Wytyczne prowadzenia postępowań dyscyplinarnych
przez Komisję Ligi w zakresie określonym niniejszym dokumentem
na podstawie Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN oraz inne zasady postępowania w sprawach
należących do właściwości Komisji Ligi
z dnia xx.xx.2018 roku
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Preambuła

Mając na celu:
1. wdrożenie najlepszych wzorców postępowań, ukierunkowanych na bezpieczeństwo na stadionach
ligi zawodowej;
2. podejmowanie działań, zmierzających do wyeliminowania niewłaściwych zachowań widzów na
meczach piłkarskich, w tym zachowań o charakterze pogardliwym lub dyskryminującym;
3. zachowanie transparentności i integralności rozgrywek ligi zawodowej
Ekstraklasa S.A. wprowadza niniejsze wytyczne prowadzenia postępowań dyscyplinarnych przez Komisję
Ligi Ekstraklasy S.A (dalej: Komisji), stanowiące zalecenie dla Klubów oraz Komisji.
II.

Postanowienia ogólne i definicje

1. Niniejsze wytyczne mają charakter niewiążący i dyrektywalny. Przedmiotem niniejszych wytycznych
jest sposób stosowania przepisów Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN (RD PZPN) przez Komisję Ligi
Ekstraklasy S.A.
2. Zakres normatywny wytycznych mieści się w przedmiocie unormowania przepisów RD PZPN i innych
przepisów Polskiego Związku Piłki Nożnej (PZPN) oraz Ekstraklasy S.A. (ESA).

3. Na potrzeby stosowania zasady określone sformułowania należy rozumieć zgodnie z poniższymi
postanowieniami:
a. Rozgrywki Ekstraklasy – mecze o Mistrzostwo Ekstraklasy lub inne, zorganizowane zgodnie z
właściwymi przepisami Ekstraklasy SA oraz PZPN.
b. Związek z rozgrywkami – relacja pomiędzy zachowaniem zorganizowanej grupy kibiców a
określonym meczem Rozgrywek Ekstraklasy, wyrażająca się w zachowaniu kibiców, w szczególności
na trybunach stadionu oraz zachowanie zorganizowanych grup kibiców w drodze podróży na mecz
na stadion lub ze stadionu po rozegranym meczu i w związku z danym meczem.
c. Zorganizowana grupa kibiców gości (z.g.k) – grupa kibiców klubu gości, których dane osobowe
zgromadzone są w centralnym systemie identyfikacji uczestników meczów piłki nożnej
rozgrywanych w ramach najwyższej ligowej klasy rozgrywkowej rywalizacji mężczyzn, o którym
mowa w art. 13 ust 2a Ustawy, zorganizowana na podstawie wykazu kibiców gości wprowadzonego
przez klub gości do Systemu zarządzonego przez Ekstraklasę S.A., zaakceptowana przez klub gości
według odrębnie ustalonych zasad PZPN i Ekstraklasy S.A. Klub ponosi odpowiedzialność za
naruszenie porządku przez zorganizowane grupy kibiców w związku z meczami wyjazdowymi tego
klubu (art. 68 par. 2-4 RD).
d. Zachowanie stanowiące naruszenie porządku – zawinione działanie stanowiące naruszenie norm
prawa powszechnie obowiązującego lub norm ustanowionych przez PZPN oraz Ekstraklasę S.A., w
szczególności Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN oraz Regulaminu Bezpieczeństwa PZPN.
e. Przedmiot niebezpieczny – przedmiot, w szczególności mogący stanowić zagrożenie dla życia lub
zdrowia uczestników imprezy masowej w sytuacji użycia go jako pocisku (m.in. butelki szklane i
plastikowe, kamienie, kawałki gruzu, zwinięte serpentyny, telefony komórkowe, zapalniczki,
wyrwane krzesełka lub inne części infrastruktury stadionu, wypalone nośniki materiałów
pirotechnicznych, kawałki lodu).
f.

Środki pirotechniczne – fajerwerki, lampy stroboskopowe, race świetlne, race dymne, ognie
(wulkany), petardy, petardy hukowe lub inne wyroby wywołujące podobny efekt z wyłączeniem
zimnych ogni.

