
Uchwała nr VIII/114 z dnia 3 czerwca 2008 roku  
Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Superpuchar w sezonie 2008/2009 
 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt i) postanawia się, co następuje: 
 

I. Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek o Superpuchar w sezonie 2008/2009 .  
 
 

Regulamin rozgrywek o Superpuchar w sezonie 2008/2009 

 
 
Art. 1. Wstęp  
 
1.1. Rozgrywki o Superpuchar sezonie 2008/2009 organizowane są przez Ekstraklasę 
SA zgodnie z porozumieniem z Polskim Związkiem Piłki Nożnej.  
 
1.2 Niniejszy regulamin określa prawa, obowiązki oraz odpowiedzialność stron 
uczestniczących oraz biorących udział w przygotowaniach do organizacji rozgrywek o 
Superpuchar.  
 
Art. 2. Uczestnicy 
 
2.1. W rozgrywkach o Superpuchar bierze udział Mistrz Polski w sezonie 2007/2008 
oraz Zdobywca Pucharu Polski w sezonie 2007/2008. Mistrz Polski jest traktowany jako 
gospodarz, zaś Zdobywca Pucharu Polski – jako zespół gości.   
 
Art. 3. Obowiązki uczestników 
 
3.1. Kluby, uczestniczące w rozgrywkach o Superpuchar, zobowiązane są rozegrać 
mecz zgodnie z obowiązującymi przepisami i niniejszym regulaminem oraz wystawić w 
zawodach najsilniejszy skład.  
 
3.2. Ekstraklasa SA jest upoważniona do użycia fotograficznego oraz audio- i 
wizualnego materiału dotyczącego zawodników oraz przedstawicieli klubów, jak też i 
nazw klubów, emblematów oraz koszulek meczowych dla niekomercyjnych celów w 
ramach organizacji meczu o Superpuchar. Na żądanie, kluby muszą wyposażyć 
Ekstraklasę SA – bez dodatkowej opłaty – we właściwy materiał, jak i stosowną 
dokumentację. Ekstraklasa SA jest upoważniona do sporządzenia fotograficznego, 
audio-  i wizualnego materiału, który może być udostępniony mediom celem publikacji. 
 
Art. 4.  Puchar 
 
4.1. Puchar, ufundowany przez Ekstraklasę SA, jest wręczany zwycięskiej drużynie i 
pozostaje w klubie przez okres jednego sezonu. Zdobywca pucharu jest zobowiązany 
do należytego przechowania pucharu i odpowiada za ewentualne zniszczenia lub 
uszkodzenia. Klub musi zwrócić puchar w stanie nienaruszonym do biura Ekstraklasy 
SA najpóźniej do 1 czerwca roku następnego.   
 



4.2. Klub, który począwszy od sezonu 2006/2007 zwycięży w trzech kolejnych 
edycjach rozgrywek o Superpuchar lub ogółem pięciokrotnie wywalczy Superpuchar, 
otrzymuje puchar na własność.  
 
4.3. Klub, który zdobędzie Superpuchar, jest upoważniony do wystąpienia do 
Ekstraklasy SA o sporządzenie – na koszt klubu - kopii pucharu. Kopia musi wskazywać 
iż jest repliką i, co do zasady, nie może przekraczać 4/5 wielkości oryginału.  
 
Art. 5. Organizacja 
 
5.1. Organizatorem rozgrywek o Superpuchar jest Ekstraklasa SA. Ekstraklasa SA 
może powierzyć organizację zawodów w części lub w całości innemu podmiotowi na 
podstawie odrębnego porozumienia.  
 
5.2. Organami odpowiedzialnymi są: 
a. Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy SA – za wszelkie sprawy związane 
z właściwym uprawnieniem zawodników do gry. 
b. Departament Marketingu Ekstraklasy SA – za wszelkie sprawy związane z 
organizacją zawodów oraz wykorzystaniem praw związanych z Superpucharem.  
c. Komisja Ligi Ekstraklasy SA – za wszelkie sprawy dyscyplinarne związane z 
Superpucharem.  
 
