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(A1) INFORMACJE NA TEMAT MECZU 

 

1. Klasa rozgrywkowa 

            

2. Imię i nazwisko Delegata Meczowego                                          z       

3. Zespoły        

4. Data           

5. Godzina rozpoczęcia meczu         

6A. Wynik do przerwy         6B. Wynik końcowy       

6. Stadion/Miejsce zawodów       

7. Sędzia         z        

(A2) INFORMACJE NA TEMAT WIDZÓW 

 

8. Ogólna liczba widzów (uzyskana od Organizatora po zakończeniu meczu)        

9. W tym liczba widzów zorganizowanej grupy kibiców drużyny gości         

(A3) WSTĘPNA INFORMACJA NA TEMAT INCYDENTÓW/ZDARZEŃ NIEPOŻĄDANYCH 

 

10. Czy w związku z meczem wystąpiły incydenty / zdarzenia mające negatywny wpływ na sprawną organizację 

i bezpieczeństwo imprezy? 

Tak  Nie 

11. Czy w związku z przedmiotowymi incydentami / zdarzeniami nastąpiło przerwanie meczu / zakończenie 

zawodów przed czasem? 

Tak  Nie (ale incydenty wystąpiły ) Nie dotyczy (brak incydentów) 

 

(B) UWAGI DOTYCZĄCE ORGANIZACJI MECZU 

 

(B1) TYP IMPREZY I DOKUMENTACJA 

 

12. Typ imprezy 

Impreza masowa (mecz piłki nożnej)  

Mecz piłki nożnej niebędący imprezą masową  

13. Dane kierownika ds. bezpieczeństwa / osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo: 

imię i nazwisko:        

14. Dane spikera – imię i nazwisko        

15. Dane spikera – nr uprawnień           Wydane przez:       

16. Ogólny wygląd / estetyka / porządek terenu imprezy / stadionu (w tym trybun) 

wzorowy      b. dobry       dobry      przeciętny      słaby      niedopuszczalny 

17. Przygotowanie / organizacja parkingów dla drużyn i oficjeli meczowych 

wzorowe      b. dobre       dobre      przeciętne      słabe      niedopuszczalne 

 (A) INFORMACJE OGÓLNE  
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18. Łączna liczba udostępnionych wejść dla kibiców:       

19. Łączna liczba udostępnionych - Regulaminów meczu niebędącego imprezą masową:       

 (B3) ORGANIZACJA / OBSŁUGA IMPREZY 

 

 

20. Czystość siedzisk dla kibiców drużyny gospodarzy 

nie dotyczy      tak, czyste/uprzątnięte  nie, brudne 

21. Czystość siedzisk dla kibiców drużyny gości 

nie dotyczy      tak , czyste/uprzątnięte nie, brudne  

22. Warunki pracy przedstawicieli mediów 

wzorowe      b. dobre       dobre      przeciętne      słabe      niedopuszczalne 

 

(C) ZINTEGROWANE PODEJŚCIE DO BEZPIECZEŃSTWA I ZABEZPIECZENIA IMPREZY  
PRZEZ ORGANIZATORA, POLICJĘ ORAZ INNE PODMIOTY 

 

(C1) ORGANIZATOR / STEWARDZI 

 

23. Ogólna ocena pracy kierownika ds. bezpieczeństwa / osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo: 

wzorowa      b. dobra       dobra      przeciętna      słaba      niedopuszczalna 

24. Ogólna ocena pracy spikera (obecność podczas odpraw, bezstronność, treść i forma komunikatów itp.): 

wzorowa      b. dobra       dobra      przeciętna      słaba      niedopuszczalna 

25. Łączna liczba stewardów (członków służby informacyjnej, porządkowej, klubowej)       

26. Noszowi – liczba, miejsce, ubiór, sposób wykonywania pracy, czy dostępni od chwili rozpoczęcia rozgrzewki: 

      

 

(C2) POLICJA ORAZ POZOSTAŁE SŁUŻBY 

 

27. Liczba funkcjonariuszy Policji biorących udział w zabezpieczeniu meczu        

28. Ocena pracy służb medycznych 

wzorowa      b. dobra      dobra      przeciętna      słaba      niedopuszczalna 

 

(D) PRZEBIEG IMPREZY 

 

(D1) ORGANIZACJA PRZYJMOWANIA NA STADION KIBICÓW DRUŻYNY GOŚCI 

 

29. Liczba stewardów Organizatora meczu obsługujących wejście kibiców drużyny gości na stadion         

30. Organizacja wejścia na stadion (bramy, kanały wejściowe, furtki, kołowrotki) dla kibiców drużyny gości  

nie dotyczy      wzorowa      b. dobra       dobra      przeciętna      słaba      niedopuszczalna 
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(D2) ZACHOWANIE PRZEDSTAWICIELI DRUŻYN PIŁKARSKICH 

