Lubuski Związek Piłki Nożnej
W Zielonej Górze

REGULAMIN MECZU PIŁKI NOŻNEJ
III i IV LIGI
NIEBĘDĄCEGO IMPREZĄ MASOWĄ

Regulamin przyjęty Uchwałą Prezydium Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej

Nr 31/2014 z dnia 24.04.2014r

Regulamin Meczu Piłki Nożnej III i IV Ligi
niebędącego imprezą masową

Punkt 1 Zakres obowiązywania
1.1 Niniejszy Regulamin meczu piłki nożnej III, i IV Ligi niebędącego imprezą masową (zwany
dalej ''Regulaminem'') wraz ze stosownymi przepisami obowiązującego prawa obowiązuje
wszystkie osoby, które organizują i przebywają na terenie imprezy.
1.2 Teren imprezy (zwany dalej „Stadionem”) obejmuje całość powierzchni dostępnej wyłącznie za
okazaniem biletu, identyfikatora, akredytacji, zaproszenia na mecz, w tym wszelkie wejścia
i wyjścia, jak również wszelkie inne oficjalne strefy i infrastrukturę.
Punkt 2 Sposób organizacji meczu piłki nożnej
2.1 Regulamin określa warunki uczestnictwa kibiców a także obowiązki Organizatora na meczach
w ramach rozgrywek określonych niniejszym regulaminem.
2.2 Organizator /klub/ meczu opracowuje plan zabezpieczenia imprezy nie będącej imprezą
masową który znajduje się w aktach klubowych i jest okazywany obecnemu na meczu
delegatowi d/s bezpieczeństwa LZPN.
2.3 Wstęp na Stadion jest możliwy za okazaniem ważnego biletu na mecz zakupionego
i wykorzystywanego zgodnie z warunkami ogólnymi publicznej sprzedaży biletów, oraz
posiadania aktualnego dowodu tożsamości /dowód osobisty lub legitymację szkolną/.Dzieci do
lat 13 mogą przebywać podczas meczu na stadionie pod opieką osób dorosłych.
2.4 Organizator może zezwolić na wstęp na Stadion na innych warunkach tj. w szczególności na
podstawie identyfikatora, akredytacji, zaproszenia, innego rodzaju przepustki. Klub może
odstąpić od sprzedaży biletów.
2.5 Bilet wstępu na mecz określa w szczególności jego ważność oraz zasady korzystania z niego.
2.6 Organizator /klub gospodarz meczu/ zobowiązany jest do przyjęcia zorganizowanej grupy
kibiców drużyny gości w ilości minimum 5% pojemności stadionu /ilości udostępnionych
miejsc/.
-/do przyjęcia zorganizowanej grupy kibiców gości stadion musi być wyposażony w wydzielony
sektor kibiców gości zapewniający dobre warunki oglądania meczu, wyposażony w
indywidualne siedziska oraz wygrodzony od pozostałej części widowni. Kibicom należy
zapewnić dostęp do toalet oraz bufetu o ile taki jest uruchomiony w trakcie meczu.
-/za zorganizowaną grupę kibiców przyjmuje się grupę min. 10 osób /nie obejmuje ona
działaczy klubowych, sponsorów, itp. osób/
-/bilety na mecz dla zorganizowanej grupy kibiców zakupuje klub gości od klubu gospodarza
na minimum 5-dni przed meczem. Klub gości zobowiązany jest na minimum 48 godzin przed
meczem podać do klubu gospodarza /faxem, pocztą elektroniczną/ informację o ilości
przewidywanych kibiców oraz rodzaju środków transportu jakim kibice udają się na mecz.
-/nie spełnienie powyższych wymagań może skutkować nie wpuszczeniem kibiców na mecz.
2.7 Organizator zobowiązany jest w terminie umożliwiającym zapewnienie sprawnej organizacji
i bezpiecznego przebiegu meczu piłki nożnej do zorganizowania narady na którą należy
zaprosić: przedstawicieli Policji, Państwowej Straży Pożarnej lub Ochotniczej Straży Pożarnej,
Straży Miejskiej/Gminnej, służb sanitarnych, organów samorządu gminnego/samorządu
powiatowego. Naradę należy zorganizować przed każdym sezonem rozgrywkowym/w
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przypadku istnienia konieczności podyktowanej względami bezpieczeństwa można
zorganizować dodatkowe narady przed rundą wiosenną oraz przed każdym meczem w którym
wg opinii organizatora mogą wystąpić zakłócenia porządku publicznego.
2.8 Organizator zobowiązany jest do wyznaczenia kierownika do spraw bezpieczeństwa
posiadającego uprawnienia zgodne z obowiązującymi wymogami lub innej osoby
odpowiedzialnej za bezpieczeństwo podczas meczu z ramienia klubu posiadającej
przeszkolenie zorganizowane przez Lubuski Związek Piłki Nożnej.
2.9 Organizator zapewnia odpowiednią liczbę osób do zapewnienia bezpieczeństwa podczas
przebiegu meczu piłki nożnej. Osoby te muszą być ubrane w jednolite, dobrze widoczne
kamizelki oraz posiadać w widocznym miejscu wydany przez organizatora meczu identyfikator
zawierający numer identyfikacyjny. Przyjmuje się następujące ilości służb porządkowych i
informacyjnych:
-/8 członków służb informacyjnych i porządkowych do 100 osób obecnych na meczu piłki
nożnej
-/12 członków służb informacyjnych i porządkowych do 300 osób obecnych na meczu piłki
nożnej.
-/co najmniej 1 członek służby porządkowej lub informacyjnej na każde rozpoczęte następne
100 osób powyżej 300 osób.
-/służby porządkowe powinny stanowić 20% ogólnej liczby służb informacyjnych i
porządkowych.
Osoby te muszą posiadać aktualne świadectwo ukończenia szkolenia służby informacyjno –
porządkowej /zorganizowanego przez klub lub związek piłki nożnej / lub aktualny certyfikat
ukończenia szkolenia PZPN „Stewarding – najwyższa jakość Organizacji Imprez”. Organizator
