Okręgowy Związek Piłki Nożnej
w Wałbrzychu
Wytyczne dla Delegata Meczowego
Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Wałbrzychu
I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Delegata do reprezentowania Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Wałbrzychu,
zwanego w dalszej części OZPN Wałbrzych, na zawody wyznacza Przewodniczący
Zespołu Delegatów w porozumieniu z Dyrektorem Biura OZPN Wałbrzych.
2. Delegat OZPN Wałbrzych wyznaczony na zawody sprawuje nadzór nad organizacją
imprezy i porządkiem na obiekcie sportowym.
3. Delegat Meczowy OZPN Wałbrzych wykonuje swoje obowiązki w oparciu o główną
zasadę, która brzmi: „W jaki sposób mogę wesprzeć oraz doradzić Organizatorowi meczu?”
4. Delegat Meczowy OZPN Wałbrzych nie powinien ingerować w organizację i zarządzanie
bezpieczeństwem, a jego działania nie powinny mieć na celu znalezienia i wytknięcia jak
największej ilości błędów w organizacji spotkania piłkarskiego.
5. Niniejszy dokument opracowano w oparciu o obowiązujące przepisy prawa powszechnego
i związkowego oraz wytyczne Polskiego Związku Piłki Nożnej.
II. OBOWIĄZKI DELEGATA
1. Do obowiązków Delegata OZPN Wałbrzych należy w szczególności:
Przed meczem:
a) przybycie na obiekt na minimum 45 minut przed rozpoczęciem meczu,
b) sprawdzenie dokumentacji dot. organizacji imprezy i obiektu,
c) przeprowadzenie narady dotyczącej organizacji i zabezpieczenia meczu oraz z
udziałem, co najmniej koordynatora ds. bezpieczeństwa Klubu Gospodarza lub szefa
służb porządkowych i informacyjnych,
d) przeprowadzenie przed zawodami kontroli obiektu w zakresie co najmniej:
 rozmieszczenia regulaminu obiektu,
 ogrodzenia pola gry i ogrodzenia obiektu,
 stanu boiska, szatni, w szczególności dla zawodników gości i sędziów,
 posiadania apteczek, noszy i obecności noszowych,
 stanu trybun dla widzów, liczby udostępnionych miejsc oraz ich czystości,
 spełnienia innych wymogów licencyjnych dotyczących danej klasy
rozgrywkowej, w szczególności uwag zawartych w weryfikacji licencyjnej.
e) na 30 minut przed meczem 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, ze szczególnym uwzględnieniem:
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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 koordynatora ds. bezpieczeństwa, spikera (jeśli dotyczy) i innych
służb.
Po spotkaniu:
a) przekazane uwag i zaleceń organizatorom imprezy,
b) opuszczenie obiektu najwcześniej po zakończeniu imprezy sportowej (co nie jest
równoznaczne z zakończeniem meczu piłki nożnej) i opuszczeniu jej przez zespół gości,
sędziów i innych oficjalnych przedstawicieli,
c) sporządzenie Raportu Delegata Meczowego i terminowe dostarczenie go do OZPN
Wałbrzych.
2. Ponadto do obowiązków Delegata Meczowego należy:
a) wsparcie merytoryczne Organizatora, przede wszystkim w momentach wymagających
podjęcia tzw. „trudnych decyzji” mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo meczu piłki
nożnej,
b) w przypadku zaniechania ze strony organizatora meczu lub sędziego zawodów –
podjęcia decyzji o przerwaniu lub zakończeniu meczu piłki nożnej, z zastrzeżeniem
właściwych przepisów (patrz cz. IV niniejszych Wytycznych),
c) ocena pracy służb porządkowych i informacyjnych (stewardów);
d) ocena zachowania kibiców, w tym grup zorganizowanych;
e) ocena zachowania osób znajdujących się na ławkach rezerwowych;
f) ocena postawy zawodników wobec siebie i wobec sędziów spotkania;
g) ocena sposobu organizacji meczu i zapewnienia bezpieczeństwa jego uczestnikom
(kibicom, ewentualnym przedstawicielom mediów, zawodnikom, oficjelom
meczowym, innym osobom) – każdorazowe omówienie organizacji imprezy z
Organizatorem;
h) terminowe sporządzenie i dostarczenie do OZPN Wałbrzych dokumentacji dotyczącej
danego meczu; w przypadku incydentów wymagany jest szczegółowy opis przebiegu
zdarzeń, np. w przypadku użycia środków pirotechnicznych należy dokładnie opisać:
kto odpalał, kiedy, gdzie, czy nastąpiło rzucanie, gdzie, czy nastąpiło przerwanie meczu,
na ile czasu, czy ktoś ucierpiał, czy wystąpiło bezpośrednie zagrożenie życia / zdrowia,
ilu osób dotyczyło itp. Wszystkie te okoliczności mogą mieć wpływ na wysokość kary
orzekanej przez organy dyscyplinarne.
i) składanie wyjaśnień na żądanie OZPN Wałbrzych / organów wymiaru sprawiedliwości.