4. Odpowiedzialność zawodników, oficjeli i działaczy piłkarskich w rozumieniu RD PZPN odbywa się na
zasadach określonych w RD PZPN (art. 2 RD).
5. Popełnienie w tym samym sezonie rozgrywkowym podobnego przewinienia dyscyplinarnego
traktowane jest jako recydywa i ma wpływ na wysokość kary (podwyższenie kary).
6. Dopełnienie obowiązków ustawowych przez kluby, dołożenie wszelkiej możliwej staranności przy
organizacji imprezy oraz postawa klubów, a w szczególności współpraca z Policją, podjęcie działań
zmierzających do ujęcia sprawców czynu lub podjęcie decyzji o ukaraniu sprawców zakazami
stadionowymi będzie miało pozytywny wpływ na wysokość sankcji (obniżenie kary).
7. Komisja może zawiesić lub darować prawomocną karę dyscyplinarną na zasadach określonych art.
165 RD. Zawieszeniu lub darowaniu przez Komisję nie podlegają kary orzeczone przez Najwyższą

Komisję Odwoławczą PZPN, która jest organem właściwym do rozpatrzenia przedmiotowego
wniosku klubu w tym zakresie.
III.

Katalog kar za naruszenie bezpieczeństwa i porządku na obiekcie piłkarskim (wyciąg z RD)

1. kara pieniężna,
2. weryfikacja zawodów jako walkower,
3. rozgrywanie meczu bez udziału publiczności,
4. zakaz rozgrywania w określonym czasie lub określonej liczby meczów z udziałem publiczności na
części lub na całym obiekcie sportowym, w miejscowości, będącej siedzibą klubu,
5. zakaz wyjazdów zorganizowanych grup kibiców na mecze piłkarskie,
6. rozgrywanie meczu na neutralnym stadionie,
7. zakaz rozgrywania meczu na określonym stadionie,
8. zakaz rozgrywania w określonym czasie lub określonej liczby meczów na obiektach sportowych w
miejscowości będącej siedzibą klubu,
9. zawieszenie lub pozbawienie licencji (orzekane przez KD PZPN).
IV.

Procedura postępowania Komisji Ligi Ekstraklasy S.A.

Co do zasady Komisja Ligi Ekstraklasy S.A. stosuje poniższą procedurę postępowania, mając na celu
maksymalnie szybkie podjęcie decyzji w sprawie.
V.

Waga i zakres naruszenia bezpieczeństwa i porządku na obiekcie piłkarskim z udziałem
kibiców gospodarzy lub gości

1. Komisja będzie brała pod uwagę wagę i zakres naruszenia, w szczególności biorąc pod uwagę czy
zdarzenie stanowiło:
a. Przypadek mniejszej wagi
b. Poważne naruszenie
c. Szczególnie poważne naruszenie
2. Przypadek mniejszej wagi
W przypadku stwierdzenia przypadku mniejszej wagi Komisja co do zasady będzie podejmować następującą
kolejność działań:
a. Kibice gospodarzy:
1) Umorzenie postępowania ze względu na drobne uchybienie
2) Kara finansowa w zawieszeniu w przypadku recydywy
3) Kara finansowa w przypadku dalszej recydywy
4) Zakaz wyjazdów w przypadku dalszej recydywy
b. Kibice gości:
1) Umorzenie postępowania ze względu na drobne uchybienie
2) Kara finansowa w zawieszeniu w przypadku recydywy

3) Kara finansowa w przypadku dalszej recydywy
4) Zakaz wyjazdów w przypadku dalszej recydywy
3. Poważne naruszenie
W przypadku stwierdzenia poważnego naruszenia Komisja co do zasady będzie podejmować następującą
kolejność działań
a. Kibice gospodarzy:
1) Kara finansowa
2) Zakaz wyjazdów
b. Kibice gości:
3) Zakaz wyjazdów
4) Kara finansowa – w zależności od poziomu odpowiedzialności klubu
4. Szczególnie poważne naruszenie
W przypadku stwierdzenia szczególnie poważnego naruszenia Komisja co do zasady będzie podejmować
następującą kolejność działań
5. Kibice gospodarzy:
1) Kara finansowa
2) Zakaz wyjazdów
3) Zamknięcie części obiektu piłkarskiego
4) Zamknięcie całości obiektu piłkarskiego
6. Kibice gości:
a) Zakaz wyjazdów
b) Kara finansowa – w zależności od poziomu odpowiedzialności klubu
Za szczególnie poważne naruszenie Komisja będzie uważać przypadki, skutkujące przerywaniem zawodów
lub opóźnianiem rozpoczęcia meczów odbywających się podczas kolejek ligowych, rozgrywanych w tym
samym dniu i w tym samym czasie, i będzie je traktować jako szczególnie rażące naruszenie regulaminu
dyscyplinarnego, zagrażające integralności rozgrywek, co będzie podlegać dodatkowo zaostrzonej karze.

