
 

Uchwała XVII/31/2017  

z dnia 05 czerwca 2017 roku 

Zarządu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej  

 

Na podstawie § 32 ust. 6 Statutu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej uchwala się co 

następuje: 

 

Przyjmuje się Regulamin pracy spikera zawodów piłki nożnej rozgrywanych w ramach 

struktur Łódzkiego Związku Piłki Nożnej w brzmieniu: 

 

Regulamin pracy spikera zawodów piłki nożnej rozgrywanych w ramach struktur Łódzkiego 

Związku Piłki Nożnej. 

 

§ 1 [cel regulacji] 

Celem niniejszego regulaminu jest określenie zasad pracy Spikera zawodów piłki nożnej 

rozgrywanych w ramach struktur Łódzkiego Związku Piłki Nożnej. 

§ 2 [zasady ogólne] 

1. Spiker musi posiadać uprawnienia potwierdzone właściwym dokumentem oraz 

wykonywać swoje obowiązki z należytą starannością (zasada profesjonalizmu). W przypadku 

meczu rozgrywanego jako imprezy masowej spiker musi dodatkowo posiadać uprawnienia 

służby informacyjnej. 

2. Wykonując swoje obowiązki Spiker ma na względzie przede wszystkim bezpieczeństwo 

uczestników imprezy (zasada priorytetu bezpieczeństwa). 

3. Spiker jest obowiązany do okazywania szacunku wszystkim uczestnikom imprezy, w 

szczególności kibicom i przedstawicielom drużyny klubu gościa (zasada szacunku). 

4. W czasie trwania zawodów Spiker charakteryzuje się bezstronnością, nie wspierając 

którejkolwiek z drużyn, z zastrzeżeniem § 8 ust. 2 i 3 (zasada obiektywizmu). 



§ 3 [pozycja Spikera w systemie bezpieczeństwa imprezy] 

1. W czasie trwania imprezy Spiker podlega Kierownikowi ds. bezpieczeństwa (lub innej 

osobie odpowiedzialnej za bezpieczeństwo, wyznaczonej przez organizatora imprezy) i 

wykonuje jego polecenia. 

2. Podmioty zaangażowane w organizację imprezy, w szczególności Policja, Delegat 

Meczowy Łódzkiego ZPN  oraz przedstawiciele organizatora imprezy przekazują Spikerowi 

swoje uwagi w zakresie bezpieczeństwa imprezy za pośrednictwem Kierownika ds. 

bezpieczeństwa. 

§ 4 [lokalizacja stanowiska Spikera] 

1. W czasie trwania imprezy Spiker wykonuje swoje obowiązki w wyznaczonym miejscu, 

ustalonym w porozumieniu z Kierownikiem ds. bezpieczeństwa. 

2. W czasie trwania imprezy pomiędzy Spikerem a Kierownikiem ds. bezpieczeństwa istnieje 

nieprzerwana możliwość nawiązania kontaktu i wymiany informacji. Odpowiedzialność za 

zapewnienie łączności spoczywa na organizatorze imprezy. 

§ 5 [obowiązki Spikera w związku z imprezą] 

1. Przed rozpoczęciem imprezy Spiker jest obowiązany: 

1) przygotować swoje stanowisko pracy, zapewniające możliwość prawidłowego 

wykonywania obowiązków; 

2) wyposażyć się w komunikaty bezpieczeństwa, przygotowane zgodnie zasadami 

określonymi w § 6; 

3) sprawdzić sprawność, w tym głośność i jakość, systemu nagłośnienia; 

4) wziąć udział w I części spotkania organizacyjnego z Delegatem Meczowym Łódzkiego 

ZPN. 

2. Przed rozpoczęciem zawodów Spiker przedstawia kibicom informacje na temat zawodów, 

w szczególności składy obu drużyn. 

3. Spiker niezwłocznie zgłasza Kierownikowi ds. bezpieczeństwa wszelkie dostrzeżone 

nieprawidłowości, które mogą zakłócić jego pracę lub wpłynąć na przebieg imprezy. 

 

 



§ 6 [komunikaty bezpieczeństwa] 

1. Spiker jest wyposażony w komunikaty bezpieczeństwa w formie pisemnej, przygotowane 

przez Kierownika ds. bezpieczeństwa w porozumieniu z Policją i Spikerem. 

2. Treść komunikatów powinna uwzględniać specyfikę danego stadionu oraz konkretnej 

imprezy, w szczególności przyjęte rozwiązania infrastrukturalne oraz procedury działania w 

zakresie bezpieczeństwa (np. plan ewakuacji stadionu). 

3. Komunikaty bezpieczeństwa obejmują wszelkie dające się przewidzieć zdarzenia 

niepożądane, w szczególności: 

1) zbiorowe naruszenie porządku publicznego; 

2) wznoszenie obraźliwych okrzyków, zachowania rasistowskie; 

3) użycie środków pirotechnicznych, rzucanie przedmiotami; 

4) wtargnięcie kibiców na boisko; 

5) przerwanie lub zakończenie imprezy przed upływem regulaminowego czasu gry; 

6) rozproszenie tłumu, panika; 

7) konieczność ewakuacji. 

