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Wydział Bezpieczeństwa na Obiektach Sportowych 

OZPN 



ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW   

z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów                        

i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii   Dz. U. z 2021 r. poz. 861 z późn. zm.

wprowadza się następujące regulacje dotyczące meczów piłki nożnej w 4 lidze, niższych klasach                                

i pozostałych rozgrywkach OZPN obowiązujące do dnia 31 sierpnia 2021 r. :

▪ wszystkie osoby znajdujące się na stadionie zobowiązane są do przestrzegania obowiązujących przepisów

prawa powszechnego dotyczących reżimu sanitarnego w tym zwłaszcza zachowania dystansu społecznego

(min.1,5m.), natomiast osoby znajdujące się wewnątrz pomieszczeń zlokalizowanych na stadionie

zobowiązane są również do zakrywania ust i nosa. Zakres stosowania tych przepisów określają odrębne

przepisyprawa powszechnego.

▪ na obiektach sportowych na otwartym powietrzu, udostępnia się publiczności nie więcej niż 50% liczby miejsc

przewidzianych dla publiczności, co drugie miejsce na widowni, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc

na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami. UWAGA: limit 50% miejsc dla publiczności

o nie obejmujeosób zaszczepionych.
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW   

z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów                    

i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii   Dz. U. z 2021 r. poz. 861 z późn. zm.

▪ organizatormeczu / Klubgospodarzama obowiązekdezynfekcji i wietrzenia szatni i węzłów sanitarnych,

▪ organizator meczu / Klub gospodarza ma obowiązek zapewnienia osobom uczestniczącym w meczu

środków do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,

▪ wszystkie osoby uczestniczące w meczu są obowiązanedo dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając obiekt,
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pozostałe uregulowania  

▪ zawody mogą odbywać się z udziałem autoryzowanych grup kibiców gości pod warunkiem, że w przypadku

przyjmowania autoryzowanych grup kibiców gości, organizator meczu uzyska zgodę właściwej/lokalnej Stacji

Sanitarno-Epidemiologicznej oraz właściwej/lokalnej jednostki Policji. Przedmiotowe zgody (np. pismo /opinia/

podpisany protokół z narady przedmeczowej zawierający stanowisko przedstawicieli właściwych służb itp.

powinna być każdorazowoprzedstawianado wglądu Delegatowi Meczowemu w dniu zawodów,

▪ Spiker zawodów zobowiązany jest do systematycznego informowania uczestników o aktualnych zasadach

reżimu sanitarnego (rekomenduje się komunikaty co najmniej raz: przed rozpoczęciem meczu, w trakcie

każdej częścimeczu, w przerwie i po zakończeniu),
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pozostałe uregulowania  

▪ w imprezie masowej / meczu piłki nożnej niebędącym imprezą masową mogą uczestniczyć osoby zdrowe,

nie przejawiającewidocznych oznak/objawówchorobowych, nie przebywające na kwarantannie,

▪ organizatormeczu weryfikuje liczbę osóbuczestniczącychw zajęciachsportowych, wydarzeniu sportowym,

▪ przed meczem odbywa się spotkanie organizacyjne (SPO), w którym uczestniczą Delegat Meczowy

/lub Obserwator, Sędzia, Kierownik ds. bezpieczeństwa, Kierownicy obu zespołów oraz inne osoby

w zależności od potrzeb (w miarę możliwości na otwartej przestrzeni np. w strefie technicznej), w trakcie

którego należyomówić m.in. kwestie specjalnego reżimu sanitarnego,

▪ organizator ma obowiązek przygotować m.in. nosze we właściwym miejscu, jednak podczas zawodów

nie należy angażować noszowych. Ich funkcje w razie konieczności powinny przejąć inne osoby

n.p. przedstawicieledrużyn niezaangażowaniw grę,

▪ nie należy angażować dzieci ani innych osób do uroczystego wyprowadzania zawodników na boisko przed

rozpoczęciem meczu. Za priorytet należy przyjąć ograniczanie ryzyka covid-19, m.in. poprzez ograniczanie

do niezbędnegominimum liczbywszystkich osób angażowanych do organizacjizawodów.
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pozostałe uregulowania 

▪ organizator rozgrywek upoważniony jest do kontrolowania prawidłowej organizacji zawodów. Osobą

upoważnioną do kontroli prawidłowości organizacji zawodów jest Delegat Meczowy, a pod jego

nieobecnośćObserwator lub Sędzia, których wyznacza OZPN,

▪ Kluby, zawodnicy, trenerzy, Sędziowie, Delegaci Meczowi / Obserwatorzy, oraz pozostałe osoby biorące

udział w organizacji meczu zobowiązane są do przestrzegania niniejszych zasad oraz innych wytycznych

i decyzji PZPN / OZPN wydawanych w związku z organizacją meczów w ramach rozgrywek

prowadzonych przez OZPN w sezonie 2021/2022 w związku z ograniczeniami w okresie stanu epidemii

COVID-19,
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SPOSÓB ROZMIESZCZENIA WIDZÓW NA SEKTORZE DO 50% MIEJSC UDOSTĘPNIONYCH   
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Organizator / Klub gospodarza odpowiada za sposób roz-

mieszczenia widzów na widowni przy zachowaniu maksy-

malnych, możliwych odległości między widzami i przy

uwzględnieniu maksymalnie 50% miejsc udostępnionych dla

kibiców z zachowaniem dystansu społecznego min. 1,5 m.

Zachowanie dystansu społecznego nie dotyczy osób wspólnie

zamieszkujących oraz sytuacji kiedy zachowanie tej odległości

nie jest możliwe ze względu na opiekę nad osobą poniżej 13 r.

