Wytyczne dla Delegata Podkarpackiego ZPN
1. Delegata do reprezentowania Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej na zawody
wyznacza Przewodniczący Zespołu Delegatów w porozumieniu z Przewodniczącym
Wydziału Bezpieczeństwa.
2. Delegat Podkarpackiego ZPN wyznaczony na zawody sprawuje nadzór nad organizacją
imprezy i porządkiem na obiekcie sportowym.
3. Do obowiązków Delegata Podkarpackiego ZPN należy w szczególności:
Przed meczem:
a) przybycie na obiekt:
- 90 minut przed rozpoczęciem meczu III ligi
(120 minut – mecz podwyższonego ryzyka)
- 60 minut przed rozpoczęciem meczu IV ligi i klas niższych
(90 minut – mecz podwyższonego ryzyka)
b) sprawdzenie czy klub posiada aktualne zezwolenie na organizację imprezy masowej
( dotyczy klubów posiadających widownię ponad 1000 miejsc udostępnionych i meczów
tzw. ”podwyższonego ryzyka”)
c) przeprowadzenie narady dotyczącej organizacji i zabezpieczenia porządku na
obiekcie z udziałem:
- kierownika d/s Bezpieczeństwa Klubu
- przedstawiciela Policji
- przedstawiciela służb porządkowych ( o ile taką wynajęto )
- spiker (dotyczy III i IV ligi)
d)przeprowadzenie przed zawodami kontroli między innymi:
- stanu ogrodzeń: zewnętrznych, pomiędzy sektorami wokół płyty boiska
- bram wjazdowych i sposobu przeprowadzenia kontroli osobistych
- przygotowania i funkcjonowania punktów depozytowych
- rozmieszczenia regulaminu obiektu
- stanu boiska, szatni dla zawodników i sędziów
- oznaczonego punktu medycznego w tym noszy i noszowych
- sektorów dla widzów, furtek awaryjnych
- sektorów wydzielonych dla widzów drużyny przyjezdnej
- punktu dowodzenia zabezpieczenia imprezy
- stanowisko spikera ( dotyczy III i IV ligi )
- funkcjonowania systemu monitorowania widowni
- spełnienia wymogów licencyjnych dotyczących danej klasy rozgrywkowej
e) odbycie spotkania z obserwatorem, sędziami zawodów, kierownikami drużyn w
celu omówienia podstawowych problemów:

- miejsce rozgrzewki zawodników
- uzgodnienie koloru strojów zawodników
- zwrócenie uwagi na zachowanie na ławce zawodników rezerwowych

W trakcie spotkania:
a) prowadzenie obserwacji z przebiegu zawodów i sporządzanie niezbędnych notatek:
- z oceną pracy służb zabezpieczających porządek
- zachowania widowni miejscowej i przyjezdnych
- przypadków naruszenia porządku publicznego
- reakcji służb porządkowych na zdarzenie
- zachowanie zawodników na boisku
- zachowanie osób zajmujących miejsca na ławce rezerwowych
- ocena pracy spikera i służb technicznych
4. W celu zapewnienia prawidłowego wykonania swoich czynności w trakcie meczu
Delegat zapewnia sobie zajęcie dogodnego do obserwacji miejsca na trybunie z
możliwością przemieszczenia się po obiekcie w razie potrzeby.
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