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ŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ
ul. Francuska 32, 40-028 Katowice

tel: (32) 256 43 25, (32) 256 21 78, fax: (32) 256 27 45; e-mail: slaski@zpn.pl, 
www.slzpn.katowice.pl

RAPORT DELEGATA

IV Liga Grupa 1

Imię i nazwisko delegata: Hermanowicz Krzysztof (Szczekociny)

Zespoły:

KS CONCORDIA KNURÓW - KS RUCH RADZIONKÓW

Kolejka rozgrywek:

22

Stadion/miejsce zawodów:

Dworcowa 28, Knurów Data: 2015-05-02

Godzina rozpoczęcia spotkania:  Wynik (w nawiasie do przerwy):

17:00 1 : 4 (Przerwany mecz
33 min decyzja

Sędzia:

SZYMCZAK ARKADIUSZ KS KATOWICE

Sędzia - asystent 1:

NAJCHER GRZEGORZ KS KATOWICE

Sędzia - asystent 2:

SOPNIEWSKI ADRIAN KS KATOWICE

Sędzia - techniczny:

. .

Obserwator:

AUGUSTYN BIAŁAS .

Liczba widzów: 820

w tym liczba widzów gości: 101

Mecz na żywo w TV? Tak Nie

Ogólne uwagi

1. Organizacja, stan obiektu - ogólna ocena (Ogólny wygląd i estetyka obiektu, warunki oglądania meczu,
przepustowość bramek, warunki sanitarne, bufety, parkingi. Ocena dokumentacji i organizacji zawodów,
itp.)

Obiekt własności MOSiR Knurów wynajmowany na organizacje imprez niemasowych - mecze piłki
nożnej przez KS "CONCORDIĘ" Knurów na podstawie umowy 21023.01.2015 r. zawartej w dniu
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30.03.2015 r.
Impreza niemasowa - zgłoszenie rozgrywek KS "CONCORDIĘ" Knurów poprzez powiadomienie Urzędu
Miasta Knurowa i Policji o organizacji imprez niemasowych - meczy piłki nożnej IV ligi  na obiekcie
MORiS w Knurowie przy ul. Dworcowej 28.
Wymagana dokumentacja niekompletna i nie zgromadzona w jednej teczce obiektu.
Umowa z firma ochrony Scorpion z Katowic wraz z powołaniem i przydzieleniem obowiązków kierownika
ds. bezpieczeństwa z firmy ochrony.
Brak kierownika ds. bezpieczeństwa z powodu choroby. Po interwencji Delegata PZPN Prezes KS
"CONCORDIĘ" Knurów Pan Andrzej Michalewicz pisemnie wyznaczył i upoważnił pracownika firmy
ochrony Scorpion Pana Bystrego Ireneusza Zaświadczenie 8/II/KOB/14 do pełnienia funkcji kierownika
ds. bezpieczeństwa tym samym czyniąc go odpowiedzialnym, na imprezie niemasowej - meczu piłki
nożnej w dniu 02.05.2015 r.  KS "CONCORDIĘ" Knurów - Ruch Radzionków, za prawidłowe
zabezpieczenie meczu oraz do prawidłowego i zgodnego z obowiązkami służb porządkowych i
informacyjnych zachowania pracowników wynajętej firmy ochrony.
Delegat określił godzinę odprawy przed meczem na 15:45. na której miał się stawić kierownik ds.
bezpieczeństwa, spiker, prezes oraz przedstawiciel policji. W naradzie udział wzięli wymienione osoby
(brak przedstawiciela policji - Delegat przy sprawdzaniu obiektu omówił z Dowódcą Policji
Nadkomisarzem Markiem Baicerem Naczelnikiem Wydziału Prewencji,  sposób działania i
zabezpieczenia, jakimi siłami dysponuje policja do zabezpieczenia, zagrożenia jakie mogą wystąpić
podczas meczu oraz słabe przygotowanie obiektu do meczu. Zwrócono uwagę na luźne i niebezpieczne
elementy trybun, odrywające się części betonowego podłoża, zbyt słabe i w większości skorodowane
ogrodzenia lub nawet w niektórych częściach stadionu ich całkowity brak.

