ZASADY PRZYJMOWANIA AUTORYZOWANYCH GRUP KIBICÓW KLUBU GOŚCI
W ROZGRYWKACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ OPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ
1. Klub drużyny gospodarza meczu ma obowiązek udostępnić dla zorganizowanej grupy
kibiców gości, co najmniej 5% ogólnej liczby udostępnionych miejsc na stadionie, zapewniając
w sektorze dla kibiców gości miejsca o właściwym standardzie również dla osób
niepełnosprawnych.
2. Klub drużyny gospodarza przyjmuje zorganizowaną grupę kibiców klubu gości wyłącznie na
podstawie listy kibiców zawierającej dane osobowe w postaci - imienia, nazwiska i numeru
pesel.
3. Lista kibiców klubu gościa, o której mowa w p.2 musi być autoryzowana przez klub drużyny
gościa.
4. Klub drużyny gospodarza ma prawo nie przyjmować zorganizowanej grupy kibiców drużyny
klubu gościa:
a) na podstawie odpowiednich, zgodnych z przepisami prawa powszechnego, decyzji
właściwych podmiotów państwowych lub samorządowych oraz decyzji właściwych organów
Opolskiego Związku Piłki Nożnej,
b) w przypadku braku listy kibiców klubu gościa, o której mowa w pkt. 2,
c) gdy na podstawie doświadczeń z lat ubiegłych zachodzi uzasadnione podejrzenie, że
przyjęcie autoryzowanej grupy kibiców gości stanowi istotne zagrożenie dla bezpiecznego
przebiegu meczu (np. kibice drużyny gości w przeszłości doprowadzili do naruszeń
bezpieczeństwa meczów piłki nożnej lub w inny sposób naruszyli przepisy prawa
powszechnego lub przepisy związkowe). W tym przypadku decyzja organizatora
o nieprzyjmowaniu zorganizowanej grupy kibiców klubu gościa wymaga pisemnej akceptacji
Wydziału Bezpieczeństwa na Obiektach Sportowych OZPN, który ocenia ostatecznie
zasadność zagrożeń. Wniosek o akceptację decyzji o nieprzyjmowaniu zorganizowanej grupy
kibiców klubu gościa, wraz z uzasadnieniem powinien zostać złożony do OZPN w terminie
co najmniej 2 tygodni przed planowanym terminem meczu. O swojej decyzji dotyczącej
nieprzyjmowania zorganizowanej grupy kibiców klubu gościa organizator ma obowiązek
poinformować klub gościa pisemnie, załączając pisemną akceptację OZPN w terminie co
najmniej 7 dni przed planowanym terminem meczu,
d) w sytuacji wyjątkowej, mającej wpływ na bezpieczeństwo uczestników zawodów,
a w szczególności spowodowanej przyczynami niezależnymi od klubu (np. remont obiektu),
organizator zawodów może zmniejszyć liczbę miejsc przeznaczonych dla kibiców klubu gości,
o której mowa w p.1 lub odmówić ich przyjęcia, po uprzednim uzyskaniu zgody Wydziału
Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich OZPN. Wniosek o zgodę na zmniejszenie liczby
miejsc przeznaczonych dla kibiców klubu gości lub nieprzyjmowanie zorganizowanych grup
kibiców klubu gości, wraz z uzasadnieniem (wymagana m.in. dokumentacja uzasadniająca
wniosek) powinien zostać złożony w OZPN w terminie co najmniej 2 tygodni przed
planowanym terminem meczu.

5. Klub drużyny gości podejmując decyzję o autoryzowaniu grupy kibiców ponosi
odpowiedzialność za zachowanie swoich kibiców oraz za ewentualne szkody wyrządzone na
obiekcie sportowym.
6. Ogólne wytyczne odnośnie współpracy pomiędzy klubami gospodarzy i gości :
a) klub drużyny gości przekazuje informację na temat organizacji wyjazdu grupy swoich
kibiców do klubu gospodarza oraz do właściwej terytorialnie jednostki Policji nie później niż 4
dni przed planowanym terminem meczu,
b) klub drużyny gości informuje klub gospodarza o dokładnej liczbie osób znajdujących się na
liście wyjazdowej nie później niż 24 godziny przed ustalonym terminem rozegrania meczu,
c) kibice drużyny gości są zobowiązani do uiszczenia zapłaty za bilety bezpośrednio przed
wejściem na stadion.
7. Klub drużyny gospodarza meczu jest zobowiązany do zapewnienia kibicom gości sprawnego
wejścia na sektor, możliwości korzystania z toalet, punktów gastronomicznych oraz punktów
depozytowych.
8. Organizator meczu po otrzymaniu informacji o ilości kibiców klubu gości oraz o ewentualnej
trasie przejazdu w/w grupy kibiców jest zobowiązany do poinformowania właściwej jednostki
Policji
o poczynionych ustaleniach oraz uzgodnienia z Policją zasad współpracy w celu zapewnienia
bezpiecznego przebiegu meczu
9. Klub będący gospodarzem zawodów, który przyjmie nieautoryzowaną grupę kibiców gości,
odpowiada dyscyplinarnie za ich zachowanie podczas meczu, a tym samym nie może
występować
o zwrot kosztów ewentualnych szkód wyrządzonych przez kibiców.
10. W przypadku autoryzacji wyjazdu zorganizowanej grupy kibiców, klub gości jest
zobowiązany do przesłania na adres e-mail: bezpieczenstwo@opolskizpn.pl informacji klubu
gości wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
11. Kluby piłkarskie, zarówno gospodarze, jak i goście, nie realizujące postanowień niniejszej
Uchwały, podlegają regulaminowym karom dyscyplinarnym.

Załącznik 1

INFORMACJA KLUBU GOŚCI
INFORMACJA KLUBU GOŚCI

(A) INFORMACJE OGÓLNE
Klub: ____________________________________________________
informuje, iż na meczu _______________________ - ____________________________
rozgrywanym w dniu _________________________________
− zorganizowana grupa kibiców gości będzie liczyć - _________ osób

(B) OSOBY KONTAKTOWE
1. Osobą wyznaczoną do reprezentowania Klubu we wszystkich sprawach dotyczących
bezpieczeństwa oraz reprezentującą Klub będzie:
___________________________________________________
(Imię – nazwisko – funkcja w klubie / przedstawiciel kibiców – nr telefonu)

Opolski Związek Piłki Nożnej informuje, że osoba wyznaczona do reprezentowania
klubu ma prawo kontaktować się z Delegatem Meczowym, w szczególności
w sprawach dotyczących sposobu przyjmowania kibiców na stadion oraz opuszczania
przez nich stadionu.

Informacja
winna
zostać
bezpieczenstwo@opolskizpn.pl

przesłana
w
formie
elektronicznej
na
lub w pliku MMS na nr telefonu: 696441905

adres
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Wydział Bezpieczeństwa na Obiektach Sportowych Opolskiego Związku Piłki Nożnej w Opolu ,
ul.Damrota 6 , 45-064 Opole, bezpieczenstwo@opolskizpn.pl
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