VI.

Zasady orzekania kar za naruszenia bezpieczeństwa i porządku na obiekcie piłkarskim z
udziałem kibiców gospodarzy

1. Komisja Ligi przy orzekaniu kar za naruszenia bezpieczeństwa i porządku z udziałem kibiców
gospodarzy będzie brała w szczególności pod uwagę następujące elementy:
a) Warunki umowy z daną agencją ochrony
b) Działania klubu po wystąpienia zdarzenia (identyfikacja sprawców itp.)
c) Zakres współpracy z policją

d) Realizacja obowiązków ustawowych w szczególności w zakresie korzystania z Centralnej Bazy
Kibiców
e) Ogólne zabezpieczenie imprezy (odpowiednia liczba służb ochrony w odniesieniu do danego
meczu piłkarskiego na podstawie właściwej analizy ryzyka)

2. W przypadku szczególnie poważnego naruszenia co do zasady nie będą stosowane kary, polegające
na zamykaniu trybun lub ograniczaniu pojemności danego stadionu. Kary te będą stosowane jako
ostateczność, w sytuacji, gdy na podstawie zebranego materiału dowodowego wynika, iż:
a) Stan obiektu nie pozwala na rozgrywanie zawodów przy pełnej pojemności stadionu;
b) W wyniku określonych zdarzeń jest prawdopodobne, iż klub nie będzie w stanie zapewnić
bezpieczeństwa uczestnikom imprezy masowej.

3. Jako założenie ustala się, iż pozytywny wpływ na wysokość sankcji, będą miały przypadki:
a) Identyfikacji, a w szczególności ujęcia sprawców czynów i nałożenia zakazów klubowych lub
sądowych. W takim wypadku nie będą stosowane sankcje zbiorowe, chyba, że:
1) Stan obiektu nie pozwala na rozgrywanie zawodów przy pełnej pojemności stadionu
2) W wyniku określonych zdarzeń jest prawdopodobne, iż klub nie będzie w stanie zapewnić
bezpieczeństwa uczestnikom imprezy masowej
b) Dopełnienia obowiązków ustawowych przez kluby, a w szczególności dołożenia wszelkiej
możliwej staranności przy organizacji imprezy,
VII.

Zasady orzekania kar za naruszenia bezpieczeństwa i porządku na obiekcie piłkarskim z
udziałem kibiców gości

Komisja Ligi przy orzekaniu kar za naruszenia bezpieczeństwa i porządku z udziałem kibiców gości będzie
brała w szczególności pod uwagę następujące elementy:
1. W przypadku, gdy klub dopełni obowiązków, określonych ustawowo oraz regulaminami PZPN, a w
szczególności:
a) przedstawi umowę z organizatorem wyjazdu, spełniającą wysokie standardy,
b) uczestniczy na SPO zgodnie z wymogami regulaminowymi,
c) należycie współpracuje z organizatorem i Policją,
d) w pełni wykorzystuje Centralną Bazę Kibiców
e) w odpowiednim terminie wystąpi o bilety dla swoich kibiców oraz przekaże je w sposób zgodny
z regulaminami
f)

nie umieści na liście osób na których ciążą zakazy klubowe lub stadionowe

klub nie będzie karany finansowo, a będzie stosowana kara zakazu wyjazdów, chyba że charakter naruszenia
będzie uzasadniać umorzenie postępowania lub wymierzenie kary finansowej w zależności od
odpowiedzialności klubu lub wagi zdarzenia.

VIII.

