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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 9 października 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Dz. U. z 2020 r. poz. 1758 z poźn. zm. (1)

▪

wprowadza następujące regulacje dotyczące meczów piłki nożnej w 3 lidze i niższych klasach:
wszystkie osoby znajdujące się na stadionie zobowiązane są do przestrzegania obowiązujących przepisów
prawa powszechnego dotyczących przestrzegania reżimu sanitarnego, w szczególności zakrywania ust
i nosa oraz zachowania dystansu społecznego - przez cały czas pobytu na terenie obiektu. Z obowiązku
zakrywania ust i nosa zwolnieni są jedynie zawodnicy oraz sędziowie w trakcie zawodów i rozgrzewki.
Wszystkie pozostałe osoby przebywające w strefach niedostępnych dla publiczności (strefa techniczna,
strefa brzegu boiska itd.) w trakcie zawodów powinny zakrywać usta i nos. Pierwszy trener może udzielać
wskazówek w trakcie zawodów bez zakrywania ust i nosa, co do zasady poza udzielaniem wskazówek
powinien zakrywać usta i nos.
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▪

▪

Na obszarach na których obowiązują dodatkowe ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem
stanu epidemii :
▪ na obszarze czerwonym i żółtym - zawody odbywają się bez udziału publiczności
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 9 października 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
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▪
▪

▪
▪
▪
▪

każdy uczestnik ma obowiązek zakrywania ust i nosa przez cały czas pobytu na na terenie obiektu,
każdy uczestnik niezależnie od obowiązku zakrywania ust i nosa ma obowiązek zachowania odległości
nie mniejszej niż 1,5 m od innego uczestnika,
organizator meczu / Klub gospodarza dezynfekuje i wietrzy szatnie i węzły sanitarne,
organizator meczu / Klub gospodarza zapewnia osobom uczestniczącym w meczu środki do dezynfekcji
rąk i sprzętu sportowego,
wszystkie osoby uczestniczące w meczu są obowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając obiekt,
organizator meczu weryfikuje liczbę osób uczestniczących w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym
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pozostałe uregulowania
▪
▪
▪

▪

w imprezie masowej / meczu piłki nożnej niebędącym imprezą masową mogą uczestniczyć osoby zdrowe,
nie przejawiające widocznych oznak/objawów chorobowych, nie przebywające na kwarantannie,
Klub – gospodarz jest zobowiązany do zabezpieczenia obiektu przed nieupoważnionym wejściem
publiczności na teren stadionu,
przed meczem odbywa się spotkanie organizacyjne (SPO), w którym uczestniczą Delegat Meczowy
i/lub Obserwator, Kierownik ds. bezpieczeństwa, Sędzia, Kierownicy obu zespołów oraz inne osoby
w zależności od potrzeb (w miarę możliwości na otwartej przestrzeni np. w strefie technicznej), w trakcie
którego należy omówić 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 mogą przejąć inne osoby
n.p. przedstawiciele drużyn niezaangażowani w grę.
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▪

organizator rozgrywek upoważniony jest do kontrolowania prawidłowej organizacji zawodów. Osobą
upoważnioną do kontroli prawidłowości organizacji zawodów jest Delegat Meczowy, a pod jego
nieobecność Obserwator 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 2020/2021 w związku z ograniczeniami w okresie stanu epidemii
COVID-19.
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KONTROLA DOSTĘPU – wymagane są : właściwa obsługa na wejściach umożliwiająca
wstęp jedynie 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 - 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 powinny zaplanować właściwie organizację
meczów, zwłaszcza w zakresie zabezpieczenia obiektów przed dostępem publiczności
zarządzania przemieszczaniem się uczestników ( wjazd / wejście na stadion, dostęp
do parkingów wewnątrz obiektu, przemieszczanie się, opuszczanie stadionu)
ZAKRYWANIE UST I NOSA ( maseczka, przyłbica itp.) obowiązkowe zakrywanie ust
i nosa przez wszystkich uczestników przez cały czas pobytu na obiekcie (kibice, ekipy,
osoby funkcyjne, porządkowi, pozostali zaangażowani w organizację meczu : wyjątek
zawodnicy oraz sędziowie w trakcie zawodów i rozgrzewki, pierwszy trener udzielający
wskazówek w trakcie zawodów
ZACHOWANIE DYSTANSU – organizator jest zobowiązany do aktywnego zarządzania
przestrzeniami publicznymi w celu zapobiegania gromadzeniu się uczestników w ciągach
komunikacyjnych, pomieszczeniach i egzekwowania dystansu społ. – na terenie obiektu.
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REGULAMIN MECZU PIŁKI NOŻNEJ / IMPREZY MASOWEJ - ANEKS
Organizator meczu ma obowiązek weryfikacji regulaminu meczu piłki nożnej –
dostosowanie jego zapisów do aktualnych warunków specjalnego reżimu sanitarnego
(wskazane jest zastosowanie aneksu do regulaminu meczu piłki nożnej / imprezy
masowej, jego udostępnienie na stronie internetowej oraz obok istniejących regulaminów)
BILETY WSTĘPU – mecze piłki nożnej do odwołania są organizowane bez udziału
publiczności.
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
Służby organizatora / porządkowi powinny być właściwie oznaczone i wyposażone dodatkowo w środki ochrony osobistej.
Porządkowi powinni obowiązkowo używać maseczek / przyłbic
itp. rękawic jednorazowych i środków dezynfekcyjnych.
Z uwagi na ryzyko epidemiczne nie należy angażować chłopców
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 (SPO).
Na wejściach, w szatniach, pomieszczeniach Sędziów, toaletach

powinny być udostępnione płyny dezynfekcyjne.
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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 postepowania w czasie trwania pandemii mają zastosowanie na 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 3 ligi grupa III, oraz rozgrywkach 4 ligi i klas niższych organizowanych przez OZPN w sezonie 2020/2021, do czasu wprowadzenia nowych wytycznych w zakresie
rozgrywania meczów w specjalnym reżimie sanitarnym lub formalnego zniesienia reżimu sanitarnego.
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