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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 2022/2023  

 
I.  ZAŁOŻENIA OGÓLNE 
 

1. Niniejszy dokument określa podstawowe 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 2022/2023 i obowiązuje do odwołania lub do zakończenia sezonu. 
 

2. Oznaczenia skrótów: 
a. RM – oznacza rozpoczęcie meczu, 
b. KM – oznacza koniec meczu, 
c. Przykładowo RM-6H oznacza sześć godzin do rozpoczęcia meczu, 
d. Przykładowo KM+60M oznacza 60 minut po zakończeniu meczu, 
e. PLP – oznacza Pierwszą Ligę Piłkarską, 
f. DLP – oznacza Drugą Ligę Piłkarską. 

 
3. Celem opracowanych zasad jest zapewnienie maksymalnie bezpiecznej organizacji meczów, przy 

zachowaniu odpowiedniej liczby osób niezbędnych do organizacji meczu mając na celu – jako 
priorytetową – ochronę bezpieczeństwa zawodników, klubowych sztabów szkoleniowo-trenerskich oraz 
zespołu realizacji sygnału transmisji TV. 

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

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

5. 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.   
 

6. Kluby są upoważnione do podejmowania wszelkich dodatkowych działań zmierzających do zwiększenia 
bezpieczeństwa osób obecnych na stadionie, w szczególności są upoważnione do odmowy wstępu 
osobom / usuwania ze stadionu osób, które nie przestrzegają zaleceń dotyczących higienicznych środków 
ostrożności lub nie zachowują maksymalnie możliwych odległości od siebie, wymaganych przepisami 
prawa powszechnego, obowiązującego w momencie organizacji zawodów. 
 

7. 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. 

 
 
II. DOKŁADNE OKREŚLENIE STREF NA STADIONIE 
Ustala się następujący podział stref na stadionie 

 
1. Strefa zero (0) - oznacza strefę boiska, strefę techniczną, miejsca przeznaczone do rozgrzewki, wyjście na 

murawę, szatnie drużyn i sędziów, korytarz do szatni, pokój delegata meczowego, dodatkowe siedzenia 
techniczne dla zawodników oraz wszelkie dodatkowe miejsca na trybunach, przeznaczone dla 
zawodników, pokój kontroli antydopingowej, pokoje medyczne oraz drogi dojścia od autokarów do szatni 
oraz droga powrotna.   
 

1.1. Strefa 0 jest przeznaczona wyłącznie dla osób niezbędnych do prawidłowego rozegrania 
zawodów. Co do zasady granicę strefy 0 wyznaczają tablice reklamowe (lub odległość 4m od linii 
boiska w miejscach, gdzie nie są zainstalowane tablice reklamowe) oraz miejsca przeznaczone 
dla rozgrzewki zawodników oraz 1,5 m wokół miejsc przeznaczonych do rozgrzewki. 
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1.2. W strefie 0 od RM-90 ’do KM+60 ’mogą przebywać wyłącznie: 

• zawodnicy, w tym zawodnicy rezerwowi,  

• sztaby trenerskie,  

• sędziowie, w tym sędziowie VAR, 

• delegat meczowy,  

• obserwator sędziów, 

• kierownik ds. bezpieczeństwa,  

• funkcjonariusze kontroli antydopingowej i ich opiekunowie,  

• personel medyczny, w tym noszowi, 

• niezbędne służby ochrony,  

• ograniczona liczba przedstawicieli mediów klubowych, 

• członkowie ekipy TV niezbędni dla prawidłowego przeprowadzenia transmisji z zawodów 
oraz VAR,  

• określona liczba osób, niezbędna do prawidłowego oznakowania lub przygotowania 
technicznego zawodów i brandingu,  

• przedstawiciele PZPN, PLP/DLP oraz partnerów, 

• spiker. 
 

2. Strefa jeden (1) – oznacza pozostałą Strefę Brzegu Boiska, znajdującą się poza strefą 0, co do zasady 
znajdującą się pomiędzy tablicami reklamowymi a trybunami stadionu. Strefa 1 od strony ławek 
rezerwowych rozciąga się na dwa metry od granicy zewnętrznej miejsca do rozgrzewki do trybun. Strefa 
ta jest przeznaczona dla operatorów kamer, przedstawicieli PZPN, PLP/DLP oraz reporterów mających 
uprawnienia do przeprowadzania wywiadów, fotografów, osób odpowiedzialnych za murawę, 
operatorów LED, obsługi materiałów reklamowych oraz służb porządkowych lub informacyjnych, 
niezbędnych do prawidłowego zabezpieczenia. Strefa 1 obejmuje także trybunę dla prasy, pozostałe 
trybuny, strefę wozów oraz pozycje kamerowe na trybunach.  

 
3. Każdy klub zobowiązany jest do opracowania własnego podziału stref na stadionie w taki 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. Podział na strefy musi być przesłany do Departamentu Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa  

i Infrastruktury , Departamentu Rozgrywek Krajowych oraz PLP (w przypadku klubów 1 ligi) celem 
skonsultowania z przedstawicielami TV, na co najmniej 7 dni przed startem sezonu 2022/23. W 
przypadku braku odpowiedzi ze strony ww. podmiotów w ciągu 3 dni roboczych, podział na strefy 
uznaje się za zaakceptowany. 

d. Wszelkie prace montażowe i przygotowania do transmisji w dniu meczu powinny zostać zakończone 
zanim drużyny dotrą na stadion. 

 
III. LICZBA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO PRZEBYWANIA W STREFACH 
 
Strefa 0 
 

a. Zawodnicy, w tym zawodnicy rezerwowi, 
b. Sztaby trenerskie, 
c. Sędziowie, 
d. Delegat meczowy, 
e. Obserwator sędziów, 
f. Kierownik ds. bezpieczeństwa, 
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g. Funkcjonariusze kontroli antydopingowej i ich opiekunowie, 
h. Personel medyczny, w tym noszowi, 
i. Niezbędne służby ochrony, 
j. Członkowie ekipy TV, 
k. Greenkeeperzy – 4 osoby (w trakcie wykonywania obowiązków), 
l. Media klubowe, każdy klub po 3 osoby, 
m. Montaż LED – 4 osoby (w trakcie montażu), 
n. Montaż reklam – 4 osoby (w trakcie montażu), 
o. Organizator rozgrywek – 2 osoby, 
p. Marketing klubu gospodarza – 6 osób, 
q. Spiker, 
r. Maskotka – wyłącznie przy wyjściu na płytę boiska. 

 
 
Strefa 1 
 

a. Członkowie Ekipy TV, 
b. Greenkeeperzy – 4 osoby (poza wykonywaniem obowiązków), 
c. Montaż LED – 4 osoby (po montażu), 
d. Montaż reklam – 4 osoby (po montażu), 
e. Podający piłki – 12 osób, 
f. Fotoreporterzy – zgodnie z decyzją Klubu, 
g. Służby porządkowe, informacyjne, medyczne, straż pożarna i Policja – zgodnie z warunkami 

organizacji zawodów.  
 
Szczegółowe wytyczne: 
 

1. Co do zasady przedstawiciele służb medycznych (spoza sztabu trenerskiego) przebywają poza strefą 0  
w karetce lub w miejscu wyznaczonym przez klub.  
 

2. Dopuszcza się udział do 12 osób podających piłki, które mogą znajdować się wyłącznie za bandami,  
w strefie 1.  
 

3. W przypadku rozgrywania zawodów z udziałem osób podających piłki, w trakcie zawodów podający 
ustawiają piłki wzdłuż linii bocznej i końcowej, jednakże bez wejścia do strefy 0. Wznawiając grę, 
zawodnicy biorą jedną z piłek, ustawionych wzdłuż linii bocznej i końcowej. 
 

4. Celem sprawnego przeprowadzenia zawodów, przed meczem 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.  
 

5. Ustawienia piłek dokonują osoby uprawnione do przebywania w strefie 0 w wyznaczone przez klub 
gospodarza. Ustalenia te są potwierdzane podczas odprawy w dniu meczu z sędzią zawodów.  

 
6. Przedstawiciele TV mogą przebywać w strefie 0. 

 
7. Wywiady przed meczem, w przerwie i po meczu są dozwolone w miejscu do tego wyznaczonym. 

Przedstawiciele TV mogą znajdować się w tunelu i pomiędzy ławkami rezerwowymi w celu filmowania.  
 

8. Montaż LED musi zostać zakończony na 4 godziny przed rozpoczęciem zawodów, zaś demontaż powinien 
rozpocząć się KM+60M po zakończeniu zawodów, przy czym nie jest możliwe rozpoczęcie demontażu LED 
przed zakończeniem demontażu kamer i opuszczeniem strefy 0 przez ekipę TV. Odstępstwo od tego 
harmonogramu wymaga zgody ekipy TV.  
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9. Montaż kamer powinien zostać zakończony na 2 godziny przed rozpoczęciem zawodów, zaś demontaż 

musi rozpocząć się niezwłocznie po zakończeniu transmisji. 
 

10. Montaż ścianek do wywiadów i innych materiałów reklamowych powinien zostać zakończony na 2 godziny 
przed rozpoczęciem zawodów, zaś demontaż powinien rozpocząć się po zakończonej transmisji, przy czym 
nie jest możliwe rozpoczęcie demontażu ścianek i materiałów reklamowych przed zakończeniem 
demontażu kamer.  
 

11. Catering jest dozwolony na zasadach określonych przepisami prawa powszechnego. Wodę lub inne 
napoje, np. energetyczne w produkcyjnie zamkniętych butelkach, zapewniają kluby we własnym zakresie.  
 

12. Klub może powiększyć strefę 0 dodatkowo o miejsca na trybunie bezpośrednio za ławkami rezerwowych, 
pod warunkiem, iż dostęp do tych miejsc będzie oddzielony od innych stref, nie będzie dostępny dla 
innych osób, a wejście na te miejsca będzie odbywać się od Strefy Brzegu Boiska. W tych miejscach mogą 
przebywać jedynie przedstawiciele Klubów, zawodnicy i członkowie sztabów trenerskich. 
 

13. W strefie 0 od RM – 45   ’do KM + 30  ’dodatkowo mogą przebywać maksymalnie po trzy osoby, 
reprezentujące media klubowe każdego z klubów i dwie osoby z marketingu klubu gospodarza (ustawianie 
ścianek podestu pod piłkę etc.),  
 
Po meczu dwie osoby mogą wejść do szatni celem nakręcenia materiału filmowego lub zdjęciowego.  
 
Na RM-15  ’nie mogą przebywać w tunelu dla zawodników i mogą wyjść z tunelu na wskazane przez 
gospodarza meczu miejsce, dopiero po wyjściu zawodników na boisko i w żaden sposób nie mogą zakłócać 
obrazu lub realizacji transmisji TV. 

 
14. Przedstawiciele mediów klubowych lub marketingu klubu organizatora zawodów zobowiązani są do 

właściwej organizacji konferencji prasowej, pomocy w udzielaniu wywiadów, ustawienia podestu pod 
piłkę przed meczem, ustawienia i usunięcia bramy wyjściowej rozgrywek, ustawienia i usunięcia koła 
środkowego oraz poprawiania w trakcie zawodów wszystkich materiałów reklamowych.  
 

15. W przypadku konieczności awaryjnego trybu dostępu do strefy 0, spowodowanego np. zalaniem 
pomieszczeń, awarią reklam, poprawą murawy itp., dostęp ten może nastąpić wyłącznie w sposób 
uniemożliwiający jednoczesną obecność takich osób z zawodnikami, sztabem trenerskim lub sędziami.  

 
16. Fotoreporterzy przebywają w strefie 1. O liczbie przyznanych akredytacji decyduje Klub i co do zasady nie 

może być ona mniejsza niż 24, chyba że ze względów infrastrukturalnych czasowo nie jest możliwe 
umieszczenie takiej liczby fotoreporterów w strefie 1.   
 

17. Greenkeeperzy mogą przebywać na boisku przed meczem, w przerwie oraz po meczu. Poprawa murawy 
może odbywać się wyłącznie w sposób uniemożliwiający jednoczesną obecność takich osób  
z zawodnikami, sztabem trenerskim lub sędziami.  
 

18. W przypadku wspólnych ustaleń pomiędzy klubami rozbieganie zawodników powinno zakończyć się  
w terminie KM+30.  Zawodnicy obydwu drużyn powinni opuścić stadion po meczu bez zbędnej zwłoki,  
co do zasady nie później niż KM+60 w kolejności ustalonej roboczo pomiędzy klubami. 
 

19. Delegat meczowy powinien przebywać w strefie 0 (organizator zapewnia dedykowane pomieszczenie), 
jednakże klub powinien przygotować dla delegata meczowego także odpowiednio oznakowane miejsce 
w strefie 1 jeżeli wymagać tego będą warunki atmosferyczne lub warunki wymagane do właściwego 
wypełniania obowiązków przez delegata meczowego.  
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20. Dopuszcza się udział eskorty dziecięcej przed meczem i dostęp członków eskorty i koordynatora do Strefy 
0. Bezpośrednio po wyprowadzeniu zawodników członkowie eskorty oraz koordynator zobowiązani są 
opuścić Strefę 0. Co do zasady rodzice lub opiekunowie członków eskorty dziecięcej znajdują się w Strefie 
1, optymalnie w jednym sektorze. 

 
21. Zaleca się zamknięcie i zabezpieczenie na czas organizacji meczu wszelkich zbędnych dróg komunikacji 

umożliwiających dostęp z zewnątrz do strefy 1, z zachowaniem wszelkich obowiązków umożliwiających 
sprawną ewakuację obiektu oraz dostęp służb ratunkowych, bezpieczeństwa i porządkowych, zgodnie  
z przepisami obowiązującego prawa.  

 
IV. ZALECENIA DOTYCZĄCE ORGANIZACJI ORAZ HIGIENICZNYCH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI NA OBIEKTACH 
SPORTOWYCH OBOWIĄZUJĄCE DO CZASU CAŁKOWITEGO ZNIESIENIA OGRANICZEŃ 
 

1. Przybycie drużyn na stadion: 
a. Przyjazd drużyny może odbywać się jednym autobusem. 
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)  

c. Klub gospodarz zobowiązany jest zorganizować wjazd obydwu zespołów tak, aby nie doszło do 
jednoczesnego wjazdu drużyn i zespołów technicznych;  

 
2. 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. Szatnie powinny być zdezynfekowane i regularnie wietrzone. 
 

3. Rozgrzewka: 
a. Należy dopasować czas rozgrzewki do warunków atmosferycznych; 
b. Sędzia zarządza i kontroluje kolejność wychodzenia zespołów na rozgrzewkę. 

 
4. 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. 
c. Wejście drużyny na płytę boiska jest przeprowadzane razem. 
d. Wyjście na płytę boiska następuje: 

a) Bez eskorty lub z eskortą - decyduje organizator meczu; 
b) Co do zasady bez maskotek, jednakże maskotka może być obecna w strefie 0 przy wyjściu na 

płytę boiska; w pozostałej części zawodów musi przebywać poza strefą 0, 
e. Dopuszcza się zrobienie zdjęć obydwu zespołów, uściski dłoni, przekazanie proporców lub 

wspólnie ustawienie zespołów do zdjęć.  
f. Jakiekolwiek ceremonie wymagają uprzedniej zgody organizatora rozgrywek, 
g. Pomeczowa wymiana koszulek jest dozwolona. 

 
5. 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. 
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6. Przerwa w meczu: 
a. Ustala się następującą kolejność: zawodnicy powinni schodzić odrębnie – najpierw goście, potem 

gospodarze; 
b. Co do zasady, przed wejściem na drugą połowę najpierw wychodzą goście, potem gospodarze; 
c. Sędzia zarządza i kontroluje kolejność wychodzenia zespołów na boisko po przerwie. 

 
7. Stefa mieszana: 

a. Klub ma obowiązek zorganizowania strefy mieszanej dla przedstawicieli mediów. 

b. Ciągi komunikacyjne dziennikarzy oraz przedstawicieli drużyn nie mogą się krzyżować. Oznacza 

to, że dostęp do strefy mieszanej od trybuny dla prasy, pomieszczenia dla prasy i sali do 

konferencji prasowej nie może prowadzić przez strefę szatni. 

c. Strefa mieszana powinna znajdować się pomiędzy wyjściem z szatni obydwu drużyn a miejscem, 

gdzie stoją zaparkowane autokary klubowe. 

d. Wszyscy zawodnicy obydwu zespołów, zanim dotrą do autokaru lub innego środka transportu, 

muszą przed opuszczeniem stadionu przejść przez strefę mieszaną, aczkolwiek bez obowiązku 

udzielania wywiadów. 

 
8. Konferencja prasowa: 

a. Konferencja odbywa się w sposób ustalony przez klub / organizatora rozgrywek w wyznaczonym 
miejscu. 

b. Podium konferencji prasowej powinno znajdować się w odległości co najmniej 3 metrów od 
pierwszego rzędu siedzeń i stanowisk fotoreporterskich, 

c. W miarę możliwości należy korzystać z oddzielnego i wyłącznego dostępu dla przedstawicieli 
zespołu. Jeśli sala konferencji prasowej ma jedno wejście, dostęp musi być ściśle kontrolowany, 
aby uniknąć przechodzenia między trenerem/zawodnikiem, a mediami. 

d. Klub zobowiązany jest udostępnić mediom zapis audio/wideo. 
 

9. Kontrola antydopingowa: 
a. W przypadku kontroli antydopingowej kontakt lekarza POLADA z innymi zawodnikami niż 

przewidzianymi do kontroli antydopingowej jest wykluczony, 
b. Kontrola antydopingowa koordynowana jest przez Kierownika ds. bezpieczeństwa (lub 

wyznaczoną przez niego osobę), w porozumieniu z Delegatem Meczowym PZPN. 
 

10. Wyjazd ze stadionu: 
a. 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, 
b. Kierownik ds. bezpieczeństwa klubu gospodarza lub wyznaczona przez niego osoba zarządza 

wyjazdem obydwu drużyn przy czym pierwszeństwo wyjazdu co do zasady przysługuje drużynie 
gości. 

 
11. Spotkania i sprawy organizacyjne: 

a. Spotkanie organizacyjne (SPO) odbywa się na zasadach określonych w odrębnych przepisach PZPN 
i jest prowadzone przez Delegata Meczowego PZPN. Co do zasady, SPO odbywa się w miejscu 
wyznaczonym na stadionie i biorą w nim udział osoby mające prawo wstępu do Strefy 0,  
w szczególności kierownicy obydwu zespołów, Producent TV, wyznaczony sędzia, kierownik ds. 
bezpieczeństwa, spiker, SLO i inne osoby, których obecność Delegat Meczowy PZPN uzna za 
niezbędną. 

b. Spotkania te odbywają się:  

• RM-135M – odprawa bezpieczeństwa dot. imprezy masowej podwyższonego ryzyka, 

• RM-105M – odprawa bezpieczeństwa dot. imprezy masowej niepodwyższonego ryzyka, 

• RM-75M – odprawa z sędziami. 
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c. Spotkania mogą odbywać się na otwartej przestrzeni lub w pomieszczeniu przeznaczonym 
standardowo dla Delegata Meczowego PZPN, znajdującym się w strefie 0, o ile umożliwia ono 
zachowanie bezpiecznych odległości pomiędzy uczestnikami spotkania, 

d. Organizatorem spotkania jest przedstawiciel klubu gospodarza, który musi poinformować 
pozostałe osoby o lokalizacji spotkań w strefie 0. W przypadku konieczności udziału w SPO innych 
osób, niż mających usprawnienia do wstępu do strefy 0, klub gospodarz zawiadamia pozostałych 
uczestników o sposobie uczestnictwa, osoby te mogą uczestniczyć w spotkaniu w strefie 0. Po 
spotkaniu muszą opuścić strefę 0, 

e. Osobą upoważnioną do kontroli prawidłowości organizacji zawodów jest Delegat Meczowy PZPN, 
którego wyznacza PZPN. Osoba ta ma uprawnienia do poruszania się w strefie 0 i strefie 1  
(z możliwością powrotu do strefy 0 w przypadku jej opuszczenia), 

f. Na żądanie Delegata Meczowego PZPN organizator zawodów obowiązany jest do przedstawienia 
planów strefowania stadionu najpóźniej z chwilą rozpoczęcia odprawy bezpieczeństwa, 

g. Organizator zawodów upoważniony jest do otrzymywania od klubu gościa oraz innych podmiotów 
listy osób, które posiadają uprawnienia do przebywania w strefie 0. 

 
12. Podejrzenie wystąpienia choroby COVID-19: 

a. W przypadku wystąpienia podejrzenia choroby COVID-19 u zawodnika lub zawodników, służby 
medyczne organizatora zawodów powinny posiadać opracowaną procedurę postępowania  
w takiej sytuacji.  

b. Procedura powinna 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 zawodnika; 
e. Dalsze zalecenia dla pozostałych osób przebywających w Strefie 0, które nie zgłaszały 

niepokojących dolegliwości i nie miały kontaktu z izolowanym; 
f. Dalsze zalecenia dla pozostałych osób przebywających w Strefie 0, które nie zgłaszały 

niepokojących dolegliwości, ale miały kontakt z izolowanym; 
g. Zalecenia, iż w przypadku, gdy zawodnik zostaje odwieziony do szpitala, nie może po 

zakończeniu spotkania wrócić autokarem z drużyną. Po powrocie obowiązkowo powinien 
przejść badanie wymazowe w celu wykluczenia COVID-19; 

 
V. USTALENIA KOŃCOWE 
 

1. Kluby, zawodnicy, trenerzy, sędziowie piłkarscy, członkowie sztabu medycznego, obserwatorzy, delegaci 
meczowi oraz działacze piłkarscy zobowiązani są do przestrzegania niniejszych zasad oraz wytycznych  
i decyzji Zespołu Medycznego PZPN. 
 

2. Kluby, zawodnicy, trenerzy, członkowie sztabu medycznego w szczególności ponoszą odpowiedzialność za 
prawidłową realizację profilaktycznych działań medyczno-sanitarnych. 

 
3. Wszelkie sprawy nieokreślone w niniejszych zasadach będą rozstrzygane każdorazowo przez PZPN. 

 
4. Prawo interpretacji postanowień niniejszych postanowień przysługuje wyłącznie PZPN. 

 
 