Podstawowe rodzaje zdarzeń skutkujących naruszeniem bezpieczeństwa i porządku na
obiekcie piłkarskim oraz typowy rodzaj kar

Rodzaj zdarzenia

Waga zdarzenia

Kara (wymiar)

1. Przerwanie lub niedokończenie zawodów (art. 64 RD)
a) Kibice gospodarzy (odpowiedzialność klubu gospodarza)
Pierwsze przerwanie Poważne naruszenie
zawodów skutkujące
przerwą w grze

5.000 zł oraz dodatkowo:
1. 000 zł / 1 minuta przerwy
2. 000 zł/ 1 minuta przerwy powyżej 10 minut
Od 1 do 3 meczów meczu zakazu udziału z.g.k. w
meczach wyjazdowych lub kara czasowa

Drugie
przerwanie Poważne naruszenie
zawodów skutkujące
przerwą w grze

5.000 zł oraz dodatkowo:
1. 000 zł / 1 minuta przerwy
2. 000 zł/ 1 minuta przerwy powyżej 10 minut
Od 1 do 3 meczów meczu zakazu udziału z.g.k. w
meczach wyjazdowych lub kara czasowa

Trzecie
i
kolejne
przerwanie zawodów
skutkujące przerwą w
grze

Przerwanie zawodów
uniemożliwiające ich
dokończenie

Od 1 do 3 meczów zamknięcia części stadionu
rozumianego jako brak możliwości uczestnictwa
w kolejnych meczach dla osób znajdujących się
na danym sektorze lub trybunie, na których
doszło do drugiego przerwania zawodów
skutkującego przerwą w grze
Poważne naruszenie
5.000 zł oraz dodatkowo:
1. 000 zł / 1 minuta przerwy
2. 000 zł/ 1 minuta przerwy powyżej 10 minut
Od 3 meczów meczu zakazu udziału z.g.k. w
meczach wyjazdowych lub kara czasowa
Od 5 meczów zamknięcia części stadionu
rozumianego jako brak możliwości uczestnictwa
w kolejnych meczach dla osób znajdujących się
na danym sektorze lub trybunie, na których
doszło do trzeciego i kolejnego przerwania
zawodów skutkującego przerwą w grze
Szczególnie poważne 100.000 zł
naruszenie
Od 2 do 5 meczów zakazu udziału z.g.k. w
meczach wyjazd lub kara czasowa
Od 5 meczów zamknięcia części stadionu
rozumianego jako brak możliwości uczestnictwa
w kolejnych meczach dla osób znajdujących się
na danym sektorze lub trybunie, na których
doszło do trzeciego i kolejnego przerwania
zawodów skutkującego przerwą w grze
Od 1 do 3 meczów zamknięcia stadionu
Walkower

b) Kibice gości (odpowiedzialność klubu gościa)

Przerwanie zawodów Poważne naruszenie
skutkujące przerwą w
grze

Przerwanie zawodów Szczególnie
uniemożliwiające ich naruszenie
dokończenie

Od 1 do 5 meczów meczu zakazu udziału z.g.k. w
meczach wyjazdowych lub kara czasowa
5.000 zł oraz dodatkowo:
1. 000 zł / 1 minuta przerwy
2. 000 zł/ 1 przerwy powyżej 10 minut
poważne 100. 000 zł
Od 2 do 5 meczów zakazu udziału z.g.k. w
meczach wyjazd lub kara czasowa
Walkower

2. Bójka (art. 64 RD)
a) Kibice gospodarzy (odpowiedzialność klubu gospodarza)
Bójka
z
udziałem Szczególnie
kibiców na stadionie
naruszenie

Bójka w strefie gry lub Szczególnie
na płycie boiska
naruszenie

poważne 10. 000 zł - 100.000 zł
Od 1 do 5 meczów meczu zakazu udziału z.g.k. w
meczach wyjazdowych lub kara czasowa
Od 1 do 3 meczów zamknięcia części stadionu
rozumianego jako brak możliwości uczestnictwa
w kolejnych meczach dla osób znajdujących się
na danym sektorze lub trybunie, na których
doszło do bójki z udziałem kibiców
1 mecz zamknięcia stadionu
poważne 20. 000 zł - 100.000 zł
Od 2 do 5 meczów zakazu udziału z.g.k. w
meczach wyjazdowych
Od 1 do 3 meczów zamknięcia części stadionu
rozumianego jako brak możliwości uczestnictwa
w kolejnych meczach dla osób znajdujących się
na danym sektorze lub trybunie, na których
znajdowały się osoby, które wszczęły bójkę w
strefie gry lub na płycie boiska
1 mecz zamknięcia stadionu

b) Kibice gości (odpowiedzialność klubu gościa)
Bójka
z
udziałem Szczególnie
kibiców na stadionie
naruszenie
Bójka w strefie gry lub Szczególnie
na płycie boiska
naruszenie

poważne Od 1 do 5 meczów zakazu udziału z.g.k. w
meczach wyjazdowych lub kara czasowa
10. 000 zł - 50.000 zł
poważne Od 2 do 5 meczów zakazu udziału z.g.k. w
meczach wyjazd lub kara czasowa
20. 000 zł - 50.000 zł

3.