życia bądź inną osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności

lub wymagającą opieki z uwagi na niemożność samodzielnego

poruszaniasię.

Obok zaprezentowano przykładowe rozmieszczenie widzów

na sektorze o pojemności 100miejsc.



KONTROLA  DOSTĘPU – wymagana jest właściwa obsługa na wejściach umożliwiająca

wstęp jedynie dopuszczalnej  liczby widzów oraz osób niezbędnych dla prawidłowej organizacji

zawodów takich jak:  zawodnicy, sztaby trenerskie, sędziowie, niezbędni przedstawiciele klubów

piłkarskich, przedstawiciele mediów, w tym fotografowie, służby medyczne, policja, straż  

pożarna, porządkowi (stewardzi)  oraz przedstawiciele OZPN. 

DEZYNFEKCJA  -organizator meczu / Klub gospodarza zapewnia osobom uczestniczą-

cym w meczu środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego (na wejściach, w szatniach itd.)

- obligatoryjna dezynfekcja rąk wszystkich uczestników w punktach wejścia na stadion,                          

za co jest odpowiedzialny organizator meczu / Klub gospodarza.  

TOALETY  i urządzenia sanitarne –max liczba korzystających jednocześnie powinna odpowiadać    

liczbie istniejących kabin toaletowych /  utrzymanie czystości i dezynfekcja należą do obowiązków

organizatora  meczu / Klubu gospodarza
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PLAN ORGANIZACJI MECZU – Kluby/gospodarze powinny zaplanować właściwie

organizację meczów, zwłaszcza w zakresie udostępniania obiektów dla publiczności

zarządzanie przemieszczaniem się uczestników ( wjazd / wejście na stadion, dostęp do

parkingówwewnątrz obiektu, przemieszczaniesię, opuszczanie stadionu)

ZAKRYWANIE UST I NOSA - zastosowaniema art. 25 RozporządzeniaRady Ministrów

z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów

w związku z wystąpieniem stanu epidemii Dz. U. z 2021 r. poz. 861 z późn.zm. Opolski

Związek Piłki Nożnej rekomenduje w dalszym ciągu zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust

i nosa przez wszystkich uczestników imprez (wyjątek - zawodnicy oraz Sędziowie w trakcie

zawodów i rozgrzewkioraz pierwszy trener udzielający wskazówekw trakciezawodów).

ZACHOWANIE DYSTANSU – organizator jest zobowiązany do aktywnego zarządzanie

przestrzeniami publicznymi w celu zapobiegania gromadzeniu się uczestników w ciągach

komunikacyjnych, pomieszczeniach i egzekwowania dystansu społecznego min.1,5 m –

na terenie całegoobiektu.



REGULAMIN MECZU PIŁKI NOŻNEJ / IMPREZY MASOWEJ   - ANEKS 

Organizator meczu ma obowiązekweryfikacji regulaminu meczupiłki nożnej –

dostosowanie jego zapisówdo aktualnych warunków specjalnego reżimu sanitarnego

(wskazane jest zastosowanieaneksu do regulaminumeczu piłki nożnej / imprezy

masowej, jego udostępnienie nastronie internetowej oraz obok istniejących regulaminów).

BAGAŻE / PLECAKI - w celu skrócenia czasu kontroli, ograniczenia kontaktu z obsługą 

i konieczności dezynfekcji kolejnych stref rekomenduje się organizatorom regulaminowy                                    

zakaz wnoszenia bagażu podręcznego / nieudostępnianie depozytów.
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SŁUŻBY ORGANIZATORA / PORZĄDKOWI / ŚRODKI 
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Służby organizatora / porządkowi powinny być właściwie ozna-

czone i wyposażone dodatkowo w środki ochrony. Z uwagi na ry-

zyko epidemiczne nie należy angażować dzieci do podawania

piłek. Zadanie udostępnienia odpowiedniej ilości piłek wokół

boiska, ich bieżącego dostarczania i dezynfekcji podczas meczu

Sędzia powinien zlecić ekipie gospodarza w trakcie spotkania

przedmeczowego.

Na wejściach na obiekt / stadion, w szatniach, pomieszczeniach

Sędziów, toaletach powinny być udostępnione płyny

dezynfekcyjne.



NADZÓR ORGANÓW PAŃSTWOWYCH 

Niezależnie od zasad określonych w tym dokumencie, ostateczne zasady organizacji meczów piłki nożnej

mogą być dalej precyzowane / korygowane przez organy władzy publicznej. Powszechne przepisy państwowe

dotyczące zasad postepowaniaw czasie trwania pandemiimają zastosowaniena stadionach.

NADZÓR OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 

Nadzór merytoryczny nad wdrożeniem przedmiotowych założeń sprawuje Wydział Bezpieczeństwa

na Obiektach Sportowych OZPN. W przypadku kolizji niniejszych założeń z obecnie obowiązującymi przepisami

OZPN niniejsze założenia mają znaczenie nadrzędne. Kluby organizujące mecze w specjalnym reżimie

sanitarnym niezgodnie z przedmiotowymi założeniami podlegają odpowiedzialności przed właściwymi organami

dyscyplinarnymi OZPN.

ZAKRES OBOWIĄZYWANIA 

Zasady niniejsze obowiązują w rozgrywkach 4 ligi, klas niższych i pozostałych organizowanych przez OZPN

w sezonie 2021/2022, do czasu wprowadzenia nowych wytycznych w zakresie rozgrywania meczów

w specjalnym reżimiesanitarnym lub formalnego zniesienia reżimu sanitarnego.
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