
INFORMACJA ORGANIZATORA ZAWODÓW 

IV LIGI I KLAS NIŻSZYCH 

 

 

 

Gospodarze: 
 

Goście: 

 

Stadion / miejsce zawodów: 

 

Data: 

 

Kierownik służb klubowych / osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo (imię i nazwisko): 

 

Uprawnienia: 

(1) INFORMACJE OGÓLNE 

Regulamin meczu piłkarskiego niebędącego imprezą masową: tak nie 

Regulamin obiektu / terenu: tak nie 

Łączna liczba dostępnych regulaminów: 

Rozmieszczenie regulaminów: 

Całkowita pojemność stadionu: Liczba miejsc udostępnionych dla widzów:    

Liczba miejsc udostępnionych dla kibiców gości: 

Liczba udostępnionych miejsc zadaszonych: 

Liczba udostępnionych miejsc dla kibiców niepełnosprawnych (nie na płycie boiska): 

Spiker zawodów (imię i nazwisko): 

Numer uprawnień: 

Usytuowanie miejsca pracy spikera: Stan nagłośnienia:    

Wejścia na stadion 

Liczba bram: 

Liczba furtek / kołowrotów: 

Liczba womitoriów / wejść na sektory (ogółem): 

Liczba womitoriów / wejść na sektory gości: 

Liczba punktów depozytowych: W tym dla kibiców gości:    

Inne zagadnienia 

Pomieszczenie pierwszej pomocy dla zawodników / sędziów: tak nie 

Punkty gastronomiczne tak nie 

 

Liczba sanitariatów dla gospodarzy, w tym dla kobiet:   

Liczba sanitariatów dla gości, w tym dla kobiet:   

Liczba miejsc parkingowych na terenie obiektu (ogółem), w tym: 

Dla autokarów zespołów obydwu klubów: 

Dla sędziów i innych oficjeli: 

Dla innych osób, w tym przedstawicieli obydwu klubów: 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMACJA ORGANIZATORA ZAWODÓW 

IV LIGI I KLAS NIŻSZYCH 

 

 

 

 

(2) STEWARDZI – SŁUŻBY INFORMACYJNE I PORZĄDKOWE 

Służby informacyjne i porządkowe (ogółem): 

Policja (liczba osób): Dowódca: 

Zewnętrzne służby porządkowe/informacyjne (nazwa agencji): Osoba odpowiedzialna: 

Liczba osób, w tym kobiet:   

Klubowe służby porządkowe/informacyjne: Osoba odpowiedzialna: 

Liczba osób, w tym kobiet:   

Inne: 

Służby medyczne: 

Czy punkty pomocy medycznej są oznakowane: tak nie 

Oznakowanie noszowych: 

Straż pożarna (liczba wozów): Dowódca: 

Ewentualne uwagi dotyczące pracy służb, w tym rozstawienia na terenie stadionu / imprezy: 

 

(3) INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWODÓW 

Liczba widzów (ogółem): W tym kibiców gości: 

Liczba osób niewpuszczonych na obiekt (zaznaczyć powód): 

Liczba osób naruszających porządek: W tym ujętych i przekazanych Policji: 

Narada przed zawodami (osoby uczestniczące, główne ustalenia): 

UWAGI I ZALECENIA DELEGATA MECZOWEGO: 

 

Imię i nazwisko Delegata Meczowego Imię i nazwisko Kierownika ds. Bezpieczeństwa / osoby 

odpowiedzialnej za bezpieczeństwo 

(czytelny podpis) (czytelny podpis) 

 

 
 

 

Data i miejscowość     