4. Komunikaty bezpieczeństwa mogą być odczytywane lub odtwarzane. Odtwarzanie 

komunikatów nie zwalnia Spikera z obowiązku posiadania komunikatów w formie pisemnej 

oraz niezwłocznej reakcji na nieprzewidziane zdarzenia. 

§ 7 [interwencja Spikera] 

1. Spiker jest obowiązany do podjęcia niezwłocznej interwencji w przypadku wystąpienia 

następujących zdarzeń niepożądanych: 

1) rzucanie przedmiotami; 

2) wtargnięcie kibiców na boisko; 

3) użycie środków pirotechnicznych; 

4) wznoszenie obraźliwych okrzyków; 

5) zachowania rasistowskie, 

- o ile Spiker dysponuje możliwością dostrzeżenia tych zdarzeń. 



2. Interwencja Spikera powinna obejmować apel o zaprzestanie podejmowania zabronionych 

zachowań. W przypadku, gdy określone zdarzenie występuje podczas danej imprezy po raz 

kolejny, Spiker może zaniechać powtarzania apeli, jeżeli przemawiają za tym względy 

celowości. 

§ 8 [komunikaty w czasie trwania zawodów] 

1. W czasie trwania zawodów Spiker podaje komunikaty dotyczące: 

1) zdobywanych bramek; 

2) napomnień i wykluczeń; 

3) zmian zawodników; 

4) czasu doliczonego do regulaminowego czasu gry; 

5) liczby widzów. 

2. Spiker jest uprawniony do celebracji zdobytej bramki, która polega na kulturalnej interakcji 

z kibicami następującej po zdobyciu bramki. 

3. W uzasadnionych przypadkach komunikaty podawane w czasie trwania zawodów mogą 

zawierać zwięzłą informację dotyczącą wyjątkowych okoliczności, pozostających w związku 

z rywalizacją sportową (np. jubileusz, sportowa akcja charytatywna, szczególne osiągnięcie 

sportowe zawodnika). 

4. Poza komunikatami, o których mowa w ust. 1 i 3, Spiker jest uprawniony do podawania w 

czasie trwania zawodów wyłącznie komunikatów związanych z bezpieczeństwem. Inne 

komunikaty mogą być podawane tylko wówczas, gdy mają służyć celom bezpieczeństwa 

(np. odwrócenie uwagi kibiców od zachowań prowokacyjnych, neutralizacja obraźliwych 

okrzyków). 

5. Komunikaty Spikera nie mogą zawierać treści: 

1) oceniających decyzje sędziów; 

2) dyskryminujących; 

3) prowokacyjnych; 

4) mających charakter agitacji politycznej lub światopoglądowej. 

 



§ 9 [obowiązki Spikera po zakończeniu zawodów] 

1. Spiker pozostaje w wyznaczonym miejscu aż do momentu opuszczenia stadionu przez 

wszystkich widzów i może zakończyć pracę dopiero po uzyskaniu zgody Kierownika ds. 

bezpieczeństwa. 

2. Na kilka minut przed zakończeniem regulaminowego czasu gry oraz niezwłocznie po 

zakończeniu zawodów Spiker informuje kibiców drużyny klubu gościa o planowanym czasie 

umożliwienia im opuszczenia stadionu, jeżeli Kierownik ds. bezpieczeństwa podjął decyzję o 

opóźnieniu ich wyjścia ze stadionu. Jeżeli jest to możliwe, należy podjąć działania mające na 

celu urozmaicenie czasu oczekujących kibiców, w szczególności za pomocą dostępnych 

urządzeń audio-wideo. 

§ 10 [udzielanie głosu innym osobom] 

1. Za uprzednią zgodą Kierownika ds. bezpieczeństwa Spiker może udzielać głosu za 

pośrednictwem systemu nagłośnienia innym osobom, w szczególności wodzirejowi 

wyznaczonemu przez organizatora imprezy. 

2. Inne osoby nie mogą zabierać głosu za pośrednictwem systemu nagłośnienia w czasie 

trwania zawodów, z wyjątkiem celebracji zdobytej bramki prowadzonej przez wodzireja. 

3. Przed udzieleniem głosu innej osobie za pośrednictwem systemu nagłośnienia Spiker 

poucza ją o obowiązku przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w szczególności o 

konieczności zachowania szacunku do kibiców i przedstawicieli drużyny klubu gościa. 

4. Spiker zapewnia sobie techniczną możliwość niezwłocznego przerwania wypowiedzi innej 

osoby w przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa. 

5. W stosunku do innych osób, którym Spiker udziela głosu za pośrednictwem systemu 

nagłośnienia zasady określone w § 8 ust. 5 stosuje się odpowiednio. 

§ 11 [kary] 

Nieprzestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu stanowi naruszenie dyscypliny 

związkowej. 

§ 12 [interpretacja Regulaminu] 

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi Łódzkiego Związku Piłki 

Nożnej. 

 



II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

Prezes  

Łódzkiego Związku Piłki Nożnej 

 

Adam Kaźmierczak 

 


