
                                                                                        Leszno 10.12.2013

Wydział ds. Bezpieczeństwa na obiektach sportowych OZPN w Lesznie 
przypomina klubom Kl. O, A, B, aby w szatni dla sędziów znajdowała się 
teczka z dokumentami – ksero dokumentów. 

1. Weryfikacja boiska.
2. Licencja na rozgrywanie zawodów.
3. Zgoda Burmistrza, Wójta na rozgrywanie zawodów piłki nożnej.
4. Umowa na wynajem stadionu.
5. Zaświadczenie Ratownika Medycznego – nr. zaświadczenia wpisać do 

sprawozdania z zawodów.
Usytuowanie punktu medycznego – między boksami dla zawodników 
rezerwowych z tablicą o wym. 70x70cm biały krzyż na zielonym tle oraz 
nosze.

6. Służba porządkowa – kamizelki oznakowane numerem odpowiadający na 
liście porządkowych względnie identyfikatory- plakietki. 

7. Uprawnienia Kierownika ds. bezpieczeństwa – przeszkolenie w Agencji 
Ochrony – ksero z odbytego przeszkolenia.

Zobowiązuje się sędziów, obserwatorów oraz delegatów o odnotowaniu w
załączniku lub w sporządzonym raporcie w/w dokumentów.

Przewodniczący Wydziału 
 ds bezpieczeństwa.
  
Leon Bielski



                                                                                                 Leszno 10.12.2013

                       Sprawozdanie Wydziału ds. Bezpieczeństwa

Wydział ds. Bezpieczeństwa na obiektach sportowych OZPN w Lesznie po 
przeglądzie obiektów sportowych na, których odbywają się mecze piłki 
nożnej, zaleca poprawić bezpieczeństwo uczestników zawodów, oraz 
kibiców. 

                       Zalecenia dla klubów po rundzie jesiennej 2013.

Kania Gostyń kl. O 
Wyposażyć obiekt w regulamin obiektu, umiejscowić go w widocznym miejscu 
przy bramie głównej.
Udostępnić WC dla kibiców.
Na każdych zawodach powinno być 8 osób służb porządkowych -  
przeszkolonych i oznakowanych.
Krobianka Krobia kl. O
Zwiększyć ilość porządkowych do 8 osób, porządkowi winni sprawować 
funkcje od strony fosy. 
Dostosować wiaty w strefie technicznej dla zawodników rezerwowych wg 
regulaminu na 13 osób.
Postawić WC dla kibiców.
Fenix – Team Borowo kl. O
Wyposażyć obiekt w regulamin obiektu, umiejscowić go w widocznym miejscu 
przy bramie głównej.
Dostosować wiaty w strefie technicznej dla zawodników rezerwowych wg 
regulaminu na 13 osób.
Pogoń Śmigiel kl. O 
Wyposażyć obiekt w regulamin obiektu, umiejscowić go w widocznym miejscu 
przy bramie głównej.
Wyposażyć szatnie sędziowską w podstawowe dokumenty.
Odgrodzić boisko od kibiców – płotem o wysokości 1,30m.
Odgrodzić dojście do budynku klubowego dla sędziów i zawodników.
Odgrodzić przejście z szatni na boisko sędziom i zawodnikom – rękawem lub 
wiatą – murek betonowy o wysokości 60cm. nie spełnia zadania.
Dostosować wiaty w strefie technicznej dla zawodników rezerwowych wg 
regulaminu na 13 osób.
Sparta Miejska Górka kl. O
Bez uwag.



