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Zasady organizacji meczów 1 i 2 ligi oraz meczów o Puchar Polski na szczeblu centralnym 

organizowanych przez kluby Ekstraklasy, 1. i 2. ligi w sezonie 2020/2021 w związku z ograniczeniami 

w okresie stanu epidemii COVID-19. 

 

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 
1. Niniejszy regulamin określa podstawowe zasady organizacji meczów w okresie stanu epidemii 

i obowiązuje do odwołania lub do zakończenia sezonu.  

2. Regulamin określa specjalne zasady organizacji meczów w ramach rozgrywek piłkarskich 1. i 2. ligi 

oraz meczów o Puchar Polski na szczeblu centralnym organizowanych przez kluby Ekstraklasy, 1. i 2. 

ligi w sezonie 2020/2021.   

3. Celem niniejszego regulaminu jest zapewnienie maksymalnie bezpiecznej organizacji meczów, przy 

zachowaniu minimum liczby  osób niezbędnych do organizacji  meczu oraz zachowania pomiędzy nimi 

bezpiecznego dystansu. 

4. Wszystkie osoby znajdujące się na stadionie zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa 

powszechnego dotyczącego przestrzegania reżimu higienicznego, w szczególności zakrywania ust 

i nosa. 

5. Z obowiązku zakrywania ust i nosa zwolnieni są zawodnicy, sędziowie w trakcie zawodów i rozgrzewki 

oraz trener wydający polecenia zawodnikom – osoby przebywające na ławkach rezerwowych w 

trakcie meczu są zobowiązane do zakrywania ust i nosa. 

6. Szczegółowe zasady dotyczące zachowania higienicznych środków ostrożności może określać odrębny 

regulamin Polskiego Związku Piłki Nożnej (dalej PZPN) w tym zakresie.  

7. Z zastrzeżeniem Pkt I ust. 9  w trakcie zawodów na stadionie / terenie zawodów mogą przebywać 

jedynie osoby niezbędne dla prawidłowej organizacji zawodów, w tym zawodnicy, sztaby trenerskie, 

sędziowie, przedstawiciele producenta sygnału telewizyjnego, niezbędni przedstawiciele klubów 

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

osoby pełniące funkcję członków służby informacyjnej i porządkowej (stewardzi), przedstawiciele 

POLADA oraz przedstawiciele podmiotów organizujących rozgrywki. Limity obecności tych osób są 

określone w niniejszym regulaminie i mogą być zmieniane przez organizatora rozgrywek w zależności 

od zmian przepisów prawa powszechnego dotyczącego przestrzegania reżimu higienicznego.  

8. Organizator rozgrywek upoważniony jest do kontrolowania prawidłowej organizacji zawodów (w tym 

do kontroli list osób uprawnionych do przebywania na obiekcie) i jest upoważniony do podejmowania 

decyzji odnośnie obecności poszczególnych osób na stadionie/terenie zawodów.   

9. W przypadku dopuszczenia udziału publiczności w zawodach przez władze państwowe będą 

stosowane odpowiednie przepisy administracyjne.   

10. Klub – gospodarz jest zobowiązany do zabezpieczenia stadionu / terenu zawodów przed 

nieuprawnionym wejściem publiczności oraz jakichkolwiek osób postronnych na jego teren. 

11. Klub – gospodarz jest zobowiązany do zapewnienia obecności kierownika ds. bezpieczeństwa, a także 

spikera podczas obecności drużyn na stadionie. Spiker powinien posiadać uprawnienia nadane przez 

PZPN oraz zestaw komunikatów bezpieczeństwa, w tym wszelkie dodatkowe komunikaty na potrzeby 

obsługi meczów na podstawie niniejszego regulaminu.  

12. Klub - gospodarz zobowiązany jest do używania zegara/telebimu/tablicy wyników do prawidłowego 

wyświetlania czasu gry oraz wyniku. 

13. Kluby są upoważnione do podejmowania wszelkich dodatkowych działań zmierzających do 

zwiększenia bezpieczeństwa osób obecnych na stadionie, w szczególności są upoważnione do 
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odmowy wstępu osobom / usuwania ze stadionu osób, które nie przestrzegają zaleceń dotyczących 

higienicznych środków ostrożności.  

14. Kluby są zobowiązane do przygotowania identyfikatorów dla wszystkich osób, przebywających na 

stadionie, z wyłączeniem publiczności, zaś wszystkie te osoby są zobowiązane do noszenia w 

widocznym miejscu identyfikatorów upoważniających ich do poruszania się wyłącznie w określonych 

strefach. Identyfikatory powinny różnić się kolorem w zależności od dostępu do strefy (rekomenduje 

się: strefa zero - kolor czerwony). Piłkarze oraz sztaby o ile poruszają się w strojach 

meczowych/dresach nie mają obowiązku noszenia identyfikatorów. 

15. W przedmiotowych rozgrywkach realizowanych w specjalnym reżimie sanitarnym, pod groźbą 

odpowiedzialności dyscyplinarnej, do odwołania obowiązuje zakaz przyjmowania autoryzowanych 

grup kibiców klubów gości. 