 Kontrola osobista

Sprawdzenie odzieży wierzchniej i bagażu prowadzone w sposób bardzo nieprofesjonalny i pobieżny
z małą wiedzą dotyczącą sposobów kibiców na przenoszenie środków pirotechnicznych na
obiekt. Osoby przebrane za służby interwencyjne w pełnym umundurowaniu tzw. żółwi pobieżnie i
niedokładnie sprawdzały zawartość odzieży zarówno kibiców gości jak i gospodarzy. Co doprowadziło do
wniesienia na obiekt znacznej ilości środków pirotechnicznych i elementów odzieży utrudniających
identyfikację.

 Depozyt

Brak zarówno po stronie wejścia kibiców gości jak i gospodfarzy.

2. Zachowanie się zawodników, trenerów oraz innych osób przebywających na ławkach rezerwowych
(gospodarze)

Bardzo dobre - bez zastrzeżeń – podpowiedzi zawodnikom, bez emocji na decyzję sędziów, w strefie
wyznaczonej,zawodnicy obserwowali na siedząco zawody. Ilość osób zgodna z protokołem
sędziowskim.;

3. Zachowanie się zawodników, trenerów oraz innych osób przebywających na ławkach rezerwowych
(goście)

Bardzo dobre - bez zastrzeżeń – podpowiedzi zawodnikom, bez emocji na decyzję sędziów, w strefie
wyznaczonej, zawodnicy obserwowali na siedząco zawody. Ilość osób zgodna z protokołem
sędziowskim.;
Jedyny mankament - niebezpieczeństwo stworzone przez kibiców rzucane nierozwinięte rolki z kas
fiskalnych oraz petard hukowych zagrażały zawodnikom i trenerowi oraz po zakończeniu meczu
Kierownik drużyny zgłosił kradzież z ławki 6 koszulek, 2 ortalionów, 1 pary rękawic oraz 1 pary butów.

4. Zachowanie się publiczności (gospodarze)

Skandaliczne nic nie mające wspólnego z kibicowaniem.
1. Przed meczem około 150 grupa kibiców z Zabrza i Knurowa przechodząc obok sektora kibiców
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gości nawołując do bójki wrzuciła w ich sektor 3 race hukowe. Przy asyście policji zostali doprowadzeni
do wejścia dla gospodarzy, nie doszło go ich konfrontacji.
2. 16:45 i 16:50/51 odpalenie petard hukowych w pobliżu linii bocznej boiska.
3. 17:01 do 17: 05 wyrzucenie znacznej ilości rolek z kas imitujących serpentyny na płytę boiska
oraz odpalenie 5 do 7 petard hukowych na płycie boiska.
4. 17:04 – przerwanie meczu przez sędziego głównego na 3 minuty (uprzątnięcie pasów papieru
poinformowanie publiczności o możliwości przerwania meczu przez spikera.
5. 17:15 wprowadzenie oddziałów policji na ich prośbę w celu zminimalizowania negatywnego
zachowania się kibiców – zgodę wydał organizator
6. 17:18 powtórka zachowania się kibiców gospodarzy rolki z kas rozwinięte skrawki papieru petardy
do 10 sztuk z czego 4 na płytę boiska zostały wrzucone przez kibiców gospodarzy dodatkowo zostało
odpalonych od 25 do 30 rac świetlnych w sektorze gospodarzy. Cześć z rozwiniętych rolek z kas
fiskalnych imitujących serpentyny zapaliło się a służby ochrony organizatora nieprzygotowane na taką
ewentualność nie mogły ugasić tlących się skrawków ponad 10 minut. Duża część rolek nierozwiniętych
była rzucana bezpośrednio w ławkę rezerwową drużyny gości.
7. 17:18  - sędzia główny przerywa mecz 2 raz na 2 minuty
8. Ponowny komunikat spikera o możliwości przerwania meczu
9. 17:33 – po 33 minutach spotkania przy stanie 1:4 dla Radzionkowa Sedzia przerywa mecz po
powtórnym użyciu przez kibiców gospodarzy petard hukowych rzucanych na płytę boiska w okolicach
sędziego i zawodników, dbając o własne bezpieczeństwo i osób biorących czynny udział w zawodach.
Od początku do zakończenia meczu przez sędziego praktycznie brak dopingu dla swojej drużyny,
jedynie przekleństwa, obraźliwe hasła, piosenki i słowa kierowane do kibiców gości.

