
                                                                      W Y T Y C Z N E 

W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS ROZGRYWEK PIŁKARSKICH ORGANIZOWANYCH 

PRZEZ LUBELSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ 
 

OGÓLNE ZAŁOŻENIA 
 

1. Uchwalone wytyczne obowiązują we wszystkich rozgrywkach seniorskich nadzorowanych przez LZPN. 

2. Przepisy te obejmują zagadnienia organizacyjne mające zapewnić bezpieczeństwo na stadionach    

     piłkarskich, na których przeprowadzane są imprezy sportowe - mecze piłki nożnej. 

3. Niniejsze wytyczne te nie wyczerpują wszystkich zagadnień związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa przez   

    kluby piłkarskie podczas przeprowadzanych zawodów piłkarskich, nie poruszają zagadnień dotyczących  

    organizacji imprez masowych. 

4. Przedmiotowe wytyczne zostały oparte na posiłkowym zastosowaniu niektórych ustawowych   uregulowań   

   dotyczących organizacji imprez masowych jak również wykorzystaniu praktycznych,    sprawdzonych rozwiązań         

   z zakresu zabezpieczenia  imprez masowych. 

 

CEL 
 

Celem ustanowionych wytycznych jest zapewnienie odpowiedniego poziomu organizacji i bezpieczeństwa na 

obiektach piłkarskich, na których przeprowadzane są rozgrywki nadzorowane przez LZPN. 
 

I. Wyznaczenie kierownika ds. bezpieczeństwa. 
 

1. Osoba zarządzająca klubem organizującym mecze piłki nożnej zobowiązana jest do wyznaczenia kierownika ds. 

bezpieczeństwa, który będzie reprezentował klub w sprawach organizacji a także odpowiadał za bezpieczeństwo 

podczas przeprowadzanych meczów piłkarskich.  

2. Kierownik ds. bezpieczeństwa powinien posiadać doświadczenie w sprawach organizacji oraz zapewnieniu 

bezpieczeństwa w trakcie organizowanych imprez sportowych. 

3. W sytuacji organizowania przez klub imprez sportowych o charakterze masowym, kierownik  

ds. bezpieczeństwa zobowiązany jest spełniać wymagania określone w aktualnie obowiązujących przepisach prawa  

w zakresie posiadanego przeszkolenia i  uprawnień. 

 

II. Zapewnienie właściwych warunków organizacyjnych  oraz  bezpieczeństwa dla  przeprowadzanych imprez 

sportowych.  

 

1. Klub uczestniczący w rozgrywkach zobowiązany jest spełniać wymagania licencyjne oraz przestrzegać przepisy 

dot. bezpieczeństwa ustanowione przez właściwy Związek Piłki Nożnej, odpowiednie dla klasy rozgrywek,  

w których bierze udział jego drużyna piłkarska.  

2. Organizator  meczów piłki nożnej zobowiązany jest do współpracy z organami, instytucjami, służbami 

odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo powszechne oraz do zapewnienia warunków umożliwiających 

współdziałanie tych służb podczas realizacji zabezpieczenia imprezy a także funkcjonowania grupy działania 

kryzysowego. 

3. Organizator meczów piłki nożnej zobowiązany jest do przekazania właściwej terytorialnie jednostce Policji 

terminarzy planowanych rozgrywek piłkarskich oraz informowania  o wszelkich zmianach terminów meczów. 

4. Klub organizujący wyjazd swoich kibiców bądź posiadający wiedzę na temat zamiaru 

ich wyjazdu zobowiązany jest niezwłocznie przekazać taką informację do właściwej 

terytorialnie jednostki Policji oraz do organizatora zawodów piłkarskich. 

5. Powyższa informacja powinna zawierać liczbę nabytych bądź zarezerwowanych biletów, dane organizatora 

wyjazdu, godzinę wyjazdu  oraz w miarę możliwości środki transportu wykorzystane do przemieszczania się 

zorganizowanej grupy swoich kibiców.  

6. Organizator meczów piłki nożnej zobowiązany jest do zapewnienia niezbędnej ilości służb ochrony, w sytuacji  

imprezy masowej posiadających stosowne przeszkolenia  i uprawnienia dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas 

imprezy sportowej. 

7. Klub zobowiązany jest również do zapewnienia zabezpieczenia medycznego zarówno dla zawodników jak 

 i widzów oraz tzw. noszowych właściwie oznaczonych w kamizelki  i wyposażonych w nosze. 

8. Obiekt piłkarski, na którym przeprowadzane są imprezy sportowe powinien spełniać wymagania  budowlane, 

sanitarno-socjalne, bezpieczeństwa pożarowe zgodnie z przepisami prawa powszechnego. 

9. Rozmieszczenie trybun na stadionie musi umożliwiać rozdzielenie widzów zwłaszcza  kibiców drużyn 

przeciwnych oraz uniemożliwiać niekontrolowane przemieszczanie się osób. 

