeniem meczu podejmie PFL. 

§8.6. W terminie do 7 dni roboczych od zakończenia spotkania drużyna ma prawo złożyć do PFL 

wniosek o ukaranie zespołu przeciwnego za uchybienia w kwestiach związanych z organizacją 

spotkania oraz jego przebiegiem. Wszelkie zastrzeżenia do kwestii związanych z organizacją spotkania 

muszą być wcześniej zgłoszone sędziemu głównemu. 

§8.7. Sposób rozliczenia oraz wysokość wynagrodzenia sędziów PFL ustala w drodze zarządzenia i 

ogłasza nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek. 

§9. W sprawach których nie obejmuje niniejszy regulamin, a które związane są z Pucharem PFL i 

sprawnym przeprowadzeniem rozgrywek, wszelkie decyzje podejmuje PFL. 

§9.1. Katalog przewinień za które regulamin Pucharu PFL przewiduje kary nie jest zamknięty. W 

wypadku, gdy dojdzie do naruszenia przepisów regulaminu, a kara za takie naruszenie nie została w 

regulaminie przewidziana, wówczas PFL nałoży karę stosowną do przewinienia. 

§10. Wszystkie sprawy, zagadnienia i przypadki niezawarte w regulaminie  są rozstrzygane przez PFL z 

poszanowaniem równości w traktowaniu wszystkich stron. 

§10.1. We wszystkich przypadkach, prócz takich, w których jest to zastrzeżone, obowiązującą formą 

przesyłania formularzy, wniosków, decyzji itp. jest poczta elektroniczna. Odpowiedzialność za 

poprawność obsługi poczty elektronicznej, w tym za niedostarczone maile, leży po stronie danego 

uczestnika Pucharu PFL. 

 

 

 



 

 

Zasady gry: 

Mecze rozgrywane są zgodnie z zasadami Międzynarodowej Federacji Lacrosse 6x6 na sezon 2020. 

Wyjątkami od tych zasad to: 

• wymiar pola gry: 70-60 m x 36-30m (w przypadku niewystarczającej przestrzeni wymiar pola gry 

można dostosować po uzgodnieniu szczegółów z włodarzami ligi) 

• Zasady dotyczące body-checków zostają zachowane z przepisów gry dotyczących meczów w wersji 

10v10.  

• Nie obowiązują obostrzenia dotyczące shot clock. Sędziowie w przypadku zbyt dużej opieszałości ze 

strony drużyny atakującej mogą ogłosić grę pasywną.   

• Przerwa między meczami danego turnieju to maksimum 15 minut 

 

 