Wtargnięcie (art. 64 RD)
a) Kibice gospodarzy (odpowiedzialność klubu gospodarza)

Wtargnięcie
poza Poważne naruszenie
ogrodzenie trybun
Wtargnięcie na płytę Szczególnie
boiska
naruszenie

3 000 zł - 10.000 zł
Od 1 do 3 meczów zakazu udziału z.g.k. w
meczach wyjazdowych
poważne 10. 000 zł - 50.000 zł
Od 1 do 5 meczów zakazu udziału z.g.k. w
meczach wyjazdowych lub kara czasowa
Od 1 do 3 meczów zamknięcia części stadionu
rozumianego jako brak możliwości uczestnictwa
w kolejnych meczach dla osób znajdujących się
na danym sektorze lub trybunie, z których doszło
do wtargnięcia na płytę boiska
1 mecz zamknięcia stadionu

a) Kibice gości (odpowiedzialność klubu gościa)
Wtargnięcie
poza Poważne naruszenie
ogrodzenie trybun
Wtargnięcie na płytę Szczególnie
boiska
naruszenie

Od 1 do 3 meczów zakazu udziału z.g.k. w
meczach wyjazdowych
3. 000 zł - 10.000 zł
poważne Od 2 do 5 meczów zakazu udziału z.g.k. w
meczach wyjazd lub kara czasowa.
10. 000 zł - 50.000 zł

4. Flagi i transparenty i okrzyki o treści pogardliwej lub dyskryminacyjnej (art. 67 RD)
a) Kibice gospodarzy (odpowiedzialność klubu gospodarza)
Prezentowanie treści o
charakterze
pogardliwym,
nieetycznym,
pochwalających
terroryzm,
przestępczość,
przemoc
i
o
charakterze
politycznym
Prezentowanie treści
dyskryminacyjnej,
rasistowskiej
lub
nacjonalistycznej.
Wznoszenie okrzyków
o
treści
dyskryminacyjnej,

Poważne naruszenie

5. 000 zł - 15.000 zł
Od 1 do 3 meczów zakazu udziału z.g.k. w
meczach wyjazdowych

Szczególnie
naruszenie

poważne 5. 000 zł - 40.000 zł
Od 1 do 5 meczów zakazu udziału z.g.k. w
meczach wyjazdowych

Szczególnie
naruszenie

poważne 5. 000 zł - 15.000 zł
Od 1 do 5 meczów zakazu udziału z.g.k. w
meczach wyjazdowych

rasistowskiej
nacjonalistycznej.

lub

b) Kibice gości (odpowiedzialność klubu gościa)
Prezentowanie treści o
charakterze
pogardliwym,
nieetycznym,
pochwalających
terroryzm,
przestępczość,
przemoc
i
o
charakterze
politycznym
Prezentowanie treści
dyskryminacyjnej,
rasistowskiej
lub
nacjonalistycznej.
Wznoszenie okrzyków
o
treści
dyskryminacyjnej,
rasistowskiej
lub
nacjonalistycznej.

Poważne naruszenie

Od 1 do 5 meczów zakazu udziału z.g.k. w
meczach wyjazdowych
5. 000 zł - 15.000 zł

Szczególnie
naruszenie

poważne Od 1 do 5 meczów zakazu udziału z.g.k. w
meczach wyjazdowych
5. 000 zł - 20.000 zł

Szczególnie
naruszenie

poważne Od 1 do 3 meczów zakazu udziału z.g.k. w
meczach wyjazdowych
5. 000 zł - 15.000 zł

5. Środki pirotechniczne i wywołanie pożaru (art. 64 RD)
a)

Kibice gospodarzy (odpowiedzialność klubu gospodarza)