10. Pole gry musi być zabezpieczone zgodnie z wymogami licencyjnymi określonymi przez organizatora 

rozgrywek piłkarskich.  



11. Obiekt sportowy powinien posiadać w dostępnym dla widzów miejscu plan stadionu, regulamin stadionu. 

12. Osoba zarządzająca klubem sportowym zobowiązana jest wyznaczyć spikera zawodów, który powinien 

posiadać doświadczenie w wykonywaniu w/w zawodu i ewentualnie w zależności od klasy rozgrywek stosowne 

przeszkolenie. 

13. Stadion  powinien być wyposażony w system nagłośnienia  umożliwiający pracę spikerowi zawodów, tablicę 

informacyjną z zegarem lub telebim. 
 

III. Organizacja imprez sportowych – meczów piłki nożnej. 
 

1. Informacje o planowanym meczu muszą być udostępnione w formie plakatów bądź w inny publiczny sposób. 

Dane informacyjne  muszą zawierać nazwę klasy rozgrywek, nazwę drużyn piłkarskich, datę i godzinę rozpoczęcia 

spotkania piłkarskiego, godzinę udostępnienia stadionu dla widzów, ewentualnie jeżeli udział w imprezie jest 

odpłatny ceny biletów wstępu.  

2. Sprzedaży biletów  powinna odbywać się w przystosowanych do tego celu punktach kasowych, w których 

również znajdować się powinny punkty informacyjne. 

3. Organizator imprezy sportowej zobowiązany jest zapewnić bilety wstępu dla kibiców drużyny przyjezdnej  

w ilości minimum 5% ogólnej ilości udostępnionych miejsc na stadionie. 

4. Organizator meczu powinien zapewnić dla kibiców w tym również drużyny przyjezdnej toalety i bufet. 

5. Sprzedaż biletów wstępu na mecz piłki nożnej dla kibiców przyjezdnych powinna być umożliwiona za 

pośrednictwem klubu macierzystego i w kasach sprzedaży na obiekcie gospodarza zawodów w dniu meczu. 

6. Bilety wstępu powinny zostać przekazane dla zorganizowanych kibiców drużyn przyjezdnych na podstawie 

zamówienie z Klubu macierzystego w terminie uzgodnionym przez strony umożliwiającym ich dystrybucję  

i rozliczenie.  

7  Klub kibiców gości zobowiązany jest do przesłania gospodarzowi zawodów imiennej listy zbiorczej 

zorganizowanej grupy kibiców gości z 24godzinnym wyprzedzeniem. 

8. Służby ochrony organizatora odpowiedzialne są za kontrolę osób wchodzących na stadion, zabezpieczenie 

przebiegu imprezy pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa, prowadzenie działań interwencyjnych w celu 

przywrócenia porządku oraz ewakuacyjnych w przypadku  powstania zagrożenia dla bezpieczeństwa. 

9. Organizator odpowiedzialny jest za zapewnienie bezpieczeństwa piłkarzom oraz osobom funkcyjnym: sędziowie 

piłkarscy, obserwatorzy, delegaci meczowi, trenerzy, opieka medyczna, itp. 

10. Organizator odpowiedzialny jest za zapewnienie chronionych miejsc parkingowych dla autokarów drużyn oraz 

pojazdów w/w osób funkcyjnych. 

11. W sytuacji przewidywanego zagrożenia dla przebiegu imprezy organizator musi dokonać analizę i ocenę 

zagrożeń, zaplanować użycie adekwatnych sił i środków, uzgodnić taktykę działania oraz współdziałania  

ze wszystkimi podmiotami odpowiedzialnymi za stan bezpieczeństwa. 
 

IV. Udział przedstawicieli mediów. 
 

1. Organizator powinien opracować i wdrożyć zasady dla przedstawicieli mediów uczestniczących w imprezie 

 (TV, foto, dziennikarzy). 

2. Przedstawiciele mediów przebywający podczas meczów na stadionie muszą zostać wyposażeni w odpowiednie 

kamizelki i ewentualnie akredytacje wydane przez organizatora. 

3. Organizator zobowiązany jest zapewnić dla mediów miejsce do pracy (stolik, pulpit, zasilanie, łączność 

internetową itp.). 

4. Organizator zawodów musi zapewnić przestrzeń – miejsce do wywiadów i ewentualnie pomieszczenie dla 

konferencji prasowych. 
 

IV.  Współpraca z stowarzyszeniami kibiców. 
 

1. Kluby sportowe muszą wspierać i  rozwijać współpracę z oficjalnymi, zarejestrowanymi  stowarzyszenia 

kibiców w celu popularyzacji sportu, w szczególności piłki nożnej oraz organizowania kulturalnego, bezpiecznego, 

atrakcyjnego dopingu drużyn piłkarskich. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Naruszenie powyższych zasad i przepisów może stanowić podstawę do wszczęcie postępowania   

    dyscyplinarnego. 

2. Niniejsze wytyczne wchodzą w życie z dniem podpisania. 

 

                               


