Regulamin pracy Spikera zawodów piłki nożnej
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
§1
Celem niniejszego regulaminu jest uregulowanie pracy Spikera zawodów piłki nożnej w ramach rozgrywek prowadzonych przez Podkarpackiego Związek Piłki Nożnej.
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§2
Spiker musi posiadać uprawnienia potwierdzone właściwym dokumentem (licencja spikera wydana przez Polski Związek Piłki Nożnej – od Ekstraklasy do III ligi włącznie lub zaświadczenia wydane przez Podkarpacki ZPN o odbytym kursie spikera – IV liga i niższe klasy rozgrywkowe).
Wykonując swoje obowiązki Spiker ma na względzie przede wszystkim bezpieczeństwo uczestników imprezy.
Podstawowym zadaniem Spikera jest przekazywanie uczestnikom imprezy komunikatów informacyjno-organizacyjnych oraz komunikatów bezpieczeństwa.
Spiker obowiązany jest do okazywania szacunku wszystkim uczestnikom imprezy.
W czasie trwania zawodów Spiker charakteryzuje się bezstronnością, nie wspierając którejkolwiek z drużyn, z wyjątkiem celebracji zdobytej bramki.

§3
W czasie trwania imprezy Spiker podlega Kierownikowi ds. bezpieczeństwa (lub innej osobie odpowiedzialnej za bezpieczeństwo, wyznaczonej przez organizatora imprezy) i wykonuje jego polecenia.
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§4
Spiker jest obowiązany:
1) przygotować swoje stanowisko pracy, zapewniające możliwość prawidłowego wykonywania
obowiązków;
2) przygotować komunikaty bezpieczeństwa na okoliczność wystąpienia wszelkich przewidywalnych zdarzeń niepożądanych, w szczególności na okoliczności, o których mowa w pkt 5
(treść komunikatów powinna zostać zatwierdzona przez osobę, której Spiker podlega zgodnie z § 3);
3) sprawdzić sprawność, w tym głośność i jakość, systemu nagłośnienia;
4) przedstawić kibicom informacje na temat zawodów, w szczególności składy obu drużyn;
5) skierować do kibiców apel o zaprzestanie podejmowania zachowań naruszających prawo
w wypadku wystąpienia takich zachowań, w szczególności wznoszenia obraźliwych okrzyków, zachowań rasistowskich, naruszeń porządku publicznego, rzucania przedmiotami.
Odpowiedzialność za zapewnienie sprawnego systemu nagłośnienia spoczywa na organizatorze
imprezy.
§5
W czasie trwania zawodów Spiker podaje komunikaty dotyczące:
1) zdobywanych bramek;
2) napomnień i wykluczeń;
3) zmian zawodników;
4) czasu doliczonego do regulaminowego czasu gry;
5) liczby widzów;
6) aktualnego czasu meczu, jeśli stadion nie jest wyposażony w zegar.
Komunikaty Spikera nie mogą zawierać treści:
1) oceniających decyzje sędziów;
2) dyskryminujących;
3) prowokacyjnych;
4) mających charakter agitacji politycznej lub światopoglądowej.

§6
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi Podkarpackiego Związku Piłki
Nożnej.
§7
Regulamin pracy spikera został przyjęty uchwałą nr 98/V/2016
25 kwietnia 2016 roku.
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