Załącznik nr 2 do uchwały nr III/ 36/ 2016
Zarządu Wlkp. ZPN z dnia 27.09.2016 r.

REGULAMIN
WYDZIAŁU ds. BEZPIECZEŃSTWA NA OBIETACH PIŁKARSKICH
WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ
§1
Wydział jest organem wykonawczym Zarządu Wlkp. ZPN powołanym do nadzoru i kontroli
oraz

podejmowania

decyzji

i

egzekwowania

całokształtu

działań

zapewniających

bezpieczeństwo na meczach piłkarskich organizowanych przez Wlkp. ZPN.
§2
Wydział składa się z 5 – 9 osób w tym z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i
Sekretarza, powoływanych i odwoływanych przez Zarząd Wlkp. ZPN na wniosek
Przewodniczącego Wydziału.
§3
1.

Pracami Wydziału kieruje Przewodniczący a w razie jego nieobecności upoważniony

przez niego Wiceprzewodniczący.
2.

Przewodniczący reprezentuje Wydział na zewnątrz, zwołuje jego zebrania oraz

informuje Zarząd Wlkp. ZPN o działalności Wydziału.
§4
Posiedzenia Wydziału odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
§5
Uchwały Wydziału zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
§6
Do zakresu działania Wydziału należy:
1.

Realizacja uchwał i postanowień władz PZPN oraz Wlkp. ZPN, a także decyzji innych

organów Związku w sprawach bezpieczeństwa, porządku i bazy sportowej na stadionach.
2.

Współpraca z organami samorządowymi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na

stadionach.
3.

Gromadzenie oraz analizowanie informacji o stanie technicznym stadionów w

Wielkopolsce.
4.

Systematyczne analizowanie stanu bezpieczeństwa i porządku na zawodach

piłkarskich, przy uwzględnieniu raportów obserwatorów oraz delegatów i wniosków Wydziału
Dyscypliny Wlkp. ZPN.
5.
ZPN.

Dokonywanie obsady delegatów na zawody piłki nożnej będące pod nadzorem Wlkp.

6.

Współdziałanie w zakresie umacniania stanu bezpieczeństwa i poprawy bazy

sportowej na stadionach z Komisją Licencyjną Wlkp. ZPN i Komisją ds. Weryfikacji Boisk
Wlkp. ZPN.
7.

Organizowanie okresowych szkoleń instruktorskich dla spikerów stadionowych i

kierowników ds. bezpieczeństwa w klubach.
8.

Inne zadania zlecone przez Zarząd Wlkp. ZPN.
§7

Obsługę techniczno – organizacyjną Wydziału prowadzi Biuro Wlkp. ZPN.
§8
Prawo interpretacji Regulaminu przysługuje Zarządowi Wlkp. ZPN.
§9
Regulamin powyższy został zatwierdzony przez Zarząd Wlkp. ZPN w dniu 27 września roku i
obowiązuje od dnia jego uchwalenia.