 

II. DOKŁADNE OKREŚLENIE STREF NA STADIONIE 

1. Ustala się następujący podział stref na stadionie 

a. Strefa zero (0) - oznacza strefę boiska, strefę techniczną, strefę brzegu boiska, wyjście na murawę, 

wydzielone miejsce na trybunie głównej, szatnie, korytarz do szatni, wszelkie miejsca, w których w 

trakcie zawodów mogą przebywać wyłącznie zawodnicy, sztaby trenerskie oraz sędziowie, w tym 

drogi dojścia od autokarów do szatni oraz droga powrotna oraz wydzieloną część strefy wozów 

transmisyjnych dla części ekipy TV pracującej w strefie zero. 

UWAGA! W strefie zero w czasie meczu mogą  przebywać jedynie osoby, które identyfikują się 

aktualnymi, negatywnymi wynikami badań na obecność koronawirusa SARS-Cov 2  

b. Strefa jeden (1) - obejmuje wszystkie miejsca poza strefą zero. Strefa jeden oznacza wszystkie 

trybuny (oprócz miejsca wydzielonego na trybunie głównej), pomieszczenia gospodarcze znajdującej 

się w bezpiecznej odległości od strefy zero, teren obiektu do zewnętrznego ogrodzenia oraz strefę 

wozów transmisyjnych z zastrzeżeniem określonym w punkcie 1. 

2. Między strefą zero, a strefą jeden obowiązuje bezwzględny zakaz przemieszczania się.  

3. Każdy klub zobowiązany jest do opracowania i poinformowania PZPN o własnym podziale stref na 

stadionie w ten sposób, aby: 

a. Dostęp do każdej ze stref był wyraźnie określony i umożliwiał odpowiednim służbom ścisłą kontrolę 

wejścia na teren stref oraz przemieszczania się pomiędzy ich obszarami, 

b. Dostęp do każdej ze stref był ograniczony wyłącznie dla osób, upoważnionych do przebywania w danej 

strefie, 

c. Drogi dostępu do poszczególnych stref nie mogą się krzyżować.  

W przypadku braku określenia dalszych wytycznych, poinformowanie PZPN w przedmiotowym obszarze 

odbywa się poprzez przekazanie stosownych informacji Delegatowi Meczowemu PZPN lub innej osobie 

uprawnionej przez PZPN do weryfikacji tych informacji. 

4. Ze względu na konieczność zapewnienia bezpiecznej organizacji transmisji oraz produkcji telewizyjnej 

szczegółowe wyznaczenie strefy zero i strefy jeden na stadionie wymaga konsultacji i akceptacji 

producenta sygnału telewizyjnego. 

5. Na całym obszarze stadionu może przebywać jednocześnie do 150 osób zaangażowanych w organizację 

meczu. Aby nie przekraczać tego limitu wszystkie grupy muszą zostać zredukowane do niezbędnego 

minimum. 

6. Przy wejściu do każdej ze stref i we wszystkich szatniach klub gospodarz zapewnia środki dezynfekujące.  
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7. Wszelkie prace montażowe i przygotowania do transmisji w dniu meczu muszą zostać zakończone zanim 

drużyny dotrą na stadion z uwzględnieniem niniejszego harmonogramu. 

 

III. LICZBA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO PRZEBYWANIA W POSZCZEGÓLNYCH  

STREFACH NA STADIONIE 
Strefa 0  

 

Strefa 0   RM-8H RM-6H RM-3H RM-

90M 

RM 

(start) 

KM 

(koniec) 

KM 

+30M 

KM 

+60

M 

KM 

+90

M 

KM+

120

M 

Zawodnicy    22 22 22  4    

Rezerwowi    18 18 18 18    

Sztab trenerski    20 20 20 2    

Sędziowie    4 4 4     

POLADA    1 1 1 1    

Obsługa karetki    4 4 4     

Greenkeeperzy 4        4  4 4 

Stewardzi (tylko 

Brzeg Boiska) 

2 2        2 2  

Ekipa TV (tylko 

Brzeg Boiska) – 

jeśli dotyczy 

 15  15 15 15 15 15 15 15 15  

Montaż LED 

(tylko Brzeg 

Boiska) – jeśli 

dotyczy 

4 4 4 4 4 4 4 4 4  

VAR – jeśli 

dotyczy 

2 2 2 2 1 2 2 2 2  

Służba 

techniczna klubu 

(montaż 

brandingu, stan 

boiska, bramek) 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

Oznaczenie skrótów: 

• RM – oznacza rozpoczęcie meczu. 
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• KM – oznacza koniec meczu 

• Przykładowo RM-6 H oznacza sześć godzin do rozpoczęcia meczu 

• Przykładowo RM+60M oznacza 60 minut po zakończeniu meczu. 

• Przykładowo RM-6 H oznacza, iż na sześć godzin w strefie w danej strefie może przebywać uprawniona 

osoba, może ona przebywać w tej strefie aż do kolejnego etapu; puste miejsce w rubryce oznacza iż danej 

osobie nie przysługuje prawo przebywania w danej strefie w danym etapie.  