5.3. Wszystkie osoby i kluby uczestniczące w meczu o Superpuchar są zobowiązane 
do pokrycia we własnym zakresie stosownego ubezpieczenia. W przypadku 
powierzenia organizacji zawodów klubowi – gospodarzowi klub musi dokonać 
stosownego zabezpieczenia i ubezpieczenia imprezy tak jak przy organizacji meczu w 
ramach rozgrywek, którego jest gospodarzem.  
 
Art. 6.  System rozgrywek 
 
6.1. W ramach rozgrywek o Superpuchar rozgrywa się jedno spotkanie.  
 
6.2. Jeżeli po zakończeniu regulaminowego czasu zawodów jest rezultat remisowy, 
dogrywki  nie rozgrywa się, zaś sędzia zawodów zarządza wykonanie rzutów karnych 
według obowiązujących przepisów. 
 
Art. 7. Odmowa rozegrania meczu, mecz przerwany lub niedokończony  
 
7.1. W przypadku odmowy rozegrania meczu przez klub, klub taki może być 
zastąpiony przez inny klub, wskazany przez Ekstraklasę SA.  
 
7.2. Klub, który odmówi rozegrania meczu, podlega karze 200.000 PLN. Niezależnie 
od powyższego Komisja Ligi Ekstraklasy SA może nałożyć także inne kary, przewidziane 
w regulaminie dyscyplinarnym PZPN  
 
7.3. W przypadku przerwania meczu lub jego niedokończenia mają zastosowanie 
przepisy ogólne PZPN i Ekstraklasy SA.  
 
Art. 8. Termin meczu 
 



8.1. Mecz o Superpuchar jest rozgrywane w terminie i o godzinie wyznaczonych 
przez Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy SA. 
Art. 9. Stadion 
 
9.1. Mecz o Superpuchar jest rozgrywany na stadionie wskazanym przez Ekstraklasę SA. 
 
Art. 10. Piłki 
 
10.1. Mecz o Superpuchar jest rozgrywany piłkami dostarczonymi przez Ekstraklasę SA.  
  
Art. 11.  Protokół oraz dodatkowe ustalenia 
 
11.1. Zawodnicy obydwu zespołów witają się ze sobą oraz z sędziami uściskiem dłoni 
po zakończeniu procedury ustawiania zespołów przed rozpoczęciem spotkania. Zespół 
gości wita się najpierw z sędziami, a następnie, przechodząc wzdłuż, wita się z 
zawodnikami zespołu – gospodarza. Hymnu Polski nie odgrywa się.  
 
11.2. Na ławkach rezerwowych może zasiadać wyłącznie sześciu oficjalnych 
przedstawicieli klubowych oraz siedmiu zawodników rezerwowych. Ich imiona i 
nazwiska muszą być wpisane do protokołu meczowego. Jeśli pozwala na to miejsce, 
drużyna za zgodą sędziego i delegata zawodów może otrzymać dodatkowe trzy miejsca 
dla swojego sztabu (np. dla trenera przygotowania fizycznego itp.). Miejsca te muszą 
znaleźć się poza strefą techniczną w odległości przynajmniej pięciu metrów za lub z 
boku ławek rezerwowych, ale z dostępem do szatni. Imiona i nazwiska tych osób 
muszą znaleźć się w sprawozdaniu sędziego (w arkuszu dodatkowym). 
 
11.3. Palenie papierosów w strefie technicznej jest zabronione i stanowi naruszenie 
niniejszego regulaminu.  
 
Art.12. Media 
 
12.1. W przypadku  organizacji konferencji prasowej przed meczem o Superpuchar w 
terminie wskazanym przez Ekstraklasę SA na takiej konferencji musi pojawić się 
główny trener każdej z drużyn oraz co najmniej jeden z uczestniczących w meczu 
zawodników każdej z drużyn.  
 
12.2. Nie jest dozwolone przeprowadzanie wywiadów przed, w trakcie oraz po meczu 
na polu gry. Przedstawiciel Ekstraklasy SA może wyznaczyć miejsce do 
przeprowadzania krótkich wywiadów w strefie pomiędzy ławkami rezerwowych a 
szatniami zawodników. Takie wywiady mogą być przeprowadzane we wskazanym 
miejscu przed meczem, po zakończeniu pierwszej połowy oraz po zakończeniu meczu.  
 
12.3. Nie później niż 15 minut po zakończeniu spotkania odbywa się konferencja 
prasowa. Główni trenerzy są zobowiązani do wzięcia udziału w konferencji; zaleca się  
także uczestnictwo przynajmniej po jednym z zawodników z każdej z drużyn.  
 
