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

na podstawie art. 46 pkt. 8 statutu Świętokrzyskiego ZPN z dnia 11 marca 2016 roku przyjmuje się
wytyczne w zakresie organizacji meczów piłki nożnej oraz zasad przyjmowania zorganizowanych
grup kibiców klubu gości w ramach rozgrywek organizowanych przez Świętokrzyski Związek Piłki
Nożnej – IV Liga i niższe klasy rozgrywkowe.
Niniejsze wytyczne stanowią załącznik nr 1 do Regulaminu rozgrywek o mistrzostwo IV Ligi
i niższych klas rozgrywkowych na sezon 2017/2018

Kielce, 25 lipiec 2017 roku
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ROZDZIAŁ I - WPROWADZENIE
Celem opracowania przedmiotowych 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 zorganizowanych 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 2017 r. poz. 1160);
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 Podręcznikiem Licencyjnym PZPN dla klubów IV Ligi
i niższych klas rozgrywkowych), winien powołać:
a) kluby IV ligi - kierownika ds. bezpieczeństwa, który posiada zaświadczenie
o ukończeniu szkolenia 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;
b) kluby niższych klas rozgrywkowych – koordynatora ds. bezpieczeństwa, który
będzie odpowiedzialny za sprawy bezpieczeństwa i zachowanie porządku na
stadionie;
c) Koordynatorem ds. bezpieczeństwa może być osoba, która posiada zaświadczenie
o
ukończeniu
szkolenia
kierowników
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 lub posiada zaświadczenie o ukończeniu kursu dla
Koordynatorów służb klubowych na zawodach piłki nożnej wydane przez
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Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej (ważność zachowują zaświadczenia wydane od
2017 roku)
d) Kierownik ds. bezpieczeństwa lub Koordynator ds. bezpieczeństwa muszą być
obecni na stadionie, co najmniej 60 minut przed planowanym rozpoczęciem meczu;
e) Kierownik ds. bezpieczeństwa lub Koordynator ds. bezpieczeństwa muszą
uczestniczyć w odprawie przedmeczowej z Delegatem Meczowym Świętokrzyskiego
Związku Piłki Nożnej lub Obserwatorem pełniącym rolę Delegata Meczowego;
2.3 Organizator meczu w ramach rozgrywek IV ligi, musi zapewnić sprawne nagłośnienie
oraz powołać spikera zawodów posiadającego zaświadczenie - licencję
o ukończeniu kursu organizowanego przez PZPN lub WZPN (ważność zachowują
zaświadczenia wydane przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej od 2012 roku);
a) w celu uatrakcyjnienia oprawy meczów piłki nożnej w rozgrywkach Klasy
Okręgowej zobowiązuje się kluby do wprowadzenia sprawnego nagłośnienia oraz
rekomendujemy powołanie spikera zawodów posiadającego zaświadczenie - licencję
o ukończeniu kursu organizowanego przez PZPN lub WZPN (ważność zachowują
zaświadczenia wydane przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej od 2012 roku);
b) w czasie trwania zawodów Spiker podlega Kierownikowi ds. bezpieczeństwa (lub
innej osobie odpowiedzialnej za bezpieczeństwo, wyznaczonej przez organizatora
imprezy) i wykonuje jego polecenia;
c) w czasie trwania zawodów Spiker podaje komunikaty dotyczące:
 zdobywanych bramek;
 napomnień i wykluczeń;
 zmian zawodników;
 czasu doliczonego do regulaminowego czasu gry;
 liczby widzów.
d) Spiker jest uprawniony do celebracji zdobytej bramki, która polega na kulturalnej
interakcji z kibicami następującej po zdobyciu bramki.
e) w uzasadnionych przypadkach komunikaty podawane w czasie trwania zawodów
mogą zawierać zwięzłą informację dotyczącą wyjątkowych okoliczności,
pozostających w związku z rywalizacją sportową (np. jubileusz, sportowa akcja
charytatywna, szczególne osiągnięcie sportowe zawodnika).
f)

poza komunikatami, o których mowa wyżej, Spiker jest uprawniony do podawania
w czasie trwania zawodów wyłącznie komunikatów związanych z bezpieczeństwem.
Inne komunikaty mogą być podawane tylko wówczas, gdy mają służyć celom
bezpieczeństwa (np. odwrócenie uwagi kibiców od zachowań prowokacyjnych,
neutralizacja obraźliwych okrzyków).

g) Komunikaty Spikera nie mogą zawierać treści:
 oceniających decyzje sędziów;
 dyskryminujących;
 prowokacyjnych;
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 mających charakter agitacji politycznej lub światopoglądowej.
2.4 Organizator na żądanie Delegata Meczowego lub Obserwatora pełniącego rolę Delegata
Meczowego jest zobowiązany przedstawić dokumentacje potwierdzającą uprawnienia
osób wymienionych w pkt. 2.2 i 2.3.
2.5 Organizator 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 treść
regulaminu, który został opracowany przez Polski Związek Piłki Nożnej (pełna treść ww.
regulaminu znajduje się stronie internetowej Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach
Piłkarskich ŚZPN);
2.6 Organizator zgodnie z §18 pkt. 5 Regulaminu rozgrywek o mistrzostwo IV ligi i niższych
klas rozgrywkowych zobowiązany jest do zapewnienia opieki medycznej oraz
wyznaczenia, co najmniej 2 noszowych, którzy muszą posiadać odpowiednie
oznakowanie (zielone kamizelki z białym krzyżem);
2.7 Organizator meczu jest zobowiązany również do:
a) sprzedaży biletów w ilości nie większej niż ilość miejsc udostępnionych publiczności
na stadionie;
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 IV ligi
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: numer identyfikacyjny, fotografię
pracownika służb porządkowych oraz podpis wystawiającego identyfikator (dotyczy
rozgrywek IV ligi) lub numer identyfikacyjny oraz podpis wydającego identyfikator
(dotyczy rozgrywek niższych klas rozgrywkowych)

d) przedstawienia na żądanie Delegata lub Obserwatora imiennej listy pracowników służby
porządkowej;
e) 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 (dotyczy IV Ligi i Klasy Okręgowej);
4

f)

zapewniania wszystkim uczestnikom dostępu do toalet oraz dostępu do punktów
gastronomicznych;

2.8 Organizator meczu ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników
meczu tj. sędziów, zawodników, sztabów szkoleniowych, Delegata, Obserwatora oraz
kibiców:
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.
2.9 Organizator meczu jest zobowiązany do zapewnienia porządku i bezpieczeństwa,
w szczególności:
a) zapewnienia bezpiecznego i dogodnego wejścia na stadion i dojścia do widowni, jak
również łatwego jej opuszczenia,
b) zapewnienia porządku, pełnej ochrony i poszanowania godności osobistej sędziom,
trenerom, działaczom i zawodnikom drużyny gości,
c) zapewnienia, nie mniej niż 5 miejsc dla osób towarzyszących oficjalnie drużynie
gości oraz Delegatowi Meczowemu i Obserwatorowi;
d) zapewnienia odpowiednich warunków pracy dziennikarzom i fotoreporterom;
e) zapewnienia bezpiecznego przyjazdu i odjazdu pojazdów drużyny gości, sędziów,
oraz Delegata Meczowego i Obserwatora (organizator odpowiada za mienie ww.
osób od momentu przyjazdu na stadion do momentu wyjazdu ze stadionu),
f) za przestrzeganie przepisów dotyczących eksponowania treści na meczach piłki
nożnej wskazujących, iż:
 na stadionie piłkarskim niedopuszczalne jest obrażanie lub dyskryminacja
jakichkolwiek osób;
 rozgrywki piłkarskie muszą być wolne od treści wulgarnych, agitacji politycznej,
propagowania ideologii faszystowskich, komunistycznych, innych ideologii
zbrodniczych lub totalitarnych oraz nawoływania do nienawiści;
 na stadionie piłkarskim zabronione jest w szczególności eksponowanie treści
o charakterze pogardliwym, rażąco nieetycznym, pochwalających terroryzm,
przestępczość, przemoc, odwołujących się do zbrodniczych ideologii, treści
politycznych, treści o charakterze dyskryminacyjnym, w szczególności
odnoszących się do rasy, koloru skóry, języka, religii bądź pochodzenia itp.
2.10 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.
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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 i numeru pesel;
2. Lista grupy kibiców musi być autoryzowana przez klub drużyny gościa;
3. Klub gospodarza meczu musi udostępnić dla autoryzowanej grupy kibiców gości, co
najmniej 5% ogólnej liczby udostępnionych miejsc na stadionie oraz musi zapewnić
uczestnictwo w meczu osobom niepełnosprawnym;
4. Klub drużyny gospodarza meczu ma prawo nie przyjmować autoryzowanej grupy kibiców
gości w przypadku decyzji właściwych podmiotów samorządowych, decyzji organizatora
rozgrywek, braku listy, o której mowa w pkt. 2, a także w przypadku, gdy na podstawie
doświadczeń z lat ubiegłych istnieje uzasadnione podejrzenie, że przyjęcie autoryzowanej
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);
5. 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;
6. 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 4 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 24 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 gości;
7. Klub drużyny gospodarza meczu jest zobowiązany do zapewnienia kibicom gości
możliwość korzystania z toalet, punktów gastronomicznych oraz punktów depozytowych;
8. Organizator meczu po otrzymaniu informacji o ilości kibiców klubu gości 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;
9. Klub będący gospodarzem zawodów, który przyjmie nieautoryzowaną grupę kibiców gości,
odpowiada dyscyplinarnie za ich zachowanie podczas meczu, a tym samym nie może
występować o zwrot kosztów ewentualnych szkód wyrządzonych przez kibiców.
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ROZDZIAŁ IV – POZOSTAŁE OBOWIĄZKI ORGANIZATORA ZAWODÓW
1. W przypadku organizacji wyjazdu zorganizowanej 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 druku „Informacja organizatora zawodów” (wg wzoru ustalonego
przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej), stanowiącego załącznik nr 1b do wytycznych,
a który winien być wypełniony i podpisany przez Kierownika ds. Bezpieczeństwa
(w przypadku gdy w meczu uczestniczy Delegat Meczowy ŚZPN winien on podpisać
Informację Organizatora Zawodów po wskazując swoje uwagi i wydane zalecenia).

Opracowano:
Komisja ds. Bezpieczeństwa Na Obiektach Piłkarskich
Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej
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