Juna –Trans Stare Oborzyska kl. O
Wyposażyć obiekt w WC dla kibiców.
Na każdych zawodach powinno być 8 osób służb porządkowych – 
przeszkolonych i oznakowanych. 
Rawia Rawicz kl. O 
Wyposażyć obiekt w regulamin obiektu i umiejscowić go w widocznym miejscu
przy bramie głównej.
Na każdym meczu powinno być 8 osób służb porządkowych przeszkolonych i 
oznakowanych.
Powiększyć wiatę dla zawodników rezerwowych w strefie technicznej wg 
regulaminu na 13 osób.
Na każdym meczu powinien być Ratownik Medyczny, a punkt medyczny 
oznakowany.
Odgrodzić przejście dla sędziów i zawodników z szatni na boisko i z boiska do 
szatni.
Wyposażyć obiekt w WC dla  kibiców.
Rydzyniak Rydzyna kl. O 
Wyposażyć obiekt w regulamin obiektu i umiejscowić go w widocznym 
miejscu.
Na każdym meczu powinna być służba porządkowa w ilości 8 osób przeszkoleni
i oznakowani.
Dostosować wiaty w strefie technicznej wg regulaminu 13 osób. 
Na każdym meczu powinien być Ratownik Medyczny, a punkt medyczny 
oznakowany, nosze i noszowi.
Wyposażyć szatnie sędziowską w podstawowe urządzenia sanitarne.
Ustawić ochronę dla bezpieczeństwa sędziów i zawodników podczas schodzenia
z boiska do szatni.
Zabezpieczyć leżące przy trybunie płytki betonowe lub usunąć. 
Olimpia Stary Lubosz kl. O
Wyposażyć obiekt w regulamin obiektu i umieścić go w widocznym miejscu 
przy bramie głównej.
Zabezpieczyć zejście sędziów i zawodników z boiska do szatni.
Wyposażyć szatnie sędziowską oraz szatnie dla zawodników w podstawowe 
urządzenia sanitarne.
Przystosować wiaty dla zawodników rezerwowych wg regulaminu na 13 osób.
Zabezpieczyć zawody w przeszkolonego Ratownika Medycznego, oznakować 
punkt medyczny nosze i noszowi.
Zabezpieczyć zawody w odpowiednią ilość służb porządkowych – służby 
porządkowe po winne być przeszkolone i oznakowane.
Wyposażyć obiekt w WC dla kibiców.



Wisła Borek Wlkp kl. O
Klub wyrażając zgodę na prace mediów podczas meczu przy linii bocznej i 
bramkowej, Media po winne być ubrane w koszulkę z napisem „MEDIA”.
Dostosować wiaty w strefie technicznej dla zawodników rezerwowych wg 
regulaminu na 13 osób.
Zabezpieczyć każdy mecz w odpowiednia ilość służb porządkowych – 
przeszkolonych i oznakowanych – nie przeszkoleni nie spełniają wymogów .
Zabronić przebywania kibiców przy strefach technicznych obu drużyn podczas 
meczu.
Wydzielić miejsce na trybunach dla kibiców gości.
Sokół Kaszczor kl. O
Zabezpieczyć zawody w odpowiednią ilość służb porządkowych 
przeszkolonych i oznakowanych.
Wyposażyć obiekt w WC dla kibiców.
Helios Czempin kl. A
Wyposażyć obiekt w regulamin obiektu umiejscowić go w widocznym miejscu.
Dostosować wiaty w strefie technicznej dla zawodników rezerwowych wg 
regulaminu na 13 osób.
Uzupełnić dokumentacje, która powinna znajdować się w szatni sędziowskiej.
Dąb Kębłowo kl. A
Zabezpieczyć zejście sędziów i zawodników z boiska do szatni.
Zabezpieczyć zawody w odpowiednią ilość służb porządkowych 
przeszkolonych i oznakowanych.
Dostosować boksy dla zawodników rezerwowych w strefie technicznej wg 
regulaminu na 13 osób, poprawić ich bezpieczeństwo ponieważ stwarzają 
zagrożenie dla zawodników. 
Na każdym meczu powinien być Ratownik Medyczny, nosze i noszowi, 
oznakowany wg regulaminu punkt medyczny.
Wyposażyć obiekt w regulamin obiektu umieścić go w widocznym miejscu.
Odgrodzić boisko od trybun – płotem o wysokości 1,30m.
Uzupełnić dokumentacje, która powinna znajdować się w szatni sędziowskiej.
Wyposażyć obiekt w WC dla kibiców.
GKS Krzemieniewo kl. A
Uzupełnić dokumentacje, która powinna znajdować się w szatni sędziowskiej.
Uzupełnić brakujące ogrodzenie boiska.
Na każdym meczu powinien być Ratownik Medyczny, nosze i noszowi, oraz 
oznakowany punkt medyczny – wg regulaminu.
Zabezpieczyć zawody w odpowiednią ilość służb porządkowych 
przeszkolonych i oznakowanych.
Helios Bucz kl. A
Wyposażyć obiekt w regulamin obiektu umieścić go w widocznym miejscu.
 