 

Szczegółowe wytyczne dla strefy zero: 

1. W strefie zero (w strefie technicznej, przy wyjściu na murawie, w szatniach i w korytarzu do szatni) w 

trakcie zawodów mogą przebywać jedynie zawodnicy, sztab trenerski, i sędziowie. W strefie brzegu boiska 

mogą przebywać osoby, która są niezbędne do organizacji meczu.  

2. Co do zasady przedstawiciele służb medycznych (ratownicy medyczni i lekarz) przebywają poza strefą zero 

w karetce w miejscu wyznaczonym przez klub. Miejsce takie powinno być wyznaczone, jak najbliżej strefy 

zero, aby interwencja medyczna mogła odbyć się niezwłocznie. Miejsce karetki co do zasady nie może 

znajdować się w Strefie Wozów. 

3. Podczas meczu nie ma noszowych, a pomoc medyczna udzielana jest zawodnikom przez sztaby medyczne 

na boisku lub zawodnik schodzi sam lub w asyście sztabu medycznego drużyny poza boisko celem 

udzielenia pomocy medycznej. W przypadku poważnego zagrożenia zdrowia lub zagrożenia życia 

zawodnika, mogącego skutkować odwiezieniem zawodnika do szpitala funkcję noszowych pełnią 

wyłącznie członkowie służb medycznych znajdujących się w karetce pogotowia. W przypadku 

konieczności udzielenia jakiejkolwiek osobie pomocy medycznej/noszowych w strefie zero – mają oni 

dostęp awaryjny do strefy boiska z obowiązkiem użycia środków ochrony osobistej (jednorazowe 

rękawiczki, maski zakrywające twarz). 

4. Na meczu nie ma chłopców do podawania piłek. Celem sprawnego przeprowadzenia zawodów przed 

zawodami powinny być przygotowane 24 piłki, po 6 wzdłuż linii bocznych i końcowych, odpowiednio po 

trzy na każdą połowę lub stronę. Przed rozpoczęciem drugiej połowy należy ponownie ustawić piłki wzdłuż 

linii bocznych i końcowych. Ustawienia piłek dokonują wyłącznie osoby uprawnione do przebywania 

w strefie zero wyznaczone przez klub gospodarza. Ustalenia te są potwierdzane podczas odprawy w dniu 

meczów z sędzią zawodów. Sędzia techniczny ma prawo do wyznaczenia osób z ławek rezerwowych obu 

zespołów (po 1 osobie) do ponownego ustawienia piłek w wyznaczonych miejscach. Klub - gospodarz 

zobowiązany jest do zapewnienia jednej osoby technicznej, która pomoże na bieżąco ustawiać piłki i 

będzie odpowiedzialna za ich dezynfekcje w przerwie meczu oraz za bieżącą dezynfekcję w sytuacji 

wybicia piłki na trybuny i jej zwrotu przez kibiców. 

5. Wszyscy przedstawiciele Ekipy TV oraz firmy montującej bandy LED w strefie zero muszą mieć nałożone 

maseczki 3-warstwowe chirurgiczne lub FFP1 lub FFP2 bez zaworka.  

Maski typu FFP2 z zaworkiem oraz maski typu FFP3, także „bawełniane” lub inne zakrycie ust i nosa są 

zabronione. 

6. Dostęp do strefy zero na 12 godzin przed rozpoczęciem meczu mają przedstawiciele firmy montującej 

bandy LED, a także Ekipy TV. Po zakończeniu prac przez firmę montującą bandy LED, pracę może rozpocząć 

Ekipa TV. 

7. Pracownicy firmy montującej band LED oraz Ekipy TV mający dostęp do strefy 0 w okresie od RM-90M do 

KM (koniec) pozostają w izolacji, raportują stan zdrowia, a także przechodzą testy zgodnie z wytycznymi 

Zespołu  Medycznego PZPN. 

8. Montaże muszą zakończyć się co do zasady:  

- ścianki do wywiadów i inne materiały reklamowe na 6 godzin przed rozpoczęciem zawodów, 
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- bandy LED – na 4 godzin przed rozpoczęciem zawodów, 

- kamery – na 2,5 godziny przed rozpoczęciem zawodów. 

9. Wszyscy przedstawiciele Ekipy TV i firmy montującej band LED, których obecność nie jest potrzebna 

podczas spotkania powinni znajdować się w wozie lub samochodach służbowych. 

10. Demontaże mogą rozpocząć się co do zasady:  

- kamery – po zakończeniu zawodów, po zakończeniu transmisji i zejściu do tunelu wszystkich 

przedstawicieli drużyn 

- bandy LED – po zakończeniu demontażu sprzętu przez Ekipę TV w strefie zero, 

- ścianki do wywiadów i inne materiały reklamowe – po zakończeniu demontażu kamer oraz band LED i 

opuszczeniu strefy zero przez Ekipę TV i firmę montującą bandy LED 

11. Operatorzy Ekipy TV mogą przebywać podczas meczu w strefie zero (strefa brzegu boiska) przy kamerze 

umieszczonej centralnie na środku boiska (tzw. kamera prowadząca). Operator musi nosić rękawiczki oraz 

maskę. Klub musi ogrodzić takie stanowisko barierkami w odległości minimum 1,5m. 

