Opole 22.07,2011
Uchwała Zarządu OZPN Opole z dnia 22.07.2011 w sprawie
Zasad przyjmowania kibiców drużyny gości na zawodach podczas rozgrywek
organizowanych przez Opolski Związek Piłki Nożnej w Opolu.
1. Organizator zawodów może przyjąć kibiców drużyny gości tylko i wyłącznie w grupach
zorganizowanych zaakceptowanych przez klub wysyłający, wedle ściśle określonych zasad.
2. Organizator zawodów ma obowiązek przyjąć kibiców drużyny gości w liczbie
odpowiadającej co najmniej 5 % ogólnej liczby miejsc na stadionie przeznaczonych dla
kibiców oraz zapewnić dla niepełnosprawnych kibiców drużyny gości co najmniej 5%
ogólnej liczby miejsc na stadionie przeznaczonych dla kibiców niepełnosprawnych
3. W sytuacji wyjątkowej, mającej wpływ na porządek i bezpieczeństwo uczestników, a w
szczególności z spowodowanej przyczynami niezależnymi od klubu, organizator zawodów
może zmniejszyć liczbę miejsc przeznaczonych dla kibiców przyjezdnych, jednakże
wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Wydziału Bezpieczeństwa na Obiektach
Piłkarskich OZPN, oraz po przedstawieniu dokumentacji uzasadniającej taki wniosek.
4. Klub zamawiający bilety powinien dostarczyć do klubu gospodarza zapotrzebowanie na
bilety dla kibiców nie później niż 14 dni przed terminem planowanych zawodów. Jeżeli data
przesłania zapotrzebowania wypada w sobotę lub dzień świąteczny, zapotrzebowanie należy
przesłać w roboczy dzień poprzedzający sobotę lub dzień świąteczny. Zapotrzebowanie
należy przesłać faksem lub e-mailem, za potwierdzeniem jego przyjęcia.
5. O ile organizator zawodów oraz klub zamawiający bilety nie postanowią inaczej sprzedaż
biletów dla kibiców gości będzie odbywać się na następujących zasadach:
a. Klub zamawiający bilety zobowiązany jest do poinformowania organizatora zawodów o
liczbie niesprzedanych biletów dla kibiców gości bądź podania liczby kibiców gości nie
później niż w ciągu 7 dni poprzedzających dzień zawodów, na które prowadzona jest
sprzedaż biletów bez konieczności ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów. Klub
zamawiający bilety zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu niesprzedanych biletów.
b. W przypadku niedotrzymania tego terminu klub zamawiający bilety jest zobowiązany do
pokrycia kosztów biletów zamówionych, a nie zwracanych w terminie, o którym mowa
powyżej.
6. Klub zamawiający bilety zobowiązany jest do rozliczenia się z organizatorem zawodów ze
sprzedanych biletów oraz biletów niesprzedanych i niezwróconych w terminie 7 dni

poprzedzających dzień zawodów, na które była prowadzona sprzedaż biletów. Rozliczenie
powinno nastąpić w ciągu 7 dni od daty zawodów, na które była prowadzona sprzedaż
biletów.
7. Jeżeli organizator zawodów jest zmuszony do zmniejszenia liczby miejsc przeznaczonych
dla kibiców przyjezdnych, występuje na 28 dni przed planowanym terminem imprezy do
Wydziału Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich OZPN i niezwłocznie po otrzymaniu
zgody – nie później niż 21 dni przed imprezą – informuje o tym klub zamawiający bilety.
8. Klub zamawiający bilety występuje z wnioskiem o zwiększenie liczby miejsc dla kibiców
drużyny gości nie później niż 21 dni przed planowanym terminem meczu. Stosowny wniosek
należy przesłać do wiadomości Wydziału Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich OZPN
oraz właściwej jednostki policji.
9. Klub zamawiający bilety jest odpowiedzialny za sposób dystrybucji biletów, sporządzenie
dokumentów dot. zorganizowanych grup kibiców oraz ich przesłanie do klubu
przyjmującego.
10. Sprzedaż biletów kibicom przez klub zamawiający bilety może nastąpić tylko i wyłącznie
po sprawdzeniu, czy chętni do zakupu nie figurują w wykazie osób objętych zakazem wstępu
na imprezę masową w sposób zgodny z postanowieniami ustawy o bezpieczeństwie imprez
masowych.
11. Organizatorem wyjazdu grupy kibiców może być organizacja kibicowska lub
indywidualny kibic. Organizator wyjazdu grupy może zakupić dla jej uczestników bilety po
przekazaniu do klubu zamawiającego bilety informacji organizatora wyjazdu zawierającej:
dane personalne, adresowe i kontaktowe organizatora, liczebności grupy, informacje o
środkach transportu, miejscu, dacie i godzinie wyjazdu oraz powrotu, trasie przejazdu i
planowanych miejscach postoju, a także listy uczestników grupy wyjazdowe zawierającej:
nazwisko i imię, PESEL lub datę urodzenia i imię ojca oraz numer przydzielonego biletu.
Zaleca się, aby bilety dla kibiców gości były numerowane od 1 do liczby, odpowiadającej
ilości biletów zamówionych przez klub, co umożliwi odpowiednio wcześniejsze wpisywanie
numerów na listach uczestników grup wyjazdowych oraz sprawniejsze przygotowanie
ostatecznej listy wyjazdowej dla kibiców gości.
12. Klub zamawiający bilety jest zobowiązany przesłać do organizatora zawodów zbiorczą
listę uczestników grup zorganizowanych – faksem lub e-mailem z oficjalnej skrzynki
adresowej – sporządzoną w sposób czytelny, ułożona według kolejności numerów biletów,
zaakceptowaną w sposób nie budzący wątpliwości przez uprawnionego przedstawiciela klubu
zamawiającego bilety, ze wskazaniem osób odpowiedzialnych za kibiców drużyny gości i

wskazaniem sposobu kontaktowania się z nimi podczas przejazdu, przed i w czasie imprezy,
nie później niż do godz. 20.00 w dniu poprzedzającym planowany termin meczu.
13. Organizator wyjazdu grupy kibiców utrzymuje kontakt z wyznaczonym przedstawicielem
klubu zamawiającego bilety informując o problemach i nieprzewidzianych utrudnieniach w
czasie przejazdu lub w czasie imprezy.
14. W przypadku powstania sytuacji niekorzystnej dla grupy wyjazdowej, niezależnej od
kibiców, wyznaczony przedstawiciel klubu zamawiającego bilety zobowiązany jest do
niezwłocznego podjęcia interwencji wobec służb lub kierownika ds. bezpieczeństwa
organizatora meczu, celem rozwiązania problemów i zagrożeń zgłoszonych przez kierownika
grupy wyjazdowej.
15. Zaleca się, aby osobą tą była osoba obecna na przedmeczowym spotkaniu
organizacyjnym.
16. Organizator wyjazdu grupy jest zobowiązany do zorganizowania i zaplanowania
przejazdu w taki sposób, żeby w przypadku, gdy ogólna liczba wszystkich kibiców klubu
wyjeżdżających na mecz liczyła:
do 200 osób - zgłosiła się na stadionie organizatora zawodów nie później niż na 1 godzinę
przed rozpoczęciem meczu.
do 400 osób - zgłosiła się na stadionie organizatora zawodów nie później niż na 1,5 godziny
przed rozpoczęciem meczu.
powyżej 400 osób - zgłosiła się na stadionie organizatora zawodów nie później niż na 2
godziny przed rozpoczęciem meczu.
17. Organizator udziału kibiców w meczu wyjazdowym ponosi odpowiedzialność
przewidzianą normami prawa oraz przed klubem zamawiającym bilety za przejazd grupy,
jako zobowiązany do aktywnego działania na rzecz przestrzegania przepisów Ustawy o
bezpieczeństwie imprez masowych oraz decyzji i wytycznych organizatora rozgrywek.
18. W przypadku ukarania klubu przez OZPN Opole lub inny uprawniony podmiot za
zachowanie osób wchodzących w skład grupy wyjazdowej, klub może odmówić składania
zamówień i dystrybucji biletów na mecze wyjazdowe, udziału w organizowaniu wyjazdu
kibiców oraz podjąć inne działania, wynikające z wewnętrznych ustaleń klubu np. z
organizacją kibicowską.
19. Kibicom drużyny przyjezdnej musi być zapewniona możliwość korzystania z toalet,
znajdujących się w sektorze dla kibiców gości.
20. Kluby zobowiązane są odmówić wpuszczenia na sektor kibiców gości osób, które nie
znajdują się na liście autoryzowanej przez klub zamawiający bilety.

21. Kluby są zobowiązane do uzyskania informacji odnośnie osób, na których ciążą
orzeczone zakazy stadionowe.
22. Kluby piłkarskie – członkowie OZPN, nie realizujące dyspozycji niniejszych wytycznych
podlegają regulaminowym karom dyscyplinarnym.
23. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

