REGULAMIN
OBOWIĄZKÓW DELEGATA MECZOWEGO
Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej

na podstawie art. 46 pkt. 8 statutu Świętokrzyskiego ZPN z dnia 11 marca 2016 roku przyjmuje się
Regulamin Obowiązków Delegata Meczowego Świętokrzyskiego ZPN podczas rozgrywek
organizowanych przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej w sezonie 2017/2018

Kielce, 25 lipiec 2017 roku

REGULAMIN
OBOWIĄZKÓW DELEGATA MECZOWEGO
Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej
I. Postanowienia ogólne
1. Kandydatów na Delegatów Meczowych na każdy sezon rozgrywkowy wyznacza Komisja
ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich ŚZNP i przedstawia do zatwierdzenia przez
Zarząd ŚZPN;
2. Delegata na zawody wyznacza Przewodniczący Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach
Piłkarskich lub wyznaczona przez niego osoba;
3. Delegat w trakcie trwania sezonu jest zobowiązany do uczestnictwa w odprawach
i szkoleniach organizowanych przez Komisję ds. Bezpieczeństwa na Obiektach
Piłkarskich;
4. Uprawnienia Delegata wygasają:
a) po zakończeniu sezonu rozgrywkowego;
b) z chwilą złożenia rezygnacji;
c) z chwilą orzeczenia kary dyscyplinarnej przez organy jurysdykcyjne ŚZPN;
d) z chwilą odwołania z funkcji Delegata przez Zarząd ŚZPN, w wyniku niestosowania
się do postanowień niniejszego regulaminu. Odwołanie następuje na wniosek
Przewodniczącego Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich.
5. Decyzje w sprawie umieszczenia na liście kandydatów na Delegatów oraz nadania
uprawnień mają charakter nominacji i nie podlegają zaskarżeniu;
6. Delegat Meczowy powinien:
a) posiadać wykształcenie średnie;
b) odznaczać się nienaganną postawą moralno-etyczną, kulturą osobistą oraz rzetelnością
i obiektywizmem;
c) odznaczać się wysokim poziomem znajomości:
 ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych;
 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wymogów,
jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe
i służby informacyjne;



rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia
2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej;




przepisów gry w piłkę nożną;
wymogów
licencyjnych
rozgrywkowych.

obowiązujących

w

poszczególnych

klasach

7. Delegaci pełnią istotną rolę w tworzeniu bezpiecznego widowiska piłkarskiego dlatego też
ich rola polega na doradztwie i wspieraniu organizatorów meczów piłki nożnej, którzy są
głównymi decydentami odnośnie sposobu organizacji meczów piłki nożnej oraz
zapewnienia bezpieczeństwa ich uczestnikom;
8. Delegat jest zobowiązany do powstrzymania się od utrzymywania jakichkolwiek
kontaktów z przedstawicielami klubów, poza przypadkami wynikającymi z procedur
obowiązujących Delegata;
9. Delegat nie może przyjmować jakichkolwiek prezentów od przedstawicieli klubów,
za wyjątkiem pamiątek klubowych;
10.
Delegat zatwierdzony przez Zarząd ŚZPN wykonuje swoje obowiązki w oparciu
o główną zasadę, która brzmi - „W jaki sposób mogę wesprzeć oraz doradzić
Organizatorowi meczu, którego reprezentuje Kierownik ds. Bezpieczeństwa”
i nie powinien ingerować w organizację i zarządzanie bezpieczeństwem, a jego działania
nie powinny mieć na celu znalezienie i wytknięcie jak największej ilości błędów
podczas organizacji meczów piłki nożnej;

II. Obowiązki Delegata
1. Do głównych obowiązków Delegata Meczowego należą w szczególności:
a) przybycie na stadion, co najmniej:
 60 minut przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia meczu – IV liga, 45 – minut
niższe klasy rozgrywek piłki nożnej;
b) przeprowadzenie narady organizacyjnej z udziałem osób funkcyjnych niezbędnych do
właściwego przeprowadzenia meczu;
c) przegląd dokumentacji dostarczonej przez Organizatora (uprawnienia Kierownika/
Koordynatora ds. bezpieczeństwa, uprawnienia spikera, decyzja o przyznaniu licencji
na sezon 2017/2018, lista pracowników służby porządkowej)
d) sprawdzenie terenu imprezy masowej / stadionu pod kątem organizacji meczu
i bezpieczeństwa jego uczestników;
e) wsparcie merytoryczne Kierownika/Koordynatora ds. bezpieczeństwa, przede
wszystkim w momentach wymagających podjęcia przez Kierownika/Koordynatora ds.
bezpieczeństwa tzw. „trudnych decyzji” mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo
meczu piłki nożnej;
f)

ocena pracy służb porządkowych organizatora;

g) ocena zachowania kibiców, w tym utoryzowanych grup kibiców klubu gości;
h) ocena zachowania osób znajdujących się na ławkach rezerwowych;
i)

ocena zachowania zawodników wobec siebie i wobec sędziów;

j)

terminowe – (wtorek do godz. 14.00) przesłanie drogą elektroniczną na adres
biuro@szpnkielce.pl oraz adres robert.dybka@gmail.com dokumentacji dotyczącej
danego meczu (Raport Delegata);

k) w przypadku wystąpienia incydentów w postaci zbiorowego naruszenia porządku
publicznego, użycia środków pirotechnicznych, zagrożenia dla życia i zdrowia

sędziów zawodów - Delegat winien przesłać dokumentację z danego meczu najpóźniej
w poniedziałek do godz. 12.00;
2. Wszelkie zauważone problemy, sytuacje i zdarzenia niepożądane powinny być omówione
bezpośrednio po meczu z Kierownikiem/Koordynatorem ds. bezpieczeństwa oraz opisane
w Informacji Organizatora Zawodów oraz Raporcie Delegata, których wzory stanowią
załączniki do niniejszego regulaminu;

III. Postanowienia końcowe
1. Interpretacja
postanowień
niniejszego
regulaminu
przysługuje
Zarządowi
Świętokrzyskiego ZPN oraz Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich;
2. Traci moc załącznik nr 1 do Uchwały Nr 52/VII/2016 Zarządu Świętokrzyskiego ZPN
„Wytyczne dla Delegatów III ligi Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej”
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Zarząd ŚZPN.

Załączniki:
1. Raport Delegata Meczowego – IV Liga;
2. Raport Delegata Meczowego – Klasa Okręgowa/A/B
3. Informacja Organizatora Zawodów – IV Liga