12. Pracownicy firmy montującej bandy LED mogą przebywać w strefie zero (strefa brzegu boiska) podczas 

meczu przy bandzie LED w celu bieżącej jej obsługi. Pracownicy muszą nosić rękawiczki oraz maskę. 

13. Dostęp do strefy zero dzień przed meczem mają służby odpowiedzialne za przygotowanie boiska i bramek, 

greenkeeperzy, służby odpowiedzialne za przygotowanie brandingu na stadionie (liczba pracowników 

powinna być ograniczona). Na 8 godzin przed meczem stadion powinien być w pełni przygotowany przez 

klub gospodarza. Pracownicy muszą nosić rękawiczki oraz maskę. 

14. W strefie zero (na wydzielonych miejscach na trybunie głównej) podczas zawodów mogą przebywać 

osoby z klubu gospodarza oraz dodatkowo maksymalnie po trzy osoby, reprezentujące media klubowe 

lub marketing każdego z klubów, uczestniczącego w meczu, pod warunkiem, iż zostali poddani 

odpowiednim procedurom izolacji i badań. W trakcie meczu te 3 osoby mogą przebywać w Strefie Brzegu 

Boiska, ale nie mogą wychodzić na mecz ani schodzić na przerwę i po meczu razem z zawodnikami. 

Ponadto przedstawiciele mediów klubowych klubu organizatora zawodów zobowiązani są do właściwej 

organizacji konferencji prasowej, pomocy w udzielaniu wywiadów dla Nadawcy TV, ustawienia podestu 

pod piłkę przed meczem, ustawienia i usunięcia bramy wyjściowej rozgrywek oraz poprawiania w trakcie 

zawodów wszystkich materiałów reklamowych. Po meczu jedna z tych osób może wejść do szatni celem 

nakręcenia materiału filmowego lub zdjęciowego. Zawodnicy lub członkowie sztabu trenerskiego nie 

mogą dotykać sprzętu, którym kręcony jest materiał filmowy lub zdjęciowy.  

15. W czasie zawodów dopuszczony jest tryb awaryjny dostępu do strefy zero przedstawicieli Ekipy TV, firmy 

montującej band LED, a także służby technicznej klubu (tj. Pracownik odpowiedzialny za branding i stan 

boiska, bramek etc.) np. w przypadku dużych opadów deszczu = zalanie pomieszczeń, zalanie kamer,  

poważne problemy techniczne z bandami LED lub zerwania siatki bramki, chorągiewki, zerwania 

brandingu etc. Wszystkie osoby, które awaryjnie znajdą się w strefie zero muszą mieć maseczki i 

rękawiczki.  

16. W trakcie meczu w strefie brzegu boiska może przebywać fotograf Klubu gospodarza o ile jest na liście 

izolacyjnej, z wyłączeniem poruszania się w strefie brzegu boiska od strony strefy technicznej tj . od linii 

pola karnego do linii pola karnego. 

17. Jakikolwiek catering w szatniach drużyn i sędziów jest zabroniony. Wodę lub inne napoje np. energetyczne 

w produkcyjnie zamkniętych butelkach o maksymalnej pojemności 0,5 l zapewniają kluby we własnym 

zakresie. Woda oraz inne napoje nie mogą być przekazywane między sobą przez zawodników lub sędziów. 

Niedozwolone jest przygotowywanie własnych napojów np. herbaty czy mikstur regenerujących. Kwestia 

posiłków dla zespołów oraz sztabu trenerskiego i sędziów zostanie uregulowana odrębnie w zależności od 

rekomendacji Zespołu Medycznego PZPN. 
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18. Przyjazd zawodników na mecz musi odbywać się bez kontraktu z innymi osobami bezpośrednio do strefy 

zero. Niedozwolone jest zatrzymywanie i/lub parkowanie autobusów bezpośrednio w pobliżu wozów 

transmisyjnych czy strefy jeden. 

19. Strefa parkingowa dla Ekipy TV nadawców meczu na żywo może znajdować się w strefie wozów 

transmisyjnych. 

20. Parking dla sędziów powinien znajdować się jak najbliżej wejścia do strefy zero tj. szatni, bez konieczności 

przechodzenia przez inne strefy. 

21. Parking dla sędziów VAR (jeśli dotyczy) powinien znajdować się w strefie wozów, ewentualnie w takim 

miejscu, aby sędziowie VAR mieli jak najłatwiejszy dostęp do wozu VAR, bez konieczności przechodzenia 

przez inne strefy, celem ograniczenia kontaktu z innymi osobami, nawet pozostającymi w izolacji. 

22. Dla osób uprawnionych do przebywania w strefie zero, a nie mających dostępu do strefy szatni, klub 

gospodarz musi udostępnić wydzieloną toaletę. 

23. Inne osoby niż wskazane w niniejszym dokumencie nie mają dostępu do strefy zero, co oznacza, iż nie jest 

możliwe wywieszenie flag, banerów itp. w sposób, który wymagałby wejścia do strefy zero.  

Strefa 1 

 

Strefa 1 RM-8H RM-6H RM-3H RM-

90M 

RM 

(start) 

KM 

(koniec) 

KM 

+30M 

KM 

+60M 

KM 

+90M 

Stewardzi 5 5 10 10 10 10 8 8  

Spiker   1 1 1 1 1 1  

Obsługa 

telebimu/zega

ra/tablicy 

  1 1 1 1 1   

Straż pożarna   2 2 2 2 2   

Policja   4 4 4 4 4   

Służba 

techniczna 

klubu (montaż 

brandingu, 

stan boiska, 

bramek) 

  2 2 2 2 2 2  

Przedstawiciel

e organizatora 

rozgrywek 

(Delegat 

Meczowy i/lub 

obserwator) 

  2 2 2 2 2 2  

Dziennikarze    20 20 20    
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Strefa 1 RM-8H RM-6H RM-3H RM-

90M 

RM 

(start) 

KM 

(koniec) 

KM 

+30M 

KM 

+60M 

KM 

+90M 

Fotoreporterzy    15 15 15    

Statystycy 

Statscore - jeśli 

dotyczy 

(partner ligi) 

   2 2 2 2   

Statystycy 

Between Sport 

- jeśli dotyczy 

(partner ligi) 

   1 1 1 1   

Fotograf 

400mm.pl - 

jeśli dotyczy 

(partner ligi) 

   1 1 1 1   

Operator do 

przeprowadze

nia transmisji 

internetowej - 

jeśli dotyczy 

  1 1 1 1 1   

Ekipa TV 

(komentatorzy

) - jeśli dotyczy 

  3 3 3 3 3   

Ekipa TV przy 

kamerach 

(również 

instalacja 

kamer) - jeśli 

dotyczy 

 25 25 35 35 35 25 25  

Stanowisko 

dowodzenia 

(kierownik ds. 

bezpieczeństw

a, policja, straż 

pożarna etc.) 

  5 5 5 5 5 5  

 

Szczegółowe wytyczne dla strefy 1: 

1. Osoby uprawnione do przebywania w strefie 1 nie są upoważnione do przebywania w strefie zero. W 

strefie 1 mogą znajdować się dziennikarze (20 osób), fotoreporterzy (15 osób), spiker, obsługa 

http://400mm.pl/
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telebimu/zegara/tablicy wyników, służba techniczna klubu (tj. pracownik odpowiedzialny za branding i 

stan boiska, bramek etc.; dotyczy pracowników, którzy nie przeszli procesu izolacji i nie posiadają wyników 

badań), Delegat Meczowy i/lub obserwator, sędziowie VAR, kierownik ds. bezpieczeństwa, straż pożarna, 

policja, służba porządkowa (10), przedstawiciele ekip TV (tj. komentatorzy, operatorzy kamer, reporter, 

osoby techniczne – w okresie realizacji transmisji telewizyjnej),. Liczba tych osób powinna być 

ograniczona. 

2. W przypadku meczu transmitowanego w internecie przedstawiciel firmy odpowiedzialnej za realizację 

materiału może znajdować się na stanowisku TV na trybunie głównej z dostępem do wcześniej 

przygotowanego przez klub-gospodarza prądu i internetu. 

3. Klub powinien każdej z grup przebywających w strefie 1 wyznaczyć odpowiednie miejsce zgodnie z 

przepisami prawa powszechnego. Jeżeli to możliwe, rekomenduje się, aby wszystkie te osoby przebywały 

na innej trybunie niż trybuna główna, w której zlokalizowane są szatnie. 

4. Wszystkie osoby przebywające się w strefie 1 są zobowiązane do zachowania dystansu zgodnie z 

przepisami prawa powszechnego oraz zakrywania ust i nosa podczas przemieszczania się. 

5. Fotoreporterzy i dziennikarze powinni znajdować się na trybunach za bramkami, a jeżeli nie ma 

możliwości to na innej trybunie niż trybuna główna. Klub może zezwolić na przebywanie nie więcej niż po 

5 fotoreporterów za każdą z bramek w Strefie Brzegu Boiska (z zachowaniem dystansu) w odległości co 

najmniej 5 m od końca boiska pod warunkiem identyfikowania się przez te osoby negatywnymi wynikami 

badań na obecność koronawirusa SARS-Cov 2. Wszyscy fotoreporterzy w strefie zero od RM-30M do 

KM+60’ muszą mieć rękawiczki oraz maseczki FFP2 z zaworkiem. Maski typu FFP2 bez zaworka oraz maski 

typu FFP3, także „bawełniane” lub inne zakrycie ust i nosa są zabronione. 

6. Klub powinien wskazać dla wszystkich przedstawicieli ze strefy 1, sanitariat, który nie będzie kolidował ze 

strefą zero. W szczególności w niedalekiej odległości od wozu transmisyjnego. 

7. Gdy istnieje możliwość, klub wyznacza dla osób ze strefy jeden miejsca parkingowe z dala od zawodników, 

sztabów trenerskich oraz sędziów. 

8. Gdy istnieje możliwość, klub wyznacza dla tych osób wejście inną bramą niż dla zawodników, sztabów 

trenerskich oraz sędziów. 

9. Wejścia do strefy 1 muszą być wyraźnie oznakowane i umożliwiać dostanie się do miejsca docelowego 

bezpośrednio bez konieczności przemieszczania się po strefie zero. 

