REGULAMIN I ZAKRES OBOWIĄZKÓW
DELEGATÓW MECZOWYCH
MAZOWIECKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
a) Delegat – Delegat Meczowy Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej;
b) Komisja – Komisja ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich
Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej.
2. Kandydatem na Delegata może zostać osoba zgłoszona przez Przewodniczącego
Delegatury MZPN oraz przez Przewodniczącego Komisji.
3. Listę Delegatów na każdy sezon rozgrywkowy proponuje Komisja i przedstawia do
zatwierdzenia przez Zarząd Mazowieckiego ZPN.
4. Delegat zobowiązany jest w trakcie sezonu do uczestnictwa w odprawach,
naradach, szkoleniach i egzaminach merytorycznych organizowanych przez
Komisję.
5. Delegat po zatwierdzeniu przez Zarząd Mazowieckiego ZPN obowiązany jest
odbyć szkolenie teoretyczne organizowane przez Komisję oraz zaliczyć egzamin
testowy.
6. Osoba, która wcześniej nie była Delegatem MZPN lub miała przerwę w byciu
Delegatem przez co najmniej 5 lat obowiązana jest dodatkowo odbyć szkolenie
praktyczne przeprowadzone przez wyznaczonego przez Komisję Delegata
Meczowego. Delegat przeprowadzający szkolenie praktyczne wystawia ocenę
oraz informuje Prezydium Komisji o dopuszczeniu szkolonego do obsad lub
ponownym skierowaniu na szkolenie praktyczne.
7. Delegat Meczowy o odbytych obowiązkowych szkoleniach otrzymuje legitymację
Delegata.
8. Delegata powinna cechować dyspozycyjność w zakresie obsady meczowej.
9. Delegat zobowiązany jest przesłać pisemną informację (drogą elektroniczną) do
Prezydium Komisji o urlopach lub innych okolicznościach uniemożliwiających
Delegatowi pełnienie obowiązków Delegata Meczowego MZPN, w terminie nie
później niż 14 dni przed planowaną obsadą (poza zdarzeniami losowymi).
10. Uprawnienia Delegata wygasają:
a) po zakończeniu sezonu rozgrywkowego;
b) z chwilą złożenia rezygnacji;
c) po decyzji podjętej przez władze dyscyplinarne Związku;
d) w wyniku nie zastosowania się do przepisów niniejszego regulaminu
i postanowień Związku lub stwierdzonych przez Komisję uchybień
regulaminowych popełnionych przez Delegata, zgodnie z trybem określonym
w pkt. 14.
11. Funkcji Delegata Meczowego MZPN nie może pełnić pracownik etatowy lub
działacz klubu piłkarskiego, w klasie rozgrywkowej w której występuje
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drużyna/zespół reprezentowanego przez niego klubu (dotyczy to grupy
rozgrywkowej w danej klasie).
12. Delegat powinien:
a) posiadać minimum wykształcenie średnie;
b) odznaczać się nienaganną postawą etyczno-moralną;
c) kierować się w swoim postępowaniu rzetelnością i obiektywizmem;
d) odznaczać się wysokim poziomem znajomości:
− Regulaminu meczu piłki nożnej niebędącego imprezą masową,
− Regulaminu rozgrywek organizowanych przez MZPN na dany sezon dla
IV oraz V ligi i niższych klas rozgrywkowych,
− ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,
− rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wymogów, jakie muszą spełniać
służby porządkowe i informacyjne,
− przepisów gry w piłkę nożną i ich interpretacji;
− z zakresu obowiązków i zadań obowiązujących
kierownika
ds. bezpieczeństwa / osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo;
− przepisów licencyjnych obowiązujących w poszczególnych klasach
rozgrywkowych;
e) być niekaranym za przestępstwo umyślne (na podstawie oświadczenia
o niekaralności) oraz posiadać pełną zdolność prawną do podejmowania
działań w imieniu organu Związkowego delegującego do wykonania zadań
i obowiązków Delegata.
13. W przypadku nieprzestrzegania niniejszego regulaminu przez Delegata,
Przewodniczący Komisji wnioskuje do Prezydium Komisji o czasowe wstrzymanie
Delegata w obsadzie.
14. Komisja przy kontrasygnacie Wiceprezesa Zarządu Mazowieckiego ZPN
sprawującego nadzór nad Komisją ma prawo pozbawić uprawnień delegata
w trakcie sezonu rozgrywkowego w razie naruszenia lub nie wypełniania
obowiązków przez Delegata. Wnioski w powyższej sprawie składane są przez
Przewodniczącego Delegatury MZPN oraz przez Prezydium Komisji
II. ZADANIA I OBOWIAZKI DELEGATA
1. Delegat jest zobowiązany do powstrzymania się od utrzymywania jakichkolwiek
kontaktów z przedstawicielami klubu, na którego mecz został delegowany, poza
obszarem działań związanych z bezpieczeństwem.
2. Delegat zobowiązany jest poinformować Prezydium Komisji o wszelkich próbach
kontaktowania się z nim przez przedstawiciela klubu, do którego został
wyznaczony jako Delegat, poza przypadkami określającymi obowiązki Delegata.
Obowiązek poinformowania Prezydium Komisji dotyczy także przypadku, gdy
podejmowane są próby wpływania na zmianę stanowiska Delegata w sprawach
związanych z przebiegiem zawodów piłkarskich.
3. Delegat nie może przyjmować jakichkolwiek prezentów od przedstawicieli klubów
za wyjątkiem drobnych pamiątek klubowych.
4. Delegat może udzielać informacji dotyczących meczu, na który był delegowany
tylko osobom reprezentującym kierownictwo Mazowieckiego ZPN oraz Komisji.
5. Delegat po przybyciu na zawody do klubu, zobowiązany jest przed rozpoczęciem
meczu do nawiązania bezpośredniego kontaktu z organizatorem, kierownikiem
ds. bezpieczeństwa / osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo.
6. Delegat zobowiązany jest do przybycia na stadion na co najmniej:
− 60 minut przed planowanym rozpoczęciem zawodów IV i V ligi,
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7.