3. W przypadku zdarzeń niepożądanych Delegat Meczowy OZPN Wałbrzych jest obowiązany
do każdorazowego kontaktowania się z OZPN Wałbrzch w ciągu 15 (piętnastu) minut od
chwili zakończenia zawodów – drogą sms, a w przypadku poważniejszych zdarzeń – drogą
telefoniczną. Zakres przekazywanych informacji oraz osoby kontaktowe z ramienia OZPN
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Wałbrzych określane są w ramach komunikatów wysyłanych przez OZPN Wałbrzych
pocztą elektroniczną.
4. Delegat Meczowy jest zobowiązany do przestrzegania następujących zasad:
a. zachowanie i ubiór – Delegat Meczowy powinien zachowywać się w sposób
profesjonalny i odpowiedzialny, prezentować właściwą postawę etyczno – moralną, a
swoim wyglądem godnie reprezentować OZPN Wałbrzych.
b. lojalność i dyskrecja – Delegat Meczowy powinien powstrzymać się od wszelkich
działań sprzecznych z interesem OZPN Wałbrzych, nie może wypowiadać się w imieniu
OZPN Wałbrzych oraz nie jest upoważniony do udzielania wywiadów lub wystąpień
publicznych poza zdarzeniami mającymi związek z meczem. W szczególności:
 zabrania się Delegatowi Meczowemu komentowania i publicznego wydawania
opinii na temat organizacji i bezpieczeństwa imprezy oraz poziomu prowadzenia
zawodów przez sędziów i podejmowanych przez nich decyzji,
 Delegat Meczowy powinien poinformować OZPN Wałbrzych o jakichkolwiek
powiązaniach swojej osoby z klubami uczestniczącymi w rozgrywkach na szczeblu
okręgowym, a w szczególności powiązań finansowych i rodzinnych.
c. poufność – w trakcie pełnienia swojej funkcji i po jej zakończeniu, Delegat Meczowy
powinien godnie reprezentować OZPN Wałbrzych i chronić jego interesy. Zawartość
dokumentacji meczowej Delegat Meczowy może udostępnić tylko osobom
zainteresowanym, reprezentującym odpowiednie komórki organizacyjne OZPN
Wałbrzych. Delegat Meczowy nie powinien prowadzić jakiejkolwiek korespondencji z
klubami lub innymi podmiotami mającymi związek z rozgrywkami bez wiedzy OZPN
Wałbrzych.
d. zakaz wymuszania decyzji na Organizatorze / Koordynatorze ds. Bezpieczeństwa –
Delegat Meczowy pełni funkcję kontrolną względem Organizatora / Koordynatora ds.
Bezpieczeństwa, co nie oznacza jednak, że może on wymuszać podejmowanie konkretnych
decyzji związanych z organizacją i bezpieczeństwem meczu piłki nożnej. Wskazane jest
doradzanie, sugerowanie, pytanie o przesłanki, w oparciu o które Organizator podejmuje
lub zamierza podjąć określone, własne decyzje. Delegat Meczowy OZPN Wałbrzych
powinien informować Koordynatora ds. Bezpieczeństwa, że wszelkie wydarzenia i podjęte
decyzje zostaną opisane w Raporcie Delegata Meczowego OZPN Wałbrzych, ale
informacja taka nie może przyjmować formy wywierania presji czy grożenia
Koordynatorowi ds. Bezpieczeństwa.
III. UPRAWNIENIA DELEGATA
1. Organizator zawodów piłkarskich zobowiązany jest do przygotowania Delegatowi
Meczowemu miejsca do wykonywania pracy przed meczem, w czasie meczu i po jego
zakończeniu oraz miejsca na trybunie, z dobrą widocznością całego stadionu.
2. W celu należytego wypełniania obowiązków, zarówno przed meczem, w czasie jego
trwania, jak i po zakończonych zawodach, Delegat Meczowy uprawniony jest do
swobodnego przemieszczania się i poruszania po całym terenie imprezy.