10. Osoby znajdujące się w strefie jeden po zakończeniu spotkania powinny opuścić obiekt, jak najszybciej to 

możliwe. 

11. Klub – gospodarz jest zobowiązany w strefie 1 do zabezpieczenia obiektu przed wejściem publiczności na 

teren stadionu. 

12. W porozumieniu ze służbami medycznymi i Zespołem Medycznym  PZPN klub – gospodarz może mieć 

obowiązek kontroli higienicznych środków ostrożności, w szczególności mierzyć temperaturę osób, 

wchodzących na obiekt. Kontrola ta musi odbywać się zgodnie z przepisami prawa powszechnego i przez 

upoważnione służby medyczne.  

13. W przypadku, w którym powierzchnia typu Skybox jest wynajmowana jako powierzchnia biurowa istnieje 

możliwość wyłączenia tej strefy z obszaru organizowanej imprezy. Klub - gospodarz musi zapewnić dojście 

do Skyboxa, które nie koliduje z żadną strefą. Nie ma możliwości wejścia na trybunę w trakcie meczu. 

14. Jakikolwiek catering w strefie 1 jest zabroniony. 
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IV. ZALECENIA DOTYCZĄCE ZMIAN ORGANIZACJI ORAZ HIGIENICZNYCH 

ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI NA OBIEKTACH SPORTOWYCH 
1. Kolejność wejścia zespołów na pole gry: 

 

 
 

2. Przybycie drużyn na stadion: 

a. Pojazdy powinny być odpowiednio zdezynfekowane przed ich użytkowaniem. 

b. Czasowe i przestrzenne rozdzielenie drużyn i zespołów technicznych przy ich przyjeździe na 

stadion – zespoły nie powinny przyjeżdżać w tym samym momencie (odstępy co najmniej 15 

minut) Klub gospodarz zobowiązany jest zorganizować wjazd obydwu zespołów tak, aby nie 

doszło do jednoczesnego wjazdu drużyn i zespołów technicznych;  

c. Drużyny lub też poszczególni członkowie powinny unikać wychodzenia na pole gry aż do 

rozpoczęcia oficjalnej rozgrzewki przedmeczowej. 

 

3. Szatnie (drużyny i sędziowie):   

a. W zależności od infrastruktury stadionu dopuszcza się wydzielenie  pomieszczeń szatni w różnych 

oddalonych od siebie częściach obiektu;   

b. Rekomendowane jest wykorzystanie wolnych pomieszczeń obiektu w celu  wykorzystania jako 

dodatkowe szatnie lub pomieszczenia dla sztabu szkoleniowego – w celu zmniejszenia ilości osób 

przebywających jednocześnie w jednym pomieszczeniu / na niewielkiej przestrzeni; 

c. Rekomendowane jest korzystanie z szatni w kolejności i stosownych odstępach czasowych - w 

pierwszej kolejności skład początkowy, potem zawodnicy rezerwowi; 

d. Szatnie powinny być regularnie wietrzone, zaś wejścia do nich powinny wymagać jak najrzadszego 

używania klamek. 
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4. Rozgrzewka: 

a. Należy dopasować czas rozgrzewki do warunków atmosferycznych; 

b. Wychodzenie zespołów i sędziów na rozgrzewkę następuje odrębnie; 

c. Należy unikać jednoczesnego używania ciągów komunikacyjnych prowadzących do szatni i na 

płytę boiska przez obydwa zespoły; 

d. Sędzia zarządza i kontroluje kolejność wychodzenia zespołów na rozgrzewkę. 

5. Kontrola sprzętu/zbiórka zespołu przed wyjściem na płytę boiska: 

a. Kontrola sprzętu przez asystenta sędziego przy drzwiach szatni (poza obszarem zbiórki); 

b. Maksymalnie możliwe odstępy między zawodnikami podczas wyjścia na płytę boiska; 

6. Wejście drużyny na płytę boiska jest przeprowadzane: 

a. Odrębnie, przy czym najpierw wychodzą goście, potem gospodarze. Sędzia zarządza i kontroluje 

kolejność wychodzenia zespołów na boisko na płytę boiska; 

b. Bez eskorty; 

c. Bez maskotek; 

d. Bez zdjęć zespołu; 

e. Bez ceremonii otwarcia z udziałem jakichkolwiek dodatkowych osób; 

f. Bez uścisku dłoni, bez przekazania proporców; 

g. Bez wspólnego ustawiania zespołów; 

h. Bez prezentacji koła środkowego z logotypem ligi; 

i. Bez prezentacji bramy wyjściowej; 

7. Strefa techniczna:  

a. Możliwość zwiększenia strefy technicznej i rozrzedzenie miejsc; 

b. Możliwość dostawienia dodatkowych ławek lub krzeseł w zwiększonej strefie technicznej; 

c. Strefa techniczna może być rozciągnięta, ale ma umożliwiać prawidłową realizację transmisji 

telewizyjnej. 

8. Przerwa w meczu: 

a. Ustala się następującą kolejność: zawodnicy powinni schodzić odrębnie – najpierw goście, potem 

gospodarze; 

b. Przed wejściem na drugą połowę najpierw wychodzą goście, potem gospodarze; 

c. Sędzia zarządza i kontroluje kolejność wychodzenia zespołów na boisko po przerwie.  

9. Centrum prasowe, strefa mieszana i standardowe miejsca do przeprowadzenia wywiadów pozostają 

zamknięte: 

a. Konferencja prasowa po meczu odbywa się odrębnie dla obu drużyn (po jednym szkoleniowcu i 

jednym zawodniku). Konferencję przeprowadza rzecznik klubu gospodarza, który znajduje się na 

liście izolacji. Uczestniczyć w niej mogą również osoby reprezentujące media klubowe lub 

marketing, o których mowa w Pkt III.14 (Szczegółowe wytyczne dla strefy 0). Konferencja 

odbywa się na ściance konferencyjnej;  

b. Dopuszcza się  możliwość przesłania pytań drogą sms  lub innymi środkami komunikacji,  

rzecznikowi prasowemu, który w imieniu dziennikarza zadaje pytania; 

c. Rzecznik prasowy ma prawo dowolnego wyboru zadawanych pytań i nie ma obowiązku 

zadawania wszystkich pytań, jakie zostaną przesłane przez dziennikarzy; 

d. Klub - gospodarz powinien udostępnić na swoich kanałach konferencję w formie audiowizualnej 

albo audio; 

e. Na czas obowiązywania regulaminu rezygnuje się ze strefy mieszanej. Istnieje 

możliwość indywidualnych rozmów przez telefon umawianych przez rzecznika; 
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f. Na czas obowiązywania regulaminu rezygnuje się z pomieszczeń roboczych dla dziennikarzy; 

g. Protokoły meczowe ze składami do dziennikarzy i Nadawcy TV dostarczane są przez klub-

gospodarza drogą elektroniczną; 

h. Media klubowe, które przeszły izolację sportową, mogą przeprowadzać z zawodnikami wywiady 

na ściankach; 

i. Akredytacje przyznawane przez klub - gospodarza na jedną rundę rozgrywek lub sezon przestają 

obowiązywać w okresie w jakim obowiązuje niniejszy regulamin; 

j. Wnioski o akredytacje na poszczególne mecze należy składać bezpośrednio do klubu  gospodarza;  

k. Złożenie wniosku akredytacyjnego nie jest równoznaczne z przyznaniem akredytacji. O przyznaniu 

akredytacji decyduje gospodarz meczu 

l. Akredytacja może zostać cofnięta za złamanie regulaminu rozgrywek lub przepisów prawa 

powszechnego, w szczególności dotyczących COVID-19. 

10. W przypadku kontroli antydopingowej kontakt lekarza POLADA z innymi zawodnikami niż przewidzianymi 

do kontroli antydopingowej jest wykluczony. Kontrola antydopingowa koordynowana jest przez 

Kierownika ds. bezpieczeństwa (lub wyznaczoną przez niego osobę), w porozumieniu z Delegatem 

Meczowym PZPN. 

11. Wyjazd obydwu drużyn powinien odbywać się w odrębnym czasie, zawodnicy obydwu drużyn nie powinni 

spotkać się podczas opuszczania obiektu. Wyjście z szatni obydwu drużyn powinno odbywać się 

w odrębnym czasie, zawodnicy obydwu drużyn nie powinni spotykać się podczas opuszczania szatni 

i przechodzenia do autokaru. Kierownik ds. bezpieczeństwa klubu gospodarza lub wyznaczona przez niego 

osoba zarządza wyjazdem obydwu drużyn, przy czym pierwszeństwo wyjazdu co do zasady przysługuje 

drużynie gości.  

12. Sprawozdania i kontrola  

a. Przed meczem odbywa się spotkanie organizacyjne (tzw. druga część SPO – sprawy sportowe i 

sędziowskie), w którym uczestniczą kierownicy obydwu zespołów, Producent TV (jeśli dotyczy) 

oraz wyznaczony sędzia, który zobowiązany jest do przeprowadzenia SPO według uproszczonej 

procedury. Spotkanie to odbywa się na 90 minut przed rozpoczęciem zawodów, w miarę 

możliwości na otwartej przestrzeni w strefie technicznej lub w pomieszczeniu przeznaczonym 

standardowo dla Delegata Meczowego PZPN, znajdującym się w strefie zero. W pomieszczeniu 

tym nie mogą przebywać żadne inne osoby. Organizatorem spotkania jest przedstawiciel klubu 

gospodarza, który musi poinformować pozostałe osoby o lokalizacji spotkania w strefie zero. 

b. Po zawodach sędzia umieszcza w sprawozdaniu sędziowskim opis ewentualnych incydentów oraz 

zauważonych uchybień. 

c. Osobą upoważnioną do kontroli prawidłowości organizacji zawodów jest  Delegat Meczowy PZPN, 

którego wyznacza PZPN. Osoba ta nie ma uprawnień do poruszania się w strefie zero. Przed 

sporządzeniem raportu pomeczowego po zakończonych zawodach zobowiązana jest do 

skonsultowania telefonicznie lub e-mailem z sędzią zawodów, czy nie doszło do jakichkolwiek 

uchybień w strefie zero.  

d. Organizator meczu obowiązany jest do przygotowania pomieszczenia pracy dla Delegata 

Meczowego PZPN poza strefą zero. 