12.4. Po zakończeniu spotkania akredytowani przedstawiciele mediów upoważnieni 
są do przeprowadzenia wywiadów w strefie mieszanej, która musi być wyznaczone 
pomiędzy szatniami zawodników a wyjściem do autokaru. Strefa mieszana może być 



dostępna wyłącznie dla trenerów, zawodników oraz przedstawicieli mediów i musi 
umożliwiać sprawne przeprowadzanie wywiadów.  
 
12.5. Wywiady mogą być przeprowadzane wyłącznie na tle ścianek sponsorskich, w 
miejscu wskazanym przez Ekstraklasę SA.  
 
12.6. Akredytacje prasowe i fotograficzne na mecz o Superpuchar przyznawane są 
przez Biuro Prasowe Ekstraklasy SA. Żaden z przedstawicieli prasy lub radia nie jest 
upoważniony do przebywania w strefie pomiędzy polem gry a trybunami stadionu. 
Ograniczona i odpowiednio oznakowana liczba fotoreporterów oraz kamerzystów TV 
może przebywać na płycie, jednakże tylko i wyłącznie w strefie wyznaczonej przez 
Ekstraklasę SA. Żadna z osób przebywających na płycie boiska nie może zasłaniać 
jakichkolwiek materiałów reklamowych.   
 
12.7. Akredytacje dla redakcji internetowych mogą być przyznawane tylko pod 
warunkiem, iż przedstawiciele takich redakcji nie będą przekazywać na żywo materiału 
dźwiękowego i/lub wizualnego (dotyczy to także konferencji prasowej oraz wywiadów 
w strefie mieszanej), zaś ich relacja ograniczy się wyłącznie do wersji tekstowej. 
Zdjęcia, zrobione przez akredytowanych fotografów, mogą być publikowane na 
stronach www tylko jako nieruchome obrazy, zaś nigdy jako filmy lub quasi-video 
streaming.  
 
Art.13.  Przepisy gry 
 
13.1. Mecz o Superpuchar rozgrywany jest zgodnie z Przepisami Gry w Piłkę Nożną 
oraz innymi ogólnymi przepisami, chyba, że określono to odrębnie w niniejszym 
regulaminie. 
 
13.2. Zawodnicy obydwu klubów muszą być uprawnieni  do rozgrywek, zgodnie z 
zasadami obowiązującymi w rozgrywkach Ekstraklasy. Uprawnienie do rozgrywek 
Ekstraklasy w sezonie 2008/2009 oznacza automatycznie uprawnie do rozgrywek o 
Superpuchar. 
 
13.3. Zawodnicy muszą wystąpić w strojach, zgodnych z Regulaminem Strojów 
Meczowych w Rozgrywkach Ekstraklasy SA. 
 
13.4. Sędziowie, obserwator oraz ew. delegat zawodów są wyznaczani na wniosek 
Ekstraklasy SA przez stosowne organy PZPN.  
 
13.5. Po zakończeniu zawodów sędzia, obserwator oraz delegat PZPN zobowiązani są 
dostarczyć swoje raporty do Biura Ekstraklasy SA (fax 022 5316745, e-mail 
ekstraklasa@ekstraklasa.org) zgodnie z wymogami obowiązującymi w rozgrywkach 
Ekstraklasy (bez części dot. praw marketingowych).  
 
Art. 14. Przepisy dyscyplinarne i protesty 
 
14.1. W rozgrywkach o Superpuchar mają zastosowanie ogólne przepisy 
dyscyplinarne, chyba, że niniejszy regulamin stanowi inaczej.  
 



14.2. Zasadą jest, że zawodnik, który otrzymał samoistną czerwoną kartkę w meczu o 
Superpuchar jest zawieszony na jeden mecz w ramach rozgrywek organizowanych 
przez Ekstraklasę SA (Puchar Ekstraklasy, Superpuchar), jednakże z wyłączeniem 
rozgrywek ligowych Ekstraklasy. W przypadku gdy przewinienie polegało na: 
a) naruszeniu nietykalności cielesnej lub fizycznym znieważeniu innych osób biorących 
udział w grze lub poza nią,   
b) wysoce niesportowym, grubiańskim i ordynarnym zachowaniu się przed, w czasie 
meczu lub poza nim.  
 
