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Zasady organizacji meczów w ramach rozgrywek Pucharu Polski na szczeblu 

wojewódzkim w sezonie 2019/2020  w związku z ograniczeniami w okresie 

stanu epidemii COVID-19 
 

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 
1. Niniejsze zasady określają podstawowe zasady organizacji meczów w okresie stanu  

epidemii i obowiązują do odwołania.  

2. Zasady określają sposób organizacji meczów w ramach rozgrywek Pucharu Polski na szcze-

blu wojewódzkim w sezonie 2019/2020.   

3. Celem niniejszego dokumentu jest zapewnienie maksymalnie bezpiecznej organizacji  

meczów, przy zachowaniu minimalnej liczby  osób niezbędnych do organizacji  meczu oraz  

zachowania pomiędzy nimi bezpiecznego dystansu. 

4. Ze względu na zagrożenie, mecze rozgrywek Pucharu Polski na szczeblu ŚZPN odbywają się 

bez udziału publiczności do odwołania.   

5. Wszystkie osoby znajdujące się na stadionie zobowiązane są do przestrzegania przepisów 

prawa powszechnego dotyczącego przestrzegania reżimu higienicznego, w szczególności  

zobowiązane są do zakrywania ust i nosa. 

6. Z obowiązku zakrywania ust i nosa  zwolnieni są jedynie zawodnicy uczestniczący w grze,  

trener udzielający wskazówek oraz sędziowie w trakcie zawodów i rozgrzewki. Wszystkie  

pozostałe osoby znajdujące się na terenie organizowanych zawodów muszą   

przestrzegać przepisów w zakresie zakrywania ust i nosa (w tym zawodnicy rezerwowi i inne 

osoby przebywające na ławce rezerwowych).   

7. Ustala się, iż w trakcie zawodów na stadionie / terenie zawodów mogą przebywać jedynie 

osoby niezbędne dla prawidłowej organizacji zawodów, w tym zawodnicy, sztaby  

trenerskie, sędziowie, niezbędni przedstawiciele klubów piłkarskich, przedstawiciele  

mediów (prasa – do 10 osób, foto – do 10 osób), służby medyczne, policja, straż pożarna, 

koordynator ds. bezpieczeństwa, pracownicy służby porządkowej  oraz przedstawiciele  

podmiotów organizujących rozgrywki.   

8. Pracownicy służby porządkowej zobowiązani są do noszenia maseczek ochronnych  

zakrywających usta i nos oraz rękawiczek. 

9. Organizator rozgrywek upoważniony jest do kontrolowania prawidłowej organizacji  

zawodów (w tym do kontroli list osób uprawnionych do przebywania na obiekcie) i jest  

upoważniony do podejmowania decyzji odnośnie obecności poszczególnych osób  

na stadionie/terenie zawodów.   

10. Klub – gospodarz jest zobowiązany do zabezpieczenia stadionu / terenu zawodów przed  

nieuprawnionym wejściem publiczności oraz jakichkolwiek osób postronnych na jego teren. 

11. Klub – gospodarz jest zobowiązany do zapewnienia obecności kierownika  

ds. bezpieczeństwa, a także spikera podczas obecności drużyn na stadionie. Spiker powinien  

posiadać uprawnienia nadane przez PZPN oraz zestaw komunikatów bezpieczeństwa, w tym 

wszelkie dodatkowe komunikaty na potrzeby obsługi meczów na podstawie niniejszego  

regulaminu.  

12. Rekomenduje się podejmowanie przez kluby wszelkich działań zachęcających kibiców  

do pozostania w domach i nie gromadzenia się w związku z organizacją danego meczu  
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piłkarskiego. W ocenie organizatorów rozgrywek pozwoli to na szybsze zakończenie stanu 

epidemii i jak najszybszy powrót kibiców na mecze.  

13. Kluby są upoważnione do podejmowania wszelkich dodatkowych działań zmierzających  

do zwiększenia bezpieczeństwa osób obecnych na stadionie, w szczególności są upoważnio-

ne do odmowy wstępu osobom / usuwania ze stadionu osób, które nie przestrzegają zale-

ceń dotyczących higienicznych środków ostrożności.  

 

II. ZALECENIA DOTYCZĄCE ZMIAN ORGANIZACJI ORAZ HIGIENICZNYCH 

ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI NA OBIEKTACH SPORTOWYCH 
1. Kwestie związane z określeniem zasad wejścia i zejścia zespołów z pola gry określa diagram  

poniżej:  

 

 
 

2. Przybycie drużyn na stadion: 

a. Pojazdy powinny być odpowiednio zdezynfekowane przed ich użytkowaniem. 

b. Czasowe i przestrzenne rozdzielenie drużyn i zespołów technicznych przy ich przyjeździe 

na stadion – zespoły nie powinny przyjeżdżać w tym samym momencie (odstępy  

co najmniej 15 minut). Klub gospodarz zobowiązany jest zorganizować wjazd obydwu  

zespołów tak, aby nie doszło do jednoczesnego wjazdu drużyn i zespołów technicznych.  

c. Drużyny lub też poszczególni członkowie powinny unikać wychodzenia na pole gry  

aż do rozpoczęcia oficjalnej rozgrzewki przedmeczowej. 

 

3. Szatnie (drużyny i sędziowie):   

a. W zależności od infrastruktury stadionu dopuszcza się wydzielenie  pomieszczeń szatni  

w różnych oddalonych od siebie częściach obiektu.   

b. Rekomendowane jest wykorzystanie wolnych pomieszczeń obiektu w celu  wykorzysta-

nia jako dodatkowe szatnie lub pomieszczenia dla sztabu szkoleniowego – w celu  
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zmniejszenia ilości osób przebywających jednocześnie w jednym  

pomieszczeniu/ na niewielkiej przestrzeni. 

c. Rekomendowane jest korzystanie z szatni w kolejności i stosownych odstępach  

czasowych - w pierwszej kolejności skład początkowy, potem zawodnicy rezerwowi, 

d. Szatnie powinny być regularnie wietrzone, zaś wejścia do nich powinny wymagać  

jak najrzadszego używania klamek. 

 

4. Rozgrzewka 

a. Należy dopasować czas rozgrzewki do warunków atmosferycznych, 

b. Wychodzenie zespołów i sędziów na rozgrzewkę następuje odrębnie, 

c. Należy unikać jednoczesnego używania ciągów komunikacyjnych prowadzących  

do szatni i na płytę boiska przez obydwa zespoły, 

d. Sędzia zarządza i kontroluje kolejność wychodzenia zespołów na rozgrzewkę. 

 

5. Kontrola sprzętu/zbiórka zespołu przed wyjściem na płytę boiska: 

a. Kontrola sprzętu przez asystenta sędziego przy drzwiach szatni (poza obszarem zbiórki), 

b. Maksymalnie możliwe odstępy między zawodnikami podczas wyjścia na płytę boiska, 

 

6. Wejście drużyny na płytę boiska jest przeprowadzane: 

a. Odrębnie, przy czym najpierw wychodzą goście, potem gospodarze. Sędzia zarządza  

i kontroluje kolejność wychodzenia zespołów na boisko na płytę boiska, 

b. Bez eskorty, 

c. Bez maskotek, 

d. Bez zdjęć zespołu, 

e. Bez ceremonii otwarcia z udziałem jakichkolwiek dodatkowych osób, 

f. Bez uścisku dłoni, bez przekazania proporców, 

g. Bez wspólnego ustawiania zespołów, 

 

7. Przerwa w meczu 

a. Ustala się następującą kolejność: zawodnicy powinni schodzić odrębnie – najpierw  

goście, potem gospodarze, 

b. Gospodarz zobowiązany jest wyznaczyć osobę do przeprowadzania dezynfekcji rąk  

zawodników i sędziów schodzących z płyty boiska do szatni – analogicznie przed  

wejściem na murawę na drugą połowę, 

c. Przed wejściem na drugą połowę najpierw wychodzą goście, potem gospodarze, 

d. Sędzia zarządza i kontroluje kolejność wychodzenia zespołów na boisko po przerwie.  

 

8. Wyjazd obydwu drużyn powinien odbywać się w odrębnym czasie, zawodnicy obydwu drużyn  

nie powinni spotkać się podczas opuszczania obiektu. Wyjście z szatni obydwu drużyn powinno 

odbywać się w odrębnym czasie, zawodnicy obydwu drużyn nie powinni spotykać się podczas 

opuszczania szatni i przechodzenia do autokaru. Kierownik ds. bezpieczeństwa klubu  

gospodarza lub wyznaczona przez niego osoba zarządza wyjazdem obydwu drużyn, przy czym 

pierwszeństwo wyjazdu co do zasady przysługuje drużynie gości.  
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9. Sprawozdania i kontrola  

a. Przed meczem odbywa się spotkanie organizacyjne, w którym uczestniczą kierownicy 

obydwu zespołów oraz wyznaczony sędzia, który zobowiązany jest do przeprowadzenia 

spotkania według uproszczonej procedury (zaleca się, aby spotkanie organizacyjne  

odbyło się na płycie boiska). Spotkanie to odbywa się na 30 minut przed rozpoczęciem 

zawodów, w miarę możliwości na otwartej przestrzeni w strefie technicznej, w której nie 

mogą przebywać żadne inne osoby. Organizatorem spotkania jest przedstawiciel klubu 

gospodarza, który musi poinformować pozostałe osoby o lokalizacji spotkania  

w wyznaczonym miejscu. 

b. Po zawodach sędzia umieszcza w sprawozdaniu sędziowskim opis ewentualnych  

incydentów oraz zauważonych uchybień. 

 

10. Kierownik ds. bezpieczeństwa, spiker, służby porządkowe i personel medyczny muszą posiadać 

stosowne uprawnienia wymagane przez przepisy powszechnie obowiązujące. 

 

III. USTALENIA KOŃCOWE 
1. Niniejszy zasady organizacji zawodów piłkarskich w okresie pandemii COVID 19 zostały  

opracowane przez właściwe komórki organizacyjne Świętokrzyskiego ZPN w tym  

w szczególności Komisję ds. Bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich oraz Wydział Gier  w celu 

zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa sanitarnego. 

 

2. Wszelkie sprawy nie określone w niniejszym dokumencie będą rozstrzygane każdorazowo przez 

Wydziały i Komisje Świętokrzyskiego ZPN. 

 

 