10. 5 minut po zakończeniu przez sędziego zawodów około 40 – 50 osobowa grupa kibiców z
sektora gospodarzy przy biernej i obojętnej postawie służb porządkowych firmy ochrony SCORPION
przedostają się na murawę boiska, zamaskowani biegną w kierunku kibiców gości.
Nawołując do bójki i konfrontacji nie zważając na służby prewencji policji znajdujące się przy sektorze
gości próbuj dostać się do ich sektora.
11. Oddział prewencji policji podejmuje działania zapobiegawcze niepozwalające do konfrontacji
skierowane zarówno do kibiców gości jak i gospodarzy. Po interwencji policji kibice gości oddzieleni
policją od kibiców gospodarzy wracają na swój sektor. W czasie interwencji zostaje poszkodowany
jeden z kibiców gospodarzy.
12. Pomocy udziela kibicowi ratownik medyczny oraz jeden z policjantów, po przyjeździe Karetki
pogotowia poszkodowana osoba zostaje odwieziona do szpitala.
13. Wszystko to dzieje się przy biernej postawie służb ochrony organizatora zawodów. Dowód 2
zdjęcia ze sposobu działania i podejmowanych interwencji.

5. Zachowanie się publiczności (goście)

Bardzo podobne do zachowania kibiców gospodarzy - skandaliczne nic nie mające wspólnego z
kibicowaniem.
1. Od początku do końca meczu praktycznie brak dopingu dla swojej drużyny, jedynie przekleństwa,
obraźliwe hasła, piosenki i słowa kierowane do kibiców gości.
2. 16:45 i 16:55 odpalenie petard hukowych i wrzucenie ich w okolice linii bocznej boiska
3. 6/7 minuta po zakończeniu meczu przez sędziego głównego w wyniku ataku kibiców gospodarzy
zmierzających po murawie i chcących się przedostać do sektora gości, kibice wyłamują jedno z przęseł,
jednak na skutek bardzo szybkiej interwencji policji odgradzającej drogę wyjścia kibice gości pozostają
w sektorze i nie opuszczają go już do momentu opuszczenia zawodów wynajętym autobusem
Do końca ich zachowanie oprócz wyzwisk nie budzi zbytnich zastrzeżeń.

6. Zachowanie się służb porządkowych i informacyjnych (ogólna ocena)

Zachowanie się służb porządkowych i informacyjnych wynajętej firmy ochrony przez organizatora budzi
szereg uwag i zasługuje na bardzo niską ocenę.
Niewłaściwe i bardzo pobieżne sprawdzanie odzieży wierzchniej i bagażu zarówno z wejść dla
gospodarzy jak i gości przyjezdnych doprowadziło do wniesienia znacznej ilości środków
pirotechnicznych jak i elementów odzieży tzw. kominiarek służącym kibicom do zakrycia twarzy czyli do
braku identyfikacji.
Dodatkowo brak należytej i właściwej dyslokacji służb na obiekcie odprowadził do zagrożenia jakie
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powstały podczas meczu, powiązane z brakiem jakiejkolwiek reakcji na łamanie regulaminu obiektu i
prawa czyli do, swobodnego opuszczenia kibiców gospodarzy swojego sektora i wtargnięcie na płytę
boiska oraz ataku w stosunku do kibiców gości.

 Kierownik ds.  bezpieczeństwa (dane, uprawnienia)

Brak kierownika ds. bezpieczeństwa zgodnie z umową zawarta przez organiaztora.
Wyznaczony pisemnie kierownik przez organiaztora w dniu 02.05.2015 r. był Pan Ireneusz Bystry
zaświadczenie nr 8/II/KOB/14

 Klubowe służby informacyjne - stewardzi (szef, liczba)

Brak

 Policja (dowódca, liczba)

Nadkomisarz Marek Baicer - 50 osób wraz z oddziałami prewencji.

 Zewnętrzne służby porządkowe i informacyjne (nazwa, dowódca, liczba)

Biuro ochrony SCORPION z Katowic -  nie wyznaczono dowódcy. Pan Ireneusz Bystry pełnił zarówno
funkcję kierownika ds bezpieczeństwa jak i był dowódca zabezpieczenia. Nie zalecane łączenie funkcji
przez wytyczne PZPN.

7. Warunki pracy środków masowego przekazu

Brak - nie wyznaczone miejsca na trybunach stadionu.
Fotoreporterzy - na murawie oznaczeni w narzutkach pomarańczowych

8. Spiker (dane, licencja, ocena pracy)

 Mateusz Hadam Zaświadczenie nr St. Ś-10/2008. Uprawnienia I i II ligę i klas niższych.
Praca przy tak niewłaściwym zachowaniu podczas całego o meczu zarówno kibiców gości jak i
gospodarzy - właściwa bez uwag.
W pełni i właściwie wykonywał swoje obowiązki.
Reagował z pełnym wyczuciem i podawał komunikaty zgodne z obowiązującymi zaleceniami.