prowadzi ewidencję wydanych identyfikatorów, zawierającą następujące dane: imię i nazwisko
oraz numer PESEL osoby pobierającej identyfikator lub serię i numer dokumentu
potwierdzającego tożsamość, podpis osoby pobierającej identyfikator, datę i godzinę pobrania
oraz numer zaświadczenia o ukończeniu szkolenia lub numer certyfikatu PZPN. W przypadku
organizacji szkolenia przez klub, program szkolenia musi być zaakceptowany przez Lubuski
ZPN.
W przypadku organizacji meczu w którym mogą nastąpić próby zakłócenia porządku
publicznego zaleca się klubom zatrudnianie licencjonowanych firm świadczących usługi
ochroniarskie /zgodnie a Ustawą o Ochronie Osób i Mienia / uprawnienia tych służb precyzuje
Art.36 w/w Ustawy.
2.10 Organizator /klub/ ponosi odpowiedzialność za zorganizowanie i przeprowadzenie zawodów
piłkarskich, a także za zachowanie wszystkich osób ,które w jego imieniu współdziałają w jego
organizacji.
-/zapewnienie bezpieczeństwa obu drużynom , sędziom ,obserwatorowi/delegatowi.
-/wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo sędziów i obserwatora/delegata od
przybycia na obiekt do momentu opuszczenia obiektu.
-/zapewnić bezpieczne przejścia zawodników i osób funkcyjnych pomiędzy szatnią a polem
gry.
-/zapewnić uczestnikom zawodów oraz kibicom pomoc medyczną w zakresie określonym w
regulaminie rozgrywek oraz zaleceń służb medycznych jak i obowiązujących przepisów prawa.
-/organizator zawodów odpowiada za mienie i środki transportu drużyny gości oraz osób
funkcyjnych.
-/w przypadku zorganizowania bufetu dla kibiców należy zapewnić sprzedaż wszelkiego rodzaju
napoi w odkrytych kubkach plastikowych.
2.11 Organizator, z uwzględnieniem punktu 2.3 odmawia wstępu na Stadion lub przebywania
na nim osobie:
a) wobec której orzeczono zakaz wstępu na mecze piłki nożnej a który odnosi się do danego
meczu;
b) rażąco naruszającej postanowienia niniejszego Regulaminu;
c) znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających,
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psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
d) posiadającej broń lub inne przedmioty mogące w ocenie Organizatora stanowić zagrożenie,
w tym m.in.: butelki, puszki, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały
niebezpieczne pożarowo, napoje alkoholowe, środki odurzające lub psychotropowe;
e) zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie
bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
f) używającej przedmiotów w celu utrudnienia lub uniemożliwienia identyfikacji.
g) używającej przedmiotów wytwarzających niewspółmierny do okoliczności hałas, w tym
trąbek lub gwizdków, z uwagi na możliwość zagłuszenia podawanych komunikatów lub
zagrożenia dla zdrowia innych uczestników meczu;
h) wchodzącej na obszary nieprzeznaczone dla uczestników imprezy, tj. płytę boiska,
pomieszczenia służbowe, płoty, maszty, itp.;
i) rzucającej jakimikolwiek przedmiotami na płytę boiska lub w innych uczestników imprezy;
j) rozniecającej lub podsycającej ogień, odpalającej petardy, fajerwerki, świece dymne oraz
inne środki pirotechniczne;
k) głoszącej lub wywieszającej hasła, symbole, o treści politycznej, religijnej, ksenofobicznej,
wulgarne, obraźliwe, rasistowskie, itp.;
l) załatwiającej potrzeby fizjologiczne poza toaletami;
m) zaśmiecającej teren Stadionu, niszczącej jego urządzenia poprzez malowanie, oklejanie,
uszkadzanie.
2.12 Członkowie służb Organizatora są upoważnieni do wezwania osoby do opuszczenia
terenu
stadionu co do której zachodzi podejrzenie zagrożenia bezpieczeństwa i porządku
publicznego, a w szczególności, jeżeli są pod wpływem alkoholu lub narkotyków bądź w
posiadaniu broni lub innych niedozwolonych przedmiotów.
2.13 Zakaz klubowy wprowadza statutowy organ zarządzający / np. zarząd klubu / w stosunku
do osób naruszających zasady niniejszego Regulaminu .Klub zobowiązany jest do
opracowania zasad wprowadzania zakazu klubowego.
Punkt 3 Obowiązki uczestnika meczu piłki nożnej
3.1 Od momentu wejścia na Stadion, wszystkie osoby zobowiązane są stosować się do
niniejszego Regulaminu oraz wytycznych
Organizatora (lub upoważnionej osoby
wyznaczonej przez Organizatora)
3.2 Jeżeli ktokolwiek otrzyma informację/wiadomość o szkodach wyrządzonych w mieniu lub
na osobie, powinien niezwłocznie podjąć kroki w celu powiadomienia o tym Organizatora
(lub upoważnionej osoby wyznaczonej przez Organizatora).
Punkt 4 Warunki uczestnictwa
4.1 Zabrania się wnoszenia i posiadania na Stadionie:
a) przedmiotów niebezpiecznych, w tym w szczególności broni palnej, pneumatycznej,
gazowej oraz innych przedmiotów, które mogłyby zostać wykorzystane jako broń lub do
zadawania ran ciętych, pchnięć lub ran kłutych bądź jako pociski, w tym także parasoli
o ostrym zakończeniu;
b) materiałów wybuchowych oraz wyrobów pirotechnicznych, w tym fajerwerków, kul
świecących, rac, lamp stroboskopowych, mieszanek dymnych, świec dymnych;
c) wszelkiego rodzaju napoi alkoholowych, środków odurzających i psychotropowych lub
innych podobnie działających środków;
d) wszelkiego rodzaju butelek, kubków, dzbanków lub puszek, jak również innych
przedmiotów wykonanych z tworzywa sztucznego, szkła lub innego kruchego, tłukącego lub
szczególnie twardego materiału;
e) materiałów o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym, politycznym, religijnym;
f) wszelkich materiałów lub przedmiotów promocyjnych lub komercyjnych za wyjątkiem
materiałów dopuszczonych przez Organizatora;
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g) pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących, łatwopalnych lub farbujących;
h) dużych rozmiarów drzewców flagowych bądź banerów; dozwolone są jedynie
elastyczne maszty plastikowe i tzw. maszty podwójne, których długość nie przekracza 1 m,
a średnica 1 cm;
i) przedmiotów wytwarzających niewspółmierny do okoliczności hałas, w tym w
szczególności wszelkich przedmiotów z napędem mechanicznym lub elektrycznym;
j) dużych i nieporęcznych przedmiotów takich jak kaski, drabiny, stołki, (składane) krzesła,
pudła;
k) dużych ilości papieru i/lub rolek papieru;
l) wskaźników laserowych.
4.1 Bez wyraźnego zezwolenia Organizatora na Stadion nie mogą być wnoszone/wprowadzane
a) zwierzęta za wyjątkiem psów – przewodników;
b) transparenty lub flagi o wymiarach większych niż 2,0 m x 1,5 m.
4.3 Zabrania się podejmowania na terenie Stadionu między innymi następujących działań:
a. rzucania przedmiotami lub wylewania płynów, a w szczególności w kierunku innej osoby lub
terenu wokół boiska bądź samego boiska;
b. rozniecania i podsycania ognia, odpalania sztucznych ogni, rac lub innych materiałów
pirotechnicznych;
c. wnoszenia alkoholu, wnoszenia i zażywania środków odurzających , psychotropowych lub
innych podobnie działających środków;
d. wyrażania lub rozpowszechniania propagandy i materiałów lub sloganów i symboli o
charakterze politycznym, religijnym, rasistowskim, ksenofobicznym;
e. postępowania w sposób, który może być interpretowany przez innych jako prowokujący,
stwarzający zagrożenie, dyskryminujący, wulgarny lub obraźliwy;
f. sprzedaży towarów i biletów, dystrybucji materiałów drukowanych i prowadzenie wszelkich
zbiórek lub podejmowania innych działań promocyjnych lub komercyjnych bez uprzedniej
pisemnej zgody Organizatora (lub upoważnionej osoby wyznaczonej przez Organizatora);
g. wchodzenia na teren nieprzeznaczony dla publiczności w tym boisko lub teren wokół
boiska/pola gry;
h. wspinania się na lub przez konstrukcje i instalacje, które nie zostały wyraźnie przeznaczone
do tego celu;
i. pisania lub malowania na elementach konstrukcji, instalacji lub przejść bądź
przytwierdzania do nich czegokolwiek;
j. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami;
k. zaśmiecania Stadionu poprzez wyrzucanie przedmiotów takich jak odpady, opakowania,
puste pojemniki itp.;
l. stania na siedziskach/krzesełkach na trybunach;
m. wszelkich innych zachowań niedozwolonych, niebezpiecznych lub stwarzających
zagrożenie dla bezpieczeństwa innych uczestników lub porządku publicznego.
4.4 Jakiekolwiek naruszenie Regulaminu meczu może skutkować następującymi działaniami:
a) wezwaniem do opuszczenia Stadionu oraz możliwością przekazania policji;
b) anulowaniem i unieważnieniem danego biletu oraz uniemożliwieniem kupna biletów na
kolejne mecze organizowane przez Organizatora;
c) podjęciem przez Organizatora oraz inne upoważnione osoby lub podmioty stosowanych
kroków prawnych;
d) zastosowaniem wszelkich innych kar lub środków zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
Punkt 5 Rejestracja podczas przebiegu meczu piłki nożnej
5.1 Osoby obecne na meczu zgadzają się, że ich głos, wizerunek i podobizna mogą zostać
nieodpłatnie wykorzystane w transmisji na żywo lub z odtworzenia, za pośrednictwem ekranów
wizyjnych i innych metod przesyłu i rejestracji danych, na fotografii lub za pośrednictwem
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innych współczesnych i/lub przyszłych technologii medialnych zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami prawa.
5.2 Bez zgody organizatora osoby obecne na meczu nie mogą rejestrować, wykorzystywać ani
przesyłać dźwięku, obrazu lub opisu Stadionu lub meczu (w tym wyniku, statystyki, informacji
lub innych danych dotyczących meczu) do użytku innego niż prywatny. Surowo zabronione jest
rozpowszechnianie przez internet, radio, telewizję lub za pośrednictwem innych współczesnych
lub przyszłych mediów, dźwięku, obrazu, opisu, nagrań, wyniku lub statystyki ze Stadionu lub
meczu w całości lub w części bądź pomaganie innej osobie w takich działaniach.
Punkt 6 Zakres stosowania
6.1
Przepisy niniejszego regulaminu są obowiązujące w całości dla rozgrywek III i IV Ligi oraz
meczów Pucharu Polski rozgrywanych na terenie województwa Lubuskiego niebędącymi imprezą
masową , o ile nie są sprzeczne z regulacjami PZPN w przypadku organizacji meczy piłki nożnej
niebędących imprezami masowymi.
Organizacja meczu niebędącego imprezą masową musi spełniać wymogi Regulaminu rozgrywek ,
wymogów licencyjnych oraz uregulowań PZPN oraz Lubuskiego ZPN.
6.2 Dla niższych klas rozgrywkowych zostaną wprowadzone odrębne uregulowania.
Prezydium
Zarządu LZPN

Zatwierdzony przez Prezydium Zarządu LZPN
Uchwałą Nr 31/2014
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Uchwała Nr 31/201
Prezydium Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 24.04.2014roku w sprawie
przyjęcia Regulaminu meczu piłki nożnej III i IV ligi niebędącego imprezą masową,
zwanego dalej „Regulaminem”
Na podstawie § 37 pkt 1 Statutu Lubuskiego ZPN postanawia się :
1.Prezydium LZPN anuluje uchwałę Nr 16/2014 Prezydium Zarządu Lubuskiego ZPN z
dnia 20.02.2014 roku dotyczącą wprowadzenia Regulaminu meczu piłki nożnej III, IV ligi
niebędącą imprezą masową.
2.Zarzad Lubuskiego ZPN przyjmuje do stosowania załączony „Regulamin meczu piłki
nożnej III i IV ligi niebędącego imprezą masową” od sezonu 2014/2015
3.Wdrażanie „Regulaminu” poleca się klubom piłkarskim III i IV ligi oraz Komisji ds.
Bezpieczeństwa LZPN.
4.Lubuski ZPN wyposaży kluby sportowe występujące w sezonie 2014/2015 w III i IV lidze
w tablice informacyjne dla kibiców ( o treści zgodnej z przedmiotowym regulaminem )
5.Komisja Bezpieczeństwa Lubuskiego ZPN po zakończeniu sezonu 2013/2014
przeszkoli osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w klubach III i IV ligi. Opracuje nadto
program szkolenia klubowych służb informacyjno- porządkowych.

Prezes LZPN
Robert Skowron
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