3. Przerwać imprezę z zachowaniem zasad określonych w części IV niniejszych Wytycznych.
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IV. PRZERWANIE MECZU LUB ZAKOŃCZENIE MECZU PRZED UPŁYWEM
REGULAMINOWEGO CZASU GRY
1. Zgodnie z Ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (dalej jako
„ustawa”) oraz wewnętrznymi uregulowaniami PZPN, DZPN i OZPN Wałbrzych,
podmiotami władnymi do przerwania meczu (imprezy masowej) lub zakończenia meczu
(imprezy masowej) przed upływem regulaminowego czasu gry są:
a. właściwy organ wydający zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej lub jego
upoważniony przedstawiciel (art. 31 ust. 4 ustawy);
b. właściwy wojewoda lub jego upoważniony przedstawiciel (art. 34 a ust. 1 ustawy);
c. Organizator / Kierownik ds. Bezpieczeństwa (na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy);
d. Dowódca operacji Policji na stadionie (po zaistnieniu przesłanki z art. 22 ust. 4 ustawy);
e. Delegat Meczowy OZPN Wałbrzych (na podstawie niniejszych „Wytycznych” oraz
poszczególnych regulaminów rozgrywek);
f. Sędzia zawodów (na podstawie art. 5 „Przepisów gry w piłkę nożną” oraz poszczególnych
regulaminów rozgrywek).
2. Delegat Meczowy oraz sędzia zawodów przerywają lub kończą zawody przed czasem
zawsze, gdy uznają, że:
a. ewentualna eskalacja przemocy / rozwój zdarzeń niepożądanych doprowadzi do
zagrożenia życia lub zdrowia uczestników imprezy masowej / meczu, a decyzji tej
uprzednio nie podjął Organizator / Kierownik / Koordynator ds. Bezpieczeństwa lub osoby
opisane w punkcie 1. a. lub 1. b. lub 1.d. niniejszego paragrafu.
b. niemożliwe jest kontynuowanie meczu z innych powodów (np. ze względu na
zadymienie stadionu wskutek użycia środków pirotechnicznych, warunki atmosferyczne,
awarię oświetlenia, stan murawy itp.).
3. Każdorazowe podjęcie decyzji opisanych w punkcie 2. są decyzjami Delegata Meczowego
lub sędziego zawodów i oznacza, że to właśnie Delegat Meczowy lub sędzia zawodów będą
uzasadniać ich podjęcie przed właściwymi organami jurysdykcyjnymi PZPN, DZPN i
OZPN Wałbrzych.
4. Delegat Meczowy oraz sędzia zawodów dążą do dokończenia meczu, konsultując wszelkie
decyzje dotyczące przerwania meczu / zakończenia meczu przed upływem regulaminowego
czasu gry / wznowienia przerwanego meczu pomiędzy sobą oraz z Koordynatorem ds.
Bezpieczeństwa i, gdy jest to niezbędne, z Dowódcą operacji Policji na stadionie lub innymi
osobami.
5. W przypadku meczów piłki nożnej niebędących imprezami masowymi powyższe zasady
stosuje się analogicznie.
V. SPOSÓB WYPEŁNIANIA RAPORTU DELEGATA:
1. Raport delegata należy wypełnić rzetelnie i sumiennie, przedstawiając w nim zapisy
potwierdzające wydarzenia zaobserwowane w czasie imprezy sportowej.
2. Raport należy dostarczyć w ciągu 48 godzin po zakończonych zawodach do OZPN
Wałbrzych osobiście lub przesłać e-mailem (ozpnwalbrzych@wp.pl). W przypadku
wystąpienia incydentów / zdarzeń niepożądanych Raport musi zostać wysłany w ciągu 24
godzin po zakończonych zawodach. Delegat Meczowy OZPN musi przekazać posiadaną
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dokumentację (Raporty) w oryginale na zakończenie każdej rundy rozgrywkowej lub w
każdym czasie na wezwanie OZPN Wałbrzych.
W większości pytań zawartych w Raporcie należy zaznaczyć właściwy wybór, stawiając
krzyżyk w kratce z prawej strony wybranej odpowiedzi. W każdym punkcie Raportu
możliwy jest wybór jedynie jednej odpowiedzi.
Wybór opcji skrajnych tj. wzorowy, słaby lub niedopuszczalny wymaga pisemnego
uzasadnienia.
W przypadku potrzeby uzasadnienia pisemnego w sekcjach B-E przewidziano miejsca do
wpisania stosownych adnotacji.
W przypadku braku odpowiedniej ilości miejsca do adnotacji należy załączyć załącznik,
wpisując stosowną informację o załączniku do Raportu, we właściwej sekcji.
W pozostałych pytaniach w wykropkowanych miejscach wpisujemy zwięzłą informację
dot. danego zagadnienia.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejsze Wytyczne zostały przyjęte do realizacji przez OZPN Wałbrzych od rundy
wiosennej sezonu 2016/2017.
2. Za nieprzestrzeganie przepisów zawartych w niniejszych Wytycznych Delegaci Meczowi
podlegają karom regulaminowym.
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Łukasz Czajkowski, Wiceprezes Zarządu Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Wałbrzychu

Wałbrzych, 16.03.2017 r.