 

31. Opis ewentualnych incydentów / zdarzeń niepożądanych dotyczących przedstawicieli klubów  

(dotyczy członków drużyn i innych osób funkcyjnych ze wskazaniem, którego klubu dotyczy)  

 

 

 

 

 

 

 

(D3) ZACHOWANIE PUBLICZNOŚCI 

 

32. Zachowanie się publiczności (gospodarze) – ogólna ocena 

nie dotyczy      wzorowe      b. dobre      dobre      przeciętne      słabe      niedopuszczalne 

33. Zachowanie się publiczności (goście) – ogólna ocena 

nie dotyczy      wzorowe      b. dobre      dobre      przeciętne      słabe      niedopuszczalne 

 

34. Użycie środków pirotechnicznych 

  NIE DOTYCZY    TAK – tylko gospodarze      TAK – tylko goście      TAK – gospodarze i goście     

35. Rzucanie przedmiotami 

 NIE DOTYCZY    TAK – tylko gospodarze      TAK – tylko goście      TAK – gospodarze i goście     

36. Wtargnięcie na płytę boiska 

 NIE DOTYCZY    TAK – tylko gospodarze      TAK – tylko goście      TAK – gospodarze i goście     

37. Zamieszki na stadionie (np. udział kibiców w bójkach pomiędzy sobą / z Policją / ze stewardami) 

  NIE DOTYCZY     TAK – tylko gospodarze     TAK – tylko goście    TAK – gospodarze i goście     

38. Atak na zawodnika / sędziego / innego oficjela przez publiczność (kto atakował?) 

  NIE DOTYCZY     TAK – tylko gospodarze     TAK – tylko goście       TAK – gospodarze i goście     

39. Wandalizm / destrukcja obiektu (kto niszczył?) 

  NIE DOTYCZY     TAK – tylko gospodarze     TAK – tylko goście       TAK – gospodarze i goście     

40. Protesty, demonstracje (np. hasła, okrzyki polityczne – kto wznosił?) 

  NIE DOTYCZY     TAK – tylko gospodarze     TAK – tylko goście       TAK – gospodarze i goście  

41. Zachowania rasistowskie / antysemickie / ksenofobiczne 

  NIE DOTYCZY     TAK – tylko gospodarze     TAK – tylko goście       TAK – gospodarze i goście     

42. Wulgarne / wrogie okrzyki  (np. wobec sędziów / przeciwnych klubów itp.) 

  NIE DOTYCZY     TAK – tylko gospodarze     TAK – tylko goście       TAK – gospodarze i goście    

 

 

 

 

 

 

(D4) INCYDENTY / ZDARZENIA NIEPOŻĄDANE W TRAKCIE MECZU 
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(E) PODSUMOWANIE 

 

(E1) TREŚĆ REKOMENDACJI 

 

43. Jakie rekomendacje / zalecenia / uwagi Delegat Meczowy przekazał Organizatorowi w związku 

z niniejszym meczem? – jeżeli zostały przekazane. 

 

 

 

 

 

 

(E2) INNE UWAGI DELEGATA MECZOWEGO 

 

44. Wszelkie pozostałe uwagi, informacje i wnioski Delegata Meczowego, które mogą mieć związek 

z niniejszym meczem, jeżeli dotyczy. 

 

 

 

 

 

 

 

 (E3) OCENA KOŃCOWA 

 

45. Ogólna ocena organizacji imprezy / meczu 

wzorowa      b. dobra       dobra      przeciętna      słaba      niedopuszczalna 

 

 

(F) INFORMACJA KOŃCOWA 

 

Data sporządzenia Raportu:       
Imię i nazwisko Delegata Meczowego / podpis (na oryginale nadsyłanym na żądanie organu prowadzącego rozgrywki):   
      

Raport ten musi zostać przesłany:  

- do wtorku godz. 14.00 po zakończonych zawodach do Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich 
ŚZPN Extranetem lub e-mailem biuro@szpnkielce.pl oraz robert.dybka@gmail.com . W przypadku wystąpienia 
incydentów / zdarzeń niepożądanych Raport musi zostać wysłany do poniedziałku godz. 12.00 
po zakończonych zawodach. Delegat Meczowy musi zachować posiadaną dokumentację meczową celem 
ewentualnego przekazania do  właściwego organu prowadzącego rozgrywki na każde żądanie w ciągu 30 dni od 
dnia zawodów. 
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