Użycie
środków Przypadek
mniejszej Umorzenie
pirotechnicznych
wagi
(jednostkowe)
Użycie
środków Poważne naruszenie
3. 000 zł - 20.000 zł
pirotechnicznych
Od 1 do 3 meczów zakazu udziału z.g.k. w
meczach wyjazdowych
Użycie
środków Szczególnie poważne 5. 000 zł - 30.000 zł
pirotechnicznych wraz naruszenie
Od 1 do 3 meczów zakazu udziału z.g.k. w
z
użyciem
meczach wyjazdowych
flagi/transparentu w
związku/
celu
utrudnienia
identyfikacji
Wstrzelenie
lub Poważne naruszenie
5. 000 zł - 15.000 zł
rzucenie odpalonym
Od 1 do 3 meczów zakazu udziału z.g.k. w
środkiem
meczach wyjazdowych
pirotechnicznym
(jednostkowe)

Wstrzelenie
lub Szczególnie
rzucenie odpalonymi naruszenie
środkami
pirotechnicznymi

Ponowne wstrzelenie Szczególnie
lub
rzucenie naruszenie
odpalonymi środkami
pirotechnicznymi

poważne 10. 000 zł - 70.000 zł
Od 2 do 5 meczów zakazu udziału z.g.k. w
meczach wyjazdowych
Od 1 do 3 meczów zamknięcia części stadionu
rozumianego jako brak możliwości uczestnictwa
w kolejnych meczach dla osób znajdujących się
na danym sektorze lub trybunie, z których
wstrzelono lub rzucono odpalonymi środkami
pirotechnicznymi
1 mecz zamknięcia stadionu
poważne 100.000 zł
Od 5 meczów zakazu udziału z.g.k. w meczach
wyjazdowych
Od 1 do 3 meczów zamknięcia części stadionu
rozumianego jako brak możliwości uczestnictwa
w kolejnych meczach dla osób znajdujących się
na danym sektorze lub trybunie, z których
wstrzelono lub rzucono odpalonymi środkami
pirotechnicznymi
Od 1 meczu zamknięcia stadionu

Wstrzelenie
lub Szczególnie
rzucenie odpalonymi naruszenie
środkami
pirotechnicznymi
uniemożliwiające
dokończenie zawodów

Wywołanie
pożaru
(podpalenie szalików,
flag )
Wywołanie
pożaru
(zagrożenie dla życia
lub zdrowia)

poważne 100.000 zł
Od 5 meczów zakazu udziału z.g.k. w meczach
wyjazdowych
Od 1 do 3 meczów zamknięcia części stadionu
rozumianego jako brak możliwości uczestnictwa
w kolejnych meczach dla osób znajdujących się
na danym sektorze lub trybunie, z których
wstrzelono lub rzucono odpalonymi środkami
pirotechnicznymi
Od 1 meczu zamknięcia stadionu
Walkower
Poważne naruszenie
3. 000 zł - 10.000 zł
Od 1 do 3 meczów zakazu udziału z.g.k. w
meczach wyjazdowych
Szczególnie poważne 10. 000 zł - 50.000 zł
naruszenie
Od 2 do 5 meczów zakazu udziału z.g.k. w
meczach wyjazdowych
Od 1 do 3 meczów zamknięcia części stadionu
rozumianego jako brak możliwości uczestnictwa
w kolejnych meczach dla osób znajdujących się
na danym sektorze lub trybunie, na których
wywołano pożar (zagrożenie dla życia lub
zdrowia)
1 mecz zamknięcia stadionu

b) Kibice gości (odpowiedzialność klubu gościa)

Użycie
środków Przypadek
mniejszej Umorzenie
pirotechnicznych
wagi
(jednostkowe)
Użycie
środków Poważne naruszenie
Od 1 do 3 meczów zakazu udziału z.g.k. w
pirotechnicznych
meczach wyjazdowych
3. 000 zł - 20.000 zł
Użycie
środków
pirotechnicznych wraz
z
użyciem
flagi/transparentu w
związku/
celu
utrudnienia
identyfikacji
Wstrzelenie
lub
rzucenie odpalonym
środkiem
pirotechnicznym
(jednostkowe)
Wstrzelenie
lub
rzucenie odpalonymi
środkami
pirotechnicznymi
Ponowne wstrzelenie
lub
rzucenie
odpalonymi środkami
pirotechnicznymi
Wstrzelenie
lub
rzucenie odpalonymi
środkami
pirotechnicznymi
uniemożliwiające
dokończenie zawodów
Wywołanie
pożaru
(podpalenie szalików,
flag )
Wywołanie
pożaru
(zagrożenie dla życia
lub zdrowia)

6.

Szczególnie
naruszenie

poważne Od 1 do 5 meczów zakazu udziału z.g.k. w
meczach wyjