Formularz Oceny Bezpieczny Stadion - Bezpieczne Zawody
1.

Zawody
(rodzaj zawodów, klasa, liga rozgrywkowa)

2.

Pomiędzy drużynami
(nazwa drużyny gospodarzy)

3.

Data i miejsce zawodów

4.

Imię i nazwisko

(nazwa drużyny gości)

(delegat meczowy, obserwator sędziów, sędzia)

Tabela ocen
Lp.

1.

2.

Przedmiot oceny

4.

5.

Uwagi opisowe - uzasadnienie oceny

Dokumentacja organizacji
zawodów (teczka)
Przygotowanie obiektu do
zawodów, estetyka obiektu
Regulamin obiektu

3.

Skład
oceny
od 1 do 6

Regulamin meczu piłki nożnej
niebędącego imprezą masową
Wykonanie zaleceń protokołu
weryfikacji boiska

TAK/NIE
TAK/NIE

Ocena pracy kierownika ds.
bezpieczeństwa, koordynatora
służb klubowych - w uwagach
imię i nazwisko
Ocena pracy służb klubowych

6.

7.

8.

Ocena pracy spikera - w
uwagach
imię i nzawisko
Oznakowany punkt medyczny

TAK/NIE

Nosze i noszowi

TAK/NIE

Podpis:
Wypełniony formularz oceny przesłać na adres gsobecki@pomorski-zpn.pl lub złożyć osobiście w siedzibie
Pomorskiego ZPN w terminie nieprzekraczającym 72 h.

Kryteria Oceny
1. Dokumentacja organizacji zawodów (teczka):
▪
▪

przygotowanie teczki z dokumentacją zawodów,
obowiązujące dokumenty: protokół weryfikacji obiektu, uprawnienia osób funkcyjnych
(kierownik ds. bezpieczeństwa/koordynator służb klubowych, spiker), umowa na korzystanie z
obiektu, plan obiektu.

2. Przygotowanie obiektu do zawodów, estetyka obiektu:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

stan grodzenia obiektu,
sprawne bram wejściowych i oznakowanych furtek ewakuacyjnych,
wyznaczone i zabezpieczone parkingi dla drużyny gości, sędziów, obserwatora sędziów, delegata
meczowego,
stan trybun oraz innych przestrzeni udostępnionych dla publiczności (czystość, wolne od
przedmiotów niebezpiecznych, przygotowane do użytkowania),
stan szatni dla sędziów oraz drużyn wyposażenie: (wieszaki, miejsca do siedzenia, tablica do
prezentacji taktyki) czystość, dostęp do natrysków, sprawne zamknięcie na klucz itp.
wydzielenie i zabezpieczenie strefy ZERO.

3. Regulamin obiektu i zawodów piłki nożnej niebędący imprezą masową:
▪

należy skontrolować umieszczenie przed każdym wejściem na obiekt regulaminu obiektu i
regulaminu zawodów piłki nożnej niebędących imprezą masową.

4. Wykonanie zaleceń protokołu weryfikacji boiska:
▪

należy sprawdzić stan i sposób realizacji zaleceń wynikających z protokołu weryfikacji obiektu.

5. Ocena pracy kierownika ds. bezpieczeństwa/koordynatora służb klubowych:
▪
▪
▪
▪

udział w spotkaniu organizacyjnym lub odprawie przedmeczowej,
informacja o ilości służb zabezpieczenia, oznakowania i wyposażenia (lista osób),
informacja na temat przyjazdu kibiców drużyny gości,
informacja na temat ograniczeń infrastrukturalnych np. modernizacja, awaria.

6. Ocena pracy służb klubowych:
▪
▪
▪
▪
▪

ilość służb klubowych,
oznakowanie służb (kamizelki „służb informacyjna”, „służba klubowa”, „FOTO”, identyfikatory),
kontrola na bramach wejściowych kibiców w szczególności pod kątem wnoszenia środków
pirotechnicznych, napojów alkoholowych, zakazanych transparentów czy innych zabronionych
przedmiotów,
obecność na wyznaczonych miejscach przed zawodami i do chwili opuszczenia obiektu przez
kibiców, stadionu
zachowanie w stosunku do publiczności (pomoc, kultura).

7. Ocena pracy spikera:
▪
▪

▪

udział w spotkaniu organizacyjnym lub odprawie przedmeczowej,
sposób prezentacji komunikatów meczowych,
obiektywizm.

8. Punkt medyczny/nosze i noszowi
▪

wyznaczone i oznakowany punkt medyczny oraz wyznaczone stanowisko dla minimum 2
obecnych oznakowanych noszowych (zielona kamizelka z białym krzyżem), wyposażonych w
usztywnione nosze.

