REGULAMIN
I ZAKRES OBOWIĄZKÓW DELEGATÓW D/S BEZPIECZENSTWA
NA OBIEKTACH PIŁKARSKICH
PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Użyte w Regulaminie określenie „Delegat” oznacza delegata d/s bezpieczeństwa na obiektach
piłkarskich Podkarpackiego ZPN III, IV ligi i niższych klas rozgrywkowych.
2. Listę Delegatów d/s Bezpieczeństwa na każdy sezon rozgrywkowy proponuje Wydział
ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich Podk. ZPN i przedstawia do zatwierdzenia przez
Zarząd Podkarpackiego ZPN.
3. Delegata na zawody wyznacza Przewodniczący Wydziału Bezpieczeństwa na Obiektach
Piłkarskich lub osoba przez niego upoważniona.
4. Delegat zobowiązany jest w trakcie sezonu do uczestnictwa w odprawach, naradach
i szkoleniach organizowanych przez Wydział d/s Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich
Podkarpackiego ZPN.
5. Delegata powinna cechować duża dyspozycyjność przy obsadzie na mecze. Ewentualną
niemożliwość wzięcia udziału w obsadzie na miesiąc następny powinna być zgłoszona do
Wydziału na 14 dni przed rozpoczęciem miesiąca.
6. Uprawnienia Delegata wygasają:
a) po zakończeniu sezonu rozgrywkowego,
b) z chwila złożenia rezygnacji,
c) z chwilą orzeczenia prawomocnej kary dyscyplinarnej przez organy jurysdykcyjne Związku,
d) z chwilą odwołania z z funkcji delegata przez Zarząd Podk. ZPN, w wyniku nie
zastosowania się do przepisów i postanowień Związku lub stwierdzonych przez Wydział d/s
Bezpieczeństwa uchybień regulaminowych popełnionych przez Delegata; odwołanie
następuje na wniosek Wydz. d/s Bezpieczeństwa.
6. Decyzje w sprawie umieszczenia na liście kandydatów na delegatów oraz nadania uprawnień
delegatów maja charakter nominacji i nie podlegają zaskarżeniu.
7. Delegatem Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej nie może być pracownik etatowy i osoba
funkcyjna w klubie piłkarskim uczestniczącym w rozgrywkach III, IV ligi oraz niższych klas
rozgrywkowych Podkarpackiego ZPN.
8. Delegat ds. Bezpieczeństwa powinien:
a) posiadać minimum wykształcenie średnie,
b) odznaczać się nienaganną postawa etyczno-moralną,
c) kierować się w swoim postępowaniu: rzetelnością, obiektywizmem oraz posiadać znaczący
autorytet środowisku piłkarskim,

d) odznaczać się wysokim poziomem znajomości:
 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,
 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wymogów, jakie muszą spełniać służby
porządkowe,
 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu
utrwalania przebiegu imprez masowych,
 przepisów gry w piłkę nożną i ich interpretacji.
e. znać zakres obowiązków i zadań obowiązujących kierownika d/s bezpieczeństwa,
f. wykazywać się znajomością wymogów licencyjnych obowiązujących w poszczególnych
klasach rozgrywkowych prowadzonych przez PZPN,
g. nie być karanym za przestępstwa umyślne oraz posiadać pełną zdolność prawną do
podejmowania działań w imieniu Organu Związkowego delegującego do wykonania zadań i
obowiązków Delegata.

II ZADANIA I OBOWIĄZKI DELEGATA
1. Delegat d/s bezpieczeństwa jest zobowiązany do powstrzymania się od utrzymywania
jakichkolwiek kontaktów z przedstawicielami klubów klasy rozgrywkowej, w której prowadzi
obserwacje zawodów poza przypadkami wynikającymi z procedur obowiązujących Delegata.
2. Delegat d/s bezpieczeństwa zobowiązany jest poinformować Przewodniczącego Wydziału d/s
Bezpieczeństwa o wszelkich próbach kontaktowania się z nim przez przedstawicieli klubów
klasy rozgrywkowej, w której prowadzi obserwacje zawodów (poza przypadkami
wynikającymi z obowiązków Delegata) lub o podejmowanych próbach wpływania na zmiany
decyzji Delegata w sprawach związanych z przebiegiem zawodów piłkarskich.
3. Delegatom ds. bezpieczeństwa zabronione jest przyjmowanie jakichkolwiek prezentów od
przedstawicieli klubów za wyjątkiem drobnych pamiątek klubowych.
4. Delegat d/s Bezpieczeństwa może udzielać informacji tylko dotyczących
delegowany.

meczu, na który był

5. Delegat d/s Bezpieczeństwa przyjeżdżając na zawody do klubu zobowiązany jest do
nawiązania bezpośredniego kontaktu z organizatorem oraz kierownikiem d/s bezpieczeństwa
na obiekcie.
6. Delegat ds. Bezpieczeństwa zobowiązany jest do przybycia na stadion na 90 minut przed
planowanym rozpoczęciem zawodów III ligi, 60 minut IV ligi i 45 minut niższych klas
rozgrywkowych. W okresie poprzedzającym rozpoczęcie zawodów Delegat zobowiązany jest
do przeprowadzenia narady organizacyjnej z udziałem osób funkcyjnych niezbędnych do
przeprowadzenia meczu oraz przeprowadzenia lustracji obiektu.
7. Po zakończeniu meczu Delegat jest zobowiązany zasięgnąć opinii obserwatora oraz sędziów
zawodów dotyczącej ich bezpieczeństwa. Delegat swoje uwagi odnośnie uchybień przekazuje

Kierownikowi ds. Bezpieczeństwa na informacji organizatora zawodów sporządzonej
w dwóch egzemplarzach , podpisanej przez Delegata i Kierownika ds. Bezpieczeństwa.
8. Delegat ds. Bezpieczeństwa zobowiązany jest do przesłania raportu z meczu, na który był
delegowany w terminie 48 godzin od zakończenia zawodów.

Przesłanie dokumentów następuje pocztą lub drogą mailową. W przypadku gdy na zawodach
wystąpiły istotne zdarzenia związane z bezpieczeństwem (np. przerwane zawody, pirotechnika,
bójki na stadionie itp.) należy po zakończonych zawodach niezwłocznie powiadomić
Przewodniczącego Wydziału, a dokumentację ze szczegółowym opisem należy dostarczyć w
przeciągu 24 godzin od zakończenia zawodów.
9.

W „Raporcie Delegata” - Delegat zobowiązany jest do odnotowania wszystkich uwag
zgłaszanych przez sędziów, obserwatora, policję i służby ochrony.

10. Wydział d/s Bezpieczeństwa opracuje " Wytyczne dla Delegata Podkarpackiego ZPN".

III POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Interpretacja powyższego regulaminu przysługuje Zarządowi Podkarpackiego ZPN.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia, tj. z dniem 15 lipca 2016 r.