9. Zdarzenia w trakcie meczu (w razie potrzeby proszę zaznaczyć na diagramie)

Zdarzenia podczas meczu zostały szczegółowo opisane przy zachowaniu kibiców gości i gospodarzy.

10. Inne uwagi:

Obiekt wymaga gruntownej modernizacji, zarówno powierzchnia kruszących się sektorów, siedzisk typu
ławkowego służących jedynie jako amunicja dla kibiców, zadaszenia (budzące zagrożenie dla życia i
zdrowia) jaki i wymiana w całości ogrodzeń zewnętrznych jak i przegród wewnętrznych. Należy
dostosować obiekt do wymogów licencyjnych dotyczących wymaganej infrastruktury oraz udogodnień
dla osób przyjeżdzających do określonej pracy na mecz piłki nożnej.

Data Podpis delegata

2015-05-03
15:07:23

Hermanowicz Krzysztof
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Raport (w przypadku konieczności wypełnienia części graficznej – także z aneksem do raportu) musi być przesłany do 
Biura Polskiego Związku Piłki Nożnej w ciągu 48 godzin po zakończonych zawodach 1 i 2 ligi ekstranetem lub e mailem 
na adres (wydział bezpieczeństwa@pzpn.pl). W przypadku braku dostępu do poczty elektronicznej, delegat może 
przesłać raport faksem, pod nr (22) 551 22 40, ewentualnie pocztą na adres 02- 366 Warszawa ul. Bitwy Warszawskiej 
1920r. 7. W sytuacjach wyjątkowych raport musi być przesłany do Biura PZPN w ciągu 24 godzin po zakończonych 
zawodach.

Delegat musi zachować oryginał raportu i dokumenty pomocnicze (w przypadku konieczności wypełnienia części 
graficznej – także z aneksem do raportu delegata) celem przedłożenia ich Wydziałowi ds. Bezpieczeństwa PZPN na 
każde żądanie w ciągu 30 dni od dnia zawodów.
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Aneks do raportu delegata - część graficzna

Mecz: KS CONCORDIA KNURÓW - KS RUCH RADZIONKÓW

Kolejka rozgrywek/nazwa rozgrywek: 22

Data: 2015-05-02

Imię i nazwisko delegata: Hermanowicz Krzysztof
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Załączniki

W przypadku konieczności wypełnienia aneksu do raportu delegata – części graficznej,  należy przesłać                       
go do Biura Polskiego Związku Piłki Nożnej w ciągu 48 godzin po zakończonych zawodach e-mailem  
(wydzialbezpieczenstwa@pzpn.pl) lub w przypadku braku dostępu do poczty elektronicznej delegat może przesłać 
kopię raportu faxem pod nr 022 55 12 240. 
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Formularz Fair Play

Gospodarze Goście
KS CONCORDIA KNURÓW KS RUCH RADZIONKÓW

Stadion/Miejsce zawodów Data Godzina meczu Rezultat
Dworcowa 28, Knurów 17:00 1 : 4

(Przerwany
2015-05-02

Imię i Nazwisko Delegata
Hermanowicz Krzysztof

Imię i Nazwisko Obserwatora Imię i Nazwisko Sędziego głównego
AUGUSTYN BIAŁAS SZYMCZAK ARKADIUSZ

OCENA

Gospodarze Goście

1. czerwone i żółte kartki (max 5 pkt) 0 0

2. gra pozytywna (max 5 pkt) 1 1

3. zachowanie wobec przeciwników (max 5 pkt) 1 1

4. zachowanie wobec sędziego (max 5 pkt) 1 1

5. zachowanie osób na ławce rezerwowych (max 5 pkt) 1 1

6. zachowanie publiczności (max 10 pkt) 0 0

suma punktów 4 4

pomnóż x 10 40 40

podziel pkt.
przez 25 lub 35

1,143 1,143

* Jeżeli dajesz ocenę 1,2 lub 5 pkt. w rubrykach „zachowanie wobec przeciwnika”, „zachowanie wobec
sędziego” i „zachowanie osób na ławce rezerwowych”, daj krótki opis dlaczego dałeś takie noty:

Data: 2015-05-03