Kormoran Święciechowa kl. A
Wyposażyć obiekt w regulamin obiektu i umieścić go w widocznym miejscu – 
brama główna.
Odgrodzić boisko od kibiców płotem z siatki w ramie metalowej o wysokości 
1,30m.
Zabezpieczyć zawody w odpowiednią ilość służb porządkowych 
przeszkolonych i oznakowanych.
Na zawodach powinien być Ratownik Medyczny , nosze i noszowi oraz 
oznakowany wg regulaminu punkt medyczny.
Uzupełnić dokumentacje, która powinna znajdować się w szatni sędziowskiej.
Leśnik Świętno kl. B
Wyposażyć obiekt w regulamin obiektu i umieścić go w widocznym miejscu.
Ogrodzić cały obiekt sportowy.
Odgrodzić boisko od trybuny płotem o wysokości 1,30m z siatki w ramie 
metalowej.
Dostosować wiaty w strefie technicznej dla zawodników rezerwowych wg 
regulaminu na 13 miejsc.
Na każdych zawodach powinien być Ratownik Medyczny – nosze i noszowi, 
oraz oznakowany wg regulaminu punkt medyczny.
Zabezpieczyć zawody w odpowiednią ilość służb porządkowych po winne one 
być przeszkolone i oznakowane.
Postawić WC dla kibiców.
Błękitni Kąkolewo kl. B
Ogrodzić obiekt i uzupełnić regulamin obiektu i umieścić go w widocznym 
miejscu.
Odgrodzić boisko od kibiców płotem o wysokości 1,30m z siatki w ramie 
metalowej.
Powiększyć wiatę dla zawodników rezerwowych wg regulaminu na 13 miejsc.
Na każdych zawodach powinien być Ratownik Medyczny nosze, noszowi i 
oznakowany wg regulaminu punkt medyczny.
Zabezpieczyć zawody w odpowiednią ilość służb porządkowych, po winne one 
być przeszkolone i oznakowane. 
Postawić WC dla kibiców.



                                                                                                        Leszno 10.12.2013.

        Komunikat Wydziału ds. Bezpieczeństwa OZPN  Leszno

Do wszystkich klubów:
   Nie przeszkoleni porządkowi nie spełniają zadania podczas meczu, na obiekt 
sportowy wnoszony jest alkohol w butelkach, spożywany na trybunach, 
powodując agresję z używaniem słów wulgarnych w obecności dzieci.

Kluby, które planują modernizacje lub remont obiektu sportowego na, którym 
odbywają się mecze piłki nożnej proszone są o kontakt z Wydziałem ds. 
Bezpieczeństwa na obiektach sportowych celem omówienia zasad modernizacji 
lub remontu co dotyczy bezpieczeństwa na obiekcie sportowym.

Kluby, które korzystają ze spikerów nie posiadających przeszkolenia, uprasza 
się o zgłoszenie kandydatów, na spikerów, których przeszkoli Wydział 
Bezpieczeństwa WZPN w Poznaniu.

                                               Ze sportowym pozdrowieniem.

Przewodniczący Wydziału                                          Sekretarz Wydziału
  ds. Bezpieczeństwa
     
     Leon Bielski                                                                Damian Kawa

 
    


