Załącznik do Uchwały Nr 59/06/09
Zarządu Śl. ZPN z dnia 10.03.2009r.

TARYFIKATOR
KAR PIENIĘŻNYCH ZA PRZEWINIENIA DYSCYPLINARNE
ZWIĄZANE Z NARUSZENIEM PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA
NA OBIEKTACH PIŁKARSKICH WYSTĘPUJĄCE W
ROZGRYWKACH PROWADZONYCH PRZEZ ŚL. ZPN
Lp.

Rodzaje zakłóceń

Wysokość kar

1.

Wtargnięcie kibiców na obiekt – boisko, jego od 1.000,- zł. III i IV liga
strefę, trybuny, sektory lub do innych pomieszczeń od 500,- zł. pozostałe Klasy
stadionu.
rozgrywkowe

2.

Bójki kibiców ze służbami porządkowymi,
od 2.000,- zł III i IV liga
pomiędzy sobą lub interweniująca policja,
od 500,- zł. pozostałe Klasy
konieczność użycia środków bezpośredniego
rozgrywkowe
przymusu na terenie stadionu

3.

Wniesienie na obiekt środków pirotechnicznych,
narzędzi walki oraz innych przedmiotów
stanowiących zagrożenie, a zabronionych ustawą i
regulaminem stadionu, ich użycie na stadionie,
rzucanie w pole gry, jego strefę powodując
zagrożenie zdrowia, ograniczenie widoczności lub
skażenie terenu.

od 500, -zł.

Rzucanie w kierunku sędziów, zawodników, osób
funkcyjnych, służb porządkowych oraz policji
przedmiotami użytymi jako pociski (siedziska,
elementy konstrukcji, kamienie, butelki, kosze,
kratki ściekowe, serpentyny, itp.).

od 500,- zł.

Wniesienie oraz spożywanie alkoholu, środków
odurzających na stadionie, obecność pijanych lub
odurzonych widzów na obiekcie.

od 500,- zł.

4.

5.

6.

Wzniecanie ognia, palenie serpentyn, flag,
szalików, siedzisk oraz innych przedmiotów
i urządzeń socjalno – handlowych, tworzenie

od 500,- zł.
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zagrożeń pożarowych na obiekcie.

7.

Pogróżki, zastraszanie, wyzwiska wobec innych
widzów,
zawodników,
trenerów,
osób
funkcyjnych, działaczy, sędziów.

8.

Naruszenie nietykalności osobistej, obrażenia ciała
od 1.000,- zł. III i IV liga
zawodników, trenerów, osób funkcyjnych, służb
od 500,- zł. pozostałe Klasy
porządkowych wobec siebie lub przez widzów na
rozgrywkowe
terenie obiektu.

9.

Uszkodzenie autokarów gości, pojazdów osób
fizycznych lub prawnych delegowanych na
zawody podlegające ochronie przez organizatora.

od 500,- zł.

Przerwanie zawodów spowodowane chuligańskimi
wybrykami,
zakłóceniami
porządku
i bezpieczeństwa na trybunach, w polu gry jak
i jego strefie.

od 500,- zł. III i IV liga

Dopuszczenie do pracy spikera, osób bez
uprawnień, niewłaściwa praca spikera, brak reakcji
na agresywne zachowania kibiców oraz inne
negatywne zjawiska, jak też niezła ściwy
komentarz.

od 500,- zł. III i IV liga

Celowe opóźnianie rozpoczęcia lub wznowienia
gry, niestawienie się zespołu na boisku w
określonym czasie.

od 500,- zł.

Usunięcie z ławki rezerwowych trenerów,
zawodników, osób funkcyjnych za prowokacyjne,
podburzające zachowania wobec sędziów,
publiczności, wobec siebie, opuszczanie strefy
technicznej
oraz
przebywanie
osób
nieuprawnionych na ławce rezerwowych.

od 500,- zł.

Wtargnięcie trenerów, osób funkcyjnych oraz
zawodników rezerwowych na płytę boiska lub
inne niesportowe zachowanie przed, w czasie i po
zawodach

od 500,- zł.

10.

11.

12.

13.

14.

od 500,- zł.
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15.

Niesportowe zachowanie zawodników w trakcie
i po zawodach związane z bezpieczeństwem
i porządkiem, opuszczanie pola gry, podbieganie
do sektorów, wykonywanie gestów, poklepywanie
z kibicami przy pożegnaniach, dewastacja
urządzeń i pomieszczeń klubowych, opóźnianie
zejścia z boiska udzielanie wywiadów poza
wyznaczonymi miejscami itp.

od 500,- zł.

Organizacyjne zaniedbania w przygotowaniu do
zawodów w trakcie i po zawodach przez
organizatora oraz osoby funkcyjne odpowiedzialne
za porządek i bezpieczeństwo organizowanych
zawodów.

od 500,- zł.

Naganna praca służb porządkowych – ochrony
przy bramach wejścia – wjazdu, brak właściwej
kontroli oraz niedostateczna praca służb wewnątrz
obiektu.

od 500,- zł.

Nieobecność osób odpowiedzialnych za porządek
i bezpieczeństwo oraz osób funkcyjnych na
odprawie przed i po meczu z udziałem delegataobserwatora lub nieobecność trenera na
konferencji prasowej.

od 500,- zł. III i IV liga

19.

Wpuszczenie
kibiców
na
obiekt
dopuszczalną normę pojemności stadionu.

od 500,- zł. III i IV liga

20.

Inne niewłaściwe zachowania zawodników,
trenerów, osób funkcyjnych, działaczy, widzów,
służb porządkowych naruszających porządek
i bezpieczeństwo ustawy, przepisów, regulaminów
oraz wytycznych PZPN mających związek z
zawodami.

16.

17.

18.

21.

ponad

od 500,- zł.

Wznoszenie okrzyków o treści rasistowskiej, od 1.000,- zł. III i IV liga
faszystowskiej, antysemickiej, nacjonalistycznej, od 500,- zł. pozostałe Klasy
satanistycznej, rażąco nieetycznej, pochwalającej rozgrywkowe
terroryzm, nawołującej do waśni i nienawiści, a
także eksponowanie napisów i znaków o tej treści.
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22.

Znieważanie lub obrażanie grupy osób lub
poszczególnej osoby z powodu jej (ich)
przynależności narodowej, rasowej, etnicznej, od 1.000,- zł. III i IV liga
wyznaniowej albo
z powodu jej (ich) od 500,- zł. pozostałe Klasy
bezwyznaniowości, względnie za popełnienie rozgrywkowe
jakiegokolwiek innego aktu dyskryminującego lub
pogardliwego w stosunku do wskazanych osób.

23.

Wywieszanie przez kibiców transparentów, flag
lub
innych
podobnych
przedmiotów, od 1.000,- zł. III i IV liga
zawierających dyskryminujące, bądź pogardliwe od 500,- zł. pozostałe Klasy
treści, niezdjęcie ich natychmiastowo na żądanie rozgrywkowe
delegata lub obserwatora

24.

Wywieszanie przez kibiców transparentów, flag
lub innych podobnych przedmiotów zawierających
od 2.000,- zł. III i IV liga
dyskryminujące bądź pogardliwe treści, które nie
od 500,- zł. pozostałe Klasy
zostały zdjęte przez kibiców na żądanie delegata
rozgrywkowe
lub obserwatora Śl. ZPN, powodujące czasowe
przerwanie lub zakończenie meczu.