8.

9.

10.

11.

− 45 minut – w niższych klas rozgrywkowych.
Przed rozpoczęciem meczu Delegat zobowiązany jest do przeprowadzenia narady
organizacyjnej z udziałem osób funkcyjnych, m.in. sędziów, obserwatora,
kierownika ds. bezpieczeństwa lub innej osoby odpowiedzialnej za
bezpieczeństwo na obiekcie piłkarskim, szefa ochrony, policji, spikera,
kierowników drużyn oraz przeprowadzenia wizualnego przeglądu obiektu
w obecności kierownika ds. bezpieczeństwa lub innego przedstawiciela
organizatora.
Po zakończeniu meczu Delegat jest zobowiązany zasięgnąć opinii obserwatora
oraz sędziów zawodów dotyczącej ich bezpieczeństwa, w tym wysłuchać ich uwag
dotyczących przebiegu meczu. Delegat swoje uwagi odnośnie uchybień
przekazuje kierownikowi ds. bezpieczeństwa lub innej osobie odpowiedzialnej za
bezpieczeństwo w formie ustnej, a następnie zamieszcza je w „Informacji
Organizatora Zawodów”.
Delegat zobowiązany jest do przesłania Raportu oraz innej dokumentacji
dotyczącej meczu, na który był delegowany do Komisji w terminie 48 godzin od
zakończenia meczu, za pomocą poczty elektronicznej.
W przypadku wystąpienia negatywnych zdarzeń podczas meczu, Delegat po jego
zakończeniu zobowiązany jest przekazać wstępną informacje telefoniczną lub
SMS-ową z przebiegu zawodów do Przewodniczącego Komisji lub do
Wiceprezesa Zarządu Mazowieckiego ZPN sprawującego nadzór nad Komisją.
Delegat nie może ujawniać treści „Raportu” innym osobom niż Prezydium Komisji
oraz Wiceprezesowi Zarządu Mazowieckiego ZPN sprawującemu nadzór nad
Komisją lub po uzyskaniu właściwej zgody również Przewodniczącemu Komisji
Dyscypliny i Przewodniczącemu ds. Licencji Klubowych bezpośrednio po
zakończonych zawodach.
Wyznaczaniem Delegatów zajmują się osoby wskazane przez Przewodniczącego
Komisji w porozumieniu z Wiceprezesem Zarządu Mazowieckiego ZPN
sprawujący nadzór nad Komisją.
Przyjmuje się zasadę imiennego wyznaczania Delegatów:
− na mecze, w pierwszej kolejności wyznaczani są delegaci mający uprawnienia
do danej klasy rozgrywkowej,
− w przypadku braku możliwości zapewnienia delegatów na wytypowane mecze
w danej klasie rozgrywkowej, w obsadzie można skorzystać z delegatów
z wyższego szczebla rozgrywkowego,
− analizy przesłanej dokumentacji meczowej oraz pracy delegatów, dokonuje
Prezydium Komisji.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Regulamin powyższy został przyjęty przez Komisję ds. Bezpieczeństwa na Obiektach
Piłkarskich Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej w dniu 2 lipca 2022 r.
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