13. Kierownik ds. bezpieczeństwa, spiker, stewardzi i personel medyczny muszą posiadać stosowne 

uprawnienia wymagane przez przepisy powszechnie obowiązujące. 

14. Kierownik ds. bezpieczeństwa jest obowiązany do zapoznania spikera, stewardów, personelu medycznego 

i wszystkich właściwych osób / służb z planami ewakuacyjnymi imprezy. 
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15. W przypadku wystąpienia podejrzenia choroby COVID-19 u zawodnika lub zawodników, służby medyczne 

organizatora zawodów powinny posiadać opracowany scenariusz postępowania w takiej sytuacji. 

Scenariusz powinien  obejmować: 

a. Separację oraz izolację zawodnika w wydzielonym pomieszczeniu, u którego wystąpiły 

niepokojące objawy (gorączka, osłabienie, nudności, biegunka itp. – zgodnie z przyjętymi 

przepisami); 

b. Separację zawodnika lub zawodników, którzy jako ostatni mieli kontakt z izolowanym; 

c. Separację obydwu drużyn na czas podjęcia decyzji, czy mecz będzie kontynuowany; 

d. Sposób oraz miejsce docelowe transportu izolowanego; 

e. Dalsze zalecenia dla pozostałych osób przebywających w strefie zero, które nie zgłaszały 

niepokojących dolegliwości i nie miały kontaktu z izolowanym; 

f. Dalsze zalecenia dla pozostałych osób przebywających w strefie zero, które nie zgłaszały 

niepokojących dolegliwości, ale miały kontakt z izolowanym. 

16. Reguły postępowania w przypadku odwiezienia piłkarza do szpitala: 

a. Jeśli zawodnik zostaje odwieziony do szpitala, to nie wraca z drużyną. Po powrocie obowiązkowe 

jest skierowanie go na wymaz w celu przebadania w kierunku nosicielstwa wirusa SARS-CoV-2 

oraz choroby COVID-19. 

b. Jeśli zawodnik drużyny gości nie został odwieziony do szpitala, gdy poza autokarem drużyny gości 

dostępny jest dodatkowy pojazd zaleca się, aby taki zawodnik wrócił osobnym środkiem 

transportu (np. samochód osobowy kierownika drużyny) 

 

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE Z NADAWCĄ TV 
1. Osoby z Ekipy TV pozostają w izolacji, raportują stan zdrowia, a także przechodzą testy zgodnie z 

wytycznymi Zespołu Medycznego  PZPN. 

2. Wszyscy przebywający w strefie zero od RM-30M do KM+60’ poza piłkarzami, sztabem szkoleniowym 

oraz sędziami muszą mieć nałożone rękawiczki oraz maseczki FFP2 z zaworkiem. Maski typu FFP2 bez 

zaworka oraz maski typu FFP3, także „bawełniane” lub inne zakrycie ust i nosa są zabronione. 

3. W Strefie Technicznej pomiędzy ławkami rezerwowych może przebywać kamera Nadawcy TV wraz z 

operatorem i technikiem. 

4. Wywiady przeprowadzane są przez reportera z wykorzystaniem tyczki - minimum 3 metry dystansu. 

5. Ekipa TV nie wchodzi do szatni i tunelu. 

6. Wywiady przed meczem, w przerwie i po meczu mogą być przeprowadzane także w tunelu z zachowaniem 

odpowiedniego dystansu. Reporterzy Nadawcy TV mogą znajdować się w Strefie Brzegu Boiska. 

Reporterzy w trakcie wywiadu mogą mieć zdjęte maseczki. 

7. Reporterzy Nadawcy TV podczas meczu mogą przebywać w Strefie Brzegu Boiska, ale tylko w miejscu, w 

którym przeprowadzane są wywiady. 

8. Dopuszcza się do instalacji studia meczowego w Strefie Brzegu Boiska. Piłkarze oraz trenerzy mogą być 

gośćmi studia pod warunkiem, że zostanie zachowany odpowiedni dystans społeczny. 

9. Ekipa TV rozpoczyna montaż od murawy, poruszając się w górę stadionu. Murawa musi być gotowa 3 

godziny przed meczem. 

10. Kierownik produkcji oraz inżynier uzgadniają z klubem drogę instalacji na trybunie, kabinie 

komentatorskiej etc. 

11. Kierownik planu oraz technik wchodzący w skład ekip TV mogą przebywać w strefie zero w celu 

przygotowania pomeczowego wywiadu z trenerem/zawodnikiem (zakrywają usta i nos). 



 

13 

12. Wydawca na miejscu ustala z osobami z klubu formę bieżącego kontaktu. 

13. Kamizelki dla Ekip TV dystrybuuje przed meczem klub-gospodarz.  

 

V. USTALENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie sprawy nie określone w niniejszym Regulaminie będą rozstrzygane każdorazowo przez PZPN. 

2. Prawo interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie PZPN. 

3. Niniejszy Regulamin został opracowany przez właściwe komórki organizacyjne PZPN w tym w 

szczególności Departament Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury, Dział Sponsoringu i 

Marketingu i Departament Rozgrywek Krajowych. 


