Załącznik nr 1 do Regulaminu rozgrywek o mistrzostwo IV Ligi
i niższych klas rozgrywkowych na sezon 2018/2019

WYTYCZNE W ZAKRESIE ORGANIZACJI MECZÓW PIŁKI NOŻNEJ ORAZ ZASAD
PRZYJMOWANIA AUTORYZOWANYCH GRUP KIBICÓW KLUBU GOŚCI W RAMACH
ROZGRYWEK ORGANIZOWANYCH PRZEZ ŚZPN

ROZDZIAŁ I - WPROWADZENIE
Celem opracowania wytycznych jest:
1. standaryzacja organizacji meczów w ramach rozgrywek prowadzonych przez Świętokrzyski ZPN;
2. określenie standardów w zakresie:
 zapewnienia bezpieczeństwa;
 zapewnienia właściwej obsługi wszystkich uczestników meczu;
 organizacji wyjazdów autoryzowanych grup kibiców gości.

ROZDZIAŁ II – ORGANIZACJA MECZU NIE BĘDĄCEGO IMPREZĄ MASOWĄ
1. W przypadku organizacji meczu piłki nożnej jako imprezy masowej organizator winien spełnić
warunki określone w ustawie z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 611, 628, 829, z 2014 r. poz. 693, z 2015 r. poz. 1707);
2. W przypadku, kiedy mecze rozgrywane w ramach rozgrywek IV ligi i niższych klas
rozgrywkowych nie są organizowane jako imprezy masowe w rozumieniu cytowanej
wyżej ustawy należy stosować się do niniejszych wytycznych:
2.1 Organizator meczu jest zobowiązany do poinformowania właściwej jednostki organizacyjnej Policji
o terminie rozgrywania meczu oraz zagrożeniach dla porządku publicznego wynikającego z jego
organizacji;
2.2 Organizator meczu zgodnie
i niższych klas rozgrywkowych:

Podręcznikiem

Licencyjnym

PZPN

dla

klubów

IV

Ligi

a)

Klub uczestniczący w rozgrywkach IV ligi - musi wyznaczyć Kierownika ds. bezpieczeństwa
odpowiedzialnego
za
bezpieczeństwo
na
zawodach
piłki
nożnej.
Kierownik
ds. bezpieczeństwa musi być obecny na obiekcie sportowym podczas meczów rozgrywanych
przez klub w charakterze gospodarza;

b)

Kierownikiem ds. bezpieczeństwa może być wyłącznie osoba, która posiada zaświadczenie
o ukończeniu kursu kierownika ds. bezpieczeństwa zgodnie z Rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać
kierownik ds. bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne.

c)

kluby niższych klas rozgrywkowych – muszą wyznaczyć Koordynatora ds. bezpieczeństwa,
który będzie odpowiedzialny za sprawy bezpieczeństwa i zachowanie porządku na stadionie.
Koordynator ds. bezpieczeństwa musi być obecny na obiekcie sportowym podczas meczów
rozgrywanych przez klub w charakterze gospodarza

d)

Koordynatorem ds. bezpieczeństwa może być osoba, która posiada zaświadczenie
o ukończeniu kursu dla Koordynatorów klubowych służb porządkowych na zawodach piłki
nożnej wydane przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej (ważność zachowują zaświadczenia
wydane po 01.01.2017 roku) lub posiada zaświadczenie o ukończeniu kursu kierownika
ds. bezpieczeństwa z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 roku
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w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik ds. bezpieczeństwa, służby
porządkowe i służby informacyjne;
e)

Kierownik ds. bezpieczeństwa lub Koordynator ds. bezpieczeństwa muszą być obecni na
stadionie, co najmniej 60 minut przed planowanym rozpoczęciem meczu;

f)

Kierownik ds. bezpieczeństwa lub Koordynator ds. bezpieczeństwa muszą uczestniczyć
w odprawie przedmeczowej z Delegatem Meczowym Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej;

2.3 Stadion klubu IV ligi musi być wyposażony w dobrze słyszalny w każdej części stadionu system
nagłośnienia służący spikerowi zawodów do przekazywania informacji dotyczących kwestii
organizacyjnych i porządkowych związanych z meczem
2.4 Klub uczestniczący w rozgrywkach IV ligi musi zapewnić spikera zawodów IV ligi posiadającego
certyfikat lub zaświadczenie o ukończeniu kursu dla spikerów zawodów sportowych wydane przez
PZPN lub WZPN (ważność zachowują certyfikaty i zaświadczenia wydane przez Świętokrzyski
Związek Piłki Nożnej po 01.01.2012 roku);
2.5 W celu uatrakcyjnienia oprawy meczów piłki nożnej w rozgrywkach Klasy Okręgowej
rekomendujemy wyposażenie stadionu w dobrze słyszalny w każdej części stadionu system
nagłośnienia służący do przekazywania informacji dotyczących kwestii organizacyjnych
i porządkowych związanych z meczem oraz powierzenie funkcji spikera zawodów osobie, która
posiada certyfikat lub zaświadczenie o ukończeniu kursu dla spikerów zawodów sportowych
wydany przez PZPN lub WZPN (ważność zachowują certyfikaty i zaświadczenia wydane przez
Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej po 01.01.2012 roku);
2.6 W przypadku
w rozgrywkach
w postaci:

rozgrywania meczów w charakterze gospodarza klub uczestniczący
jest zobowiązany do przedstawienia Delegatowi Meczowemu dokumentacji

a) decyzji ŚZPN potwierdzającej przyznanie licencji na udział w rozgrywkach na sezon 2018/2019
(kluby wszystkich klas rozgrywkowych);
b) zaświadczenia potwierdzającego uprawnienia kierownika ds. bezpieczeństwa (IV liga) lub
koordynatora ds. bezpieczeństwa (pozostałe klasy rozgrywkowe)
c) certyfikatu lub zaświadczenia o ukończeniu kursu spikera zawodów, przez osobę pełniącą
podczas meczu funkcję spikera zawodów;
d) listy osób pełniących funkcję pracownika klubowej służby porządkowej;
2.7 Organizator zawodów jest zobowiązany do opracowania wewnętrznego regulaminu meczów piłki
nożnej nie będących imprezą masową, który określa zasady wstępu na stadion, prawa i obowiązki
uczestników meczu, jak również określa listę przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na
terenie stadionu jest zabronione. Rekomendujemy wykorzystanie treści regulaminu, który został
opracowany przez Polski Związek Piłki Nożnej (pełna treść regulaminu znajduje się stronie
internetowej ŚZPN - zakładka Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich);
2.8 Organizator zgodnie z §18 pkt. 5 Regulaminu rozgrywek o mistrzostwo IV ligi i niższych klas
rozgrywkowych zobowiązany jest do zapewnienia opieki medycznej oraz wyznaczenia noszowych,
którzy muszą posiadać odpowiednie oznakowanie (zielone kamizelki z białym krzyżem);
2.9 Organizator meczu jest zobowiązany również do:
a)

sprzedaży biletów w ilości nie większej niż zostało to określone we wniosku licencyjnym;
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b)

wyznaczenia miejsc parkingowych dla autokaru drużyny gości oraz osób pełniących funkcję
Delegata, Obserwatora oraz sędziów meczu;

c)

wyznaczenia odpowiedniej liczby pracowników służb porządkowych, którzy muszą posiadać
odpowiednie oznakowanie (kamizelki oraz identyfikatory wydane przez organizatora meczu),
których zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich uczestników meczu:



ilość pracowników służb porządkowych podczas meczy IV ligi nie może wynosić mniej niż 8
osób;



ilość pracowników służb porządkowych podczas meczy Klasy Okręgowej nie może wynosić
mniej niż 5 osób;



ilość pracowników służb porządkowych podczas meczy Klasy A - B nie może wynosić mniej
niż 3 osoby;



identyfikator winien zawierać następujące dane: nazwę – KLUBOWA SŁUŻBA PORZĄDKOWA,
numer identyfikacyjny oraz podpis wystawiającego identyfikator (Prezesa klubu). Zaleca się
aby numer identyfikatora odpowiadał numerowi na liście imiennej pracowników służby
porządkowej przekazywanej przed meczem Delegatowi lub Sędziemu Zawodów.

d)

wyznaczenia sektora dla kibiców gości, który powinien być odpowiednio oznaczony
i zabezpieczony. Pojemność sektora gości musi wynosić, co najmniej 5% miejsc udostępnionych
dla kibiców klubu gospodarza;

e)

zapewniania wszystkim
gastronomicznych;

2.10

Organizator meczu ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników meczu tj.
sędziów, zawodników, sztabów szkoleniowych, Delegata, Obserwatora oraz kibiców:

2.11

uczestnikom

dostępu

do

toalet

oraz

dostępu

do

punktów

a)

w tym celu winien zapewnić odpowiednie wygrodzenie od widowni zejścia z płyty boiska do
szatni dla zawodników i sędziów zawodów (dotyczy rozgrywek IV ligi i Klasy Okręgowej);

b)

podczas meczy niższych klas rozgrywkowych zejście z płyty boiska do szatni winno być
zabezpieczone przez służby porządkowe organizatora.
Organizator rozgrywek rekomenduje aby organizator meczu zawarł umowę ubezpieczenia OC
organizatora imprezy sportowej (meczu piłki nożnej) celem ograniczenia odpowiedzialności w
związku ze szkodami powstałymi w wyniku organizacji meczu.

ROZDZIAŁ III - ZASADY PRZYJMOWANIA AUTORYZOWANYCH GRUP KIBICÓW
KLUBU GOŚCI NA MECZACH PIŁKI NOŻNEJ PODCZAS ROZGRYWEK IV LIGI
I NIŻSZYCH KLAS ROZGRYWKOWYCH
1. Klub drużyny gospodarza meczu może przyjąć autoryzowaną grupę kibiców klubu gości wyłącznie
na podstawie listy kibiców zawierającej dane osobowe w postaci - imienia, nazwiska. Lista grupy
kibiców musi być autoryzowana przez klub drużyny gościa;
2. Klub gospodarza meczu musi udostępnić dla zorganizowanej grupy kibiców gości, co najmniej 5%
ogólnej liczby udostępnionych miejsc na stadionie oraz musi zapewnić uczestnictwo w meczu
osobom niepełnosprawnym;
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3. Klub drużyny gospodarza meczu ma prawo nie przyjmować zorganizowanej grupy kibiców gości
w przypadku decyzji właściwych podmiotów samorządowych, decyzji organizatora rozgrywek,
braku autoryzacji listy, o której mowa w pkt. 1-2, a także w przypadku, gdy na podstawie
doświadczeń z lat ubiegłych istnieje uzasadnione podejrzenie, że przyjęcie zorganizowanej grupy
kibiców gości stanowi istotne zagrożenie dla bezpiecznego przebiegu meczu (np. kibice drużyny
gości doprowadzili do powstania szkód lub w inny sposób naruszyli przepisy prawa powszechnego);
4. Klub drużyny gości podejmując decyzję o wysłaniu autoryzowanej grupy kibiców ponosi
odpowiedzialność za zachowanie grupy swoich kibiców oraz za ewentualne szkody wyrządzone na
obiekcie sportowym;
5. Ogólne wytyczne odnośnie współpracy pomiędzy klubami gospodarzy i gości:
a) klub drużyny gości przekazuje informację na temat organizacji wyjazdu grupy swoich kibiców do
klubu gospodarza oraz do właściwej terytorialnie jednostki Policji nie później niż 7 dni przed
planowanym terminem rozegrania meczu;;
b) klub drużyny gościa informuje klub gospodarza o dokładnej liczbie osób znajdujących się na
liście wyjazdowej nie później niż 48 godziny przed ustalonym terminem rozegrania meczu;
c) klub drużyny gościa jest zobowiązany do uiszczenia zapłaty za bilety bezpośrednio przed
wejściem kibiców na sektor wyznaczony dla kibiców drużyny gościa;
6. Klub drużyny gospodarza meczu jest zobowiązany do zapewnienia kibicom gości możliwość
korzystania z toalet, punktów gastronomicznych oraz punktów depozytowych;
7. Organizator meczu po otrzymaniu informacji o ilości kibiców klubu gościa oraz
o ewentualnej trasie przejazdu ww. grupy kibiców jest zobowiązany do poinformowania właściwej
jednostki Policji o poczynionych ustaleniach oraz uzgodnienia z policją zasad współpracy w celu
zapewnienia bezpiecznego przebiegu meczu;
8. W przypadku gdy podczas meczu nie doszło do żadnych incydentów lista kibiców klubu gości
zawierająca dane osobowe winna być zniszczona w sposób uniemożliwiający jej ponowne
odczytanie;
9. W przypadku gdy podczas meczu wystąpiły incydenty lista kibiców zawierająca dane osobowe
kibiców klubu gości może być udostępniona wyłącznie na pisemny wniosek właściwego
komendanta jednostki policji, a w przypadku braku takiego wniosku po 30 dniach winna być
zniszczona w sposób uniemożliwiający jej ponowne odczytanie;

ROZDZIAŁ IV – POZOSTAŁE OBOWIĄZKI ORGANIZATORA ZAWODÓW
1. W przypadku organizacji wyjazdu autoryzowanej grupy kibiców klub gości jest zobowiązany do
przesłania na adres e-mail: biuro@szpnkielce.pl informacji klubu gościa (wg wzoru ustalonego
przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej), stanowiącego załącznik nr 1a do wytycznych);

2. Po zakończeniu meczu IV Ligi organizator jest zobowiązany do przesłania na adres e-mail:
biuro@szpnkielce.pl
lub
faxem
wypełnionego
i
podpisanego
przez
Kierownika
ds. Bezpieczeństwa oraz w przypadku obecności Delegata Meczowego druku „Informacja
organizatora zawodów” (wg wzoru ustalonego przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej),
stanowiącego załącznik nr 1b do wytycznych.