W wyżej wymienionych przypadkach Komisja Ligi Ekstraklasy SA przeprowadza 
postępowanie dyscyplinarne, po którym orzeka karę dyskwalifikacji od 3 meczów do 
kary dyskwalifikacji czasowej.   
 
14.3. Żółte kartki, otrzymane w meczu o Superpuchar, nie  są zaliczane w innych 
rozgrywkach prowadzonych przez Ekstraklasę SA.  
 
14.4. Protesty mogą być składane zgodnie na zasadach obowiązujących w 
rozgrywkach ligowych Ekstraklasy.  
 
Art. 15. Sprawy finansowe 
 
15.1. Opłaty za prowadzenie meczu o Superpuchar (sędziowie, obserwator, delegat) 
pokrywane są przez Ekstraklasę SA według zasad obowiązujących w rozgrywkach 
Ekstraklasy w sezonie 2007/2008.  
 
15.2. Zarząd Ekstraklasy SA podejmuje decyzje w sprawie podziału dochodów z 
meczu. 
 
15.3. Każdy z klubów odpowiedzialny jest za pokrycie wydatków własnych (dojazd, 
hotel, etc.), związanych z rozgrywkami o Superpuchar. 
 
Art. 16. Wykorzystanie praw komercyjnych 
 
16.1. Ekstraklasa SA jest wyłącznym i jedynym właścicielem wszelkich praw 
komercyjnych związanych z rozgrywkami o Superpuchar, włączając to w szczególności:  
a. wszelkie obecne i przyszłe ogólnoświatowe wizualne, audiowizualne i 
dźwiękowe prawa do nieruchomych oraz ruchomych obrazów z rozgrywek o 
Superpuchar, transmitowanych przez radio, telewizję lub obecne i/lub przeszłe media 
elektroniczne (włączając Internet oraz technologię bezprzewodową) na żywo lub z 
opóźnieniem; jak też i wszystkie obecne i/lub przyszłe prawa wynikające z 
wykorzystania powyższych oraz 
b. wszystkie marketingowe, sponsorskie, reklamowe, licencyjne, franchisingowe, 
organizacyjne i biletowe prawa, jak też i wszelkie prawa do rezultatów, danych oraz 
statystyk Superpucharu.  
 
16.2. Ekstraklasa SA jest upoważniona do wykorzystania, zatrzymania i dystrybucji 
wszelkich wpływów, pochodzących z wykorzystania praw komercyjnych (działając 
wyłącznie lub poprzez upoważnioną i działającą na jej rzecz trzecią stronę). Żadna 
trzecia strona nie może wykorzystać jakichkolwiek praw komercyjnych bez 
wcześniejszej pisemnej zgody Ekstraklasy SA. 



 
16.3. Żaden z istniejących kontraktów, ograniczających wykorzystanie praw 
audiowizualnych i dźwiękowych, reklamowych, merchadisingowych, licencyjnych, 
korzystania z zarezerwowanych miejsc itp. nie będzie uznawany przez Ekstraklasę SA, 
bez jej pisemnej zgody.  
 
Art. 17. Wykorzystanie praw intelektualnych 
 
17.1. Ekstraklasa SA jest wyłącznym właścicielem wszelkich praw intelektualnych 
dotyczących Superpucharu, takich jak obecne i przyszłe prawa do nazwy Ekstraklasy 
SA, Superpucharu, logo, znaków, pucharu itd. Jakiekolwiek wykorzystanie tych praw 
wymaga uprzedniej pisemnej zgody Ekstraklasy SA oraz musi nastąpić zgodnie z 
instrukcjami ora wskazówkami Ekstraklasy SA. 
 
17.2. Wszystkie prawa do wykorzystania rezultatów zawodów stanowią wyłączną 
własność Ekstraklasy SA.  
 
Art. 18. Pozostałe sprawy 
 
18.1. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem podlegają 
rozstrzygnięciu przez Zarząd Ekstraklasy SA.  
 
18.2. Wszelkie aneksy do niniejszego regulaminu stanowią jego integralną część. 
 
18.3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2008 roku. 

 
II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
Prezes PZPN Michał Listkiewicz 


