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RAPORT DELEGATA MECZOWEGO 
Klasa rozgrywkowa  

Imię i nazwisko delegata meczowego  

Zawody pomiędzy drużynami  

W dniu  o godz.  na obiekcie w  

Sędzia główny zawodów  KS  

Wynik zawodów  na korzyść  

 

I. TYP, DOKUMENTACJA I ZABEZPIECZENIE ZAWODÓW 

 

1.Typ imprezy 

 Impreza masowa,    Impreza masowa podwyższonego ryzyka   Inna impreza 

2.Dokumentacja przedstawiona przez Organizatora 

 wzorowa   bardzo dobra   dobra   przeciętna   słaba   niedopuszczalna 

3.Dane kierownika ds. bezpieczeństwa 
(imię i nazwisko, nr uprawnień) 

 

4.Dane spikera 
(imię i nazwisko, nr uprawnień) 

 

5.Dane dotyczące służb porządkowych: 

 Klubowych  sposób oznakowania  

 Policyjnych   Imię i nazwisko dowodzącego  

 Inne  jakie  

6.Ogólna liczba widzów  7.W tym kibiców gości  

8.Czy była obecna autoryzowana grupa kibiców drużyny gości, jeżeli nie to proszę podać przyczynę: . 

9.Uzasadnienie dwóch najniższych ocen lub uwagi dotyczące obszaru I: . 

 

II. TEREN IMPREZY 

 

10.Protokół weryfikacji stadionu/obiektu 

(ważność, realizacja zaleceń) 
 

11.Obowiązujące regulaminy  

12.Ogólny wygląd/estetyka/porządek terenu imprezy/stadionu/obiektu (w tym trybun) 

 wzorowy   bardzo dobry   dobry   przeciętny   słaby   niedopuszczalny 

13.Przygotowanie/organizacja parkingów dla drużyn i oficjeli meczowych 

 wzorowe   bardzo dobre   dobre   przeciętne   słabe   niedopuszczalne 

14.Stan ogrodzenia obiektu 

 wzorowe   bardzo dobre   dobre   przeciętne   słabe   niedopuszczalne 

15.Organizacja wejścia na stadion (bramy, kanały wejściowe, furtki, kołowrotki)  

 wzorowe   bardzo dobre   dobre   przeciętne   słabe   niedopuszczalne 

16.Przygotowanie/wyposażenie szatni dla zawodników drużyny gospodarzy  

 wzorowe   bardzo dobre   dobre   przeciętne   słabe   niedopuszczalne 

17.Przygotowanie/wyposażenie szatni dla zawodników drużyny gości  

 wzorowe   bardzo dobre   dobre   przeciętne   słabe   niedopuszczalne 

18.Przygotowanie/wyposażenie szatni dla sędziów  

 wzorowe   bardzo dobre   dobre   przeciętne   słabe   niedopuszczalne 

19.Przystosowanie terenu imprezy/stadionu/obiektu pod kątem udogodnień dla osób/kibiców niepełnosprawnych 

 wzorowe   bardzo dobre   dobre   przeciętne   słabe   niedopuszczalne 
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20.Warunki oglądania meczu z poziomu trybun 

 wzorowe   bardzo dobre   dobre   przeciętne   słabe   niedopuszczalne 

21.Ciągi komunikacyjne - drożność i oznakowanie 

 wzorowe   bardzo dobre   dobre   przeciętne   słabe   niedopuszczalne 

22.Stan ogrodzenia pola gry 

 wzorowe   bardzo dobre   dobre   przeciętne   słabe   niedopuszczalne 

23.Furtki ewakuacyjne (na pole gry) - możliwość otwarcia w każdej chwili, niezablokowane flagami itp. 

 wzorowe   bardzo dobre   dobre   przeciętne   słabe   niedopuszczalne 

24.Uzasadnienie dwóch najniższych ocen lub uwagi dotyczące obszaru II: . 

 

III. ORGANIZACJA, OBSŁUGA IMPREZY 

 

25.Przeglądanie zawartości odzieży i bagaży kibiców  

 wzorowe   bardzo dobre   dobre   przeciętne   słabe   niedopuszczalne 

26.Przygotowanie, czystość, umiejscowienie i wystarczająca liczba bufetów dla kibiców 

 nie dotyczy   wzorowe   bardzo dobre   dobre   przeciętne   słabe   niedopuszczalne 

27.Przygotowanie, czystość, umiejscowienie i wystarczająca liczba toalet dla kibiców 

 wzorowe   bardzo dobre   dobre   przeciętne   słabe   niedopuszczalne 

28.Czystość siedzisk dla kibiców 

 wzorowe   bardzo dobre   dobre   przeciętne   słabe   niedopuszczalne 

29.Przygotowanie punktu/ów depozytowych dla kibiców 

 nie dotyczy   wzorowe   bardzo dobre   dobre   przeciętne   słabe   niedopuszczalne 

30.Warunki pracy przedstawicieli mediów 

 wzorowe   bardzo dobre   dobre   przeciętne   słabe   niedopuszczalne 

31.Ogólna ocena pracy kierownika ds. bezpieczeństwa/koordynatora służb klubowych 

 wzorowa   bardzo dobra   dobra   przeciętna   słaba   niedopuszczalna 

32.Ogólna ocena pracy spikera (bezstronność, treść i forma komunikatów itp.) 

 wzorowa   bardzo dobra   dobra   przeciętna   słaba   niedopuszczalna 

33.Ogólna ocena pracy służb informacyjnych i porządkowych 

 wzorowa   bardzo dobra   dobra   przeciętna   słaba   niedopuszczalna 

34.Ocena pracy służb medycznych 

 wzorowa   bardzo dobra   dobra   przeciętna   słaba   niedopuszczalna 

35.Uzasadnienie dwóch najniższych ocen lub uwagi dotyczące obszaru III: . 

 

IV. PRZEBIEG IMPREZY 

 

36.Zachowanie się zawodników, trenerów oraz innych osób przebywających na ławce rezerwowych gospodarzy 

 wzorowe   bardzo dobre   dobre   przeciętne   słabe   niedopuszczalne 

37.Zachowanie się zawodników, trenerów oraz innych osób przebywających na ławce rezerwowych gości 

 wzorowe   bardzo dobre   dobre   przeciętne   słabe   niedopuszczalne 

38.Zachowanie się publiczności gospodarzy - ogólna ocena 

 nie dotyczy   wzorowa   bardzo dobra   dobra   przeciętna   słaba   niedopuszczalna 

39.Zachowanie się publiczności gości - ogólna ocena 

 nie dotyczy   wzorowa   bardzo dobra   dobra   przeciętna   słaba   niedopuszczalna 

40.Późne przybycie kibiców 

 nie dotyczy   tak - tylko gospodarze   tak - tylko goście   tak - gospodarze i goście  
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41.Użycie środków pirotechnicznych 

 nie dotyczy   tak - tylko gospodarze   tak - tylko goście   tak - gospodarze i goście  

42.Rzucanie przedmiotami 

 nie dotyczy   tak - tylko gospodarze   tak - tylko goście   tak - gospodarze i goście  

43.Wtargnięcie na pole gry 

 nie dotyczy   tak - tylko gospodarze   tak - tylko goście   tak - gospodarze i goście  

44.Zamieszki na stadionie (np. udział kibiców w bójkach pomiędzy sobą /z Policją/ze służbami) 

 nie dotyczy   tak - tylko gospodarze   tak - tylko goście   tak - gospodarze i goście  

45.Zamieszki w bezpośrednim sąsiedztwie stadionu/obiektu 

 nie dotyczy   tak - tylko gospodarze   tak - tylko goście   tak - gospodarze i goście  

46.Atak na zawodnika/sędziego/innego oficjela przez publiczność (kto atakował?) 

 nie dotyczy   tak - tylko gospodarze   tak - tylko goście   tak - gospodarze i goście  

47.Wandalizm/dewastacja stadionu/obiektu (kto niszczył?) 

 nie dotyczy   tak - tylko gospodarze   tak - tylko goście   tak - gospodarze i goście  

48.Protesty, demonstracje (np. hasła, okrzyki polityczne - kto wznosił?) 

 nie dotyczy   tak - tylko gospodarze   tak - tylko goście   tak - gospodarze i goście  

49.Zachowania rasistowskie/antysemickie 

 nie dotyczy   tak - tylko gospodarze   tak - tylko goście   tak - gospodarze i goście  

50.Użycie wskaźników laserowych (np. oślepianie piłkarzy, sędziów) 

 nie dotyczy   tak - tylko gospodarze   tak - tylko goście   tak - gospodarze i goście  

51.Wulgarne/wrogie okrzyki (np. wobec sędziów/przeciwnych klubów itp.) 

 nie dotyczy   tak - tylko gospodarze   tak - tylko goście   tak - gospodarze i goście  

52.Uzasadnienie dwóch najniższych ocen, opis niepożądanych zdarzeń lub uwagi dotyczące obszaru IV: . 

 

V. PODSUMOWANIE 

 

53.Wszystkie pozostałe uwagi, informacje i wnioski które mogą mieć związek z niniejszym meczem: . 

54.Ogólna ocena organizacji imprezy / meczu 

 wzorowa   bardzo dobra   dobra   przeciętna   słaba   niedopuszczalna 

55.Ewentualne uzasadnienie: . 

 

Data sporządzenia raportu  

 

 

Raport ten musi zostać przesłany w ciągu 48 godzin po zakończonych zawodach do Pomorskiego ZPN Extranetem lub 

emailem (gsobecki@pomorski-zpn.pl).  

W przypadku wystąpienia incydentów/zdarzeń niepożądanych Raport musi zostać wysłany w ciągu 24 godzin po 

zakończonych zawodach. 

Delegat meczowy musi zachować posiadaną dokumentację meczową celem ewentualnego przekazania do Pomorskiego 

ZPN, na każde żądanie, w ciągu 30 dni od dnia zawodów. 

DODATKOWY ZAŁĄCZNIK 
Aneks do Raportu (część graficzna) - należy wypełnić tylko w razie wystąpienia zdarzeń niepożądanych 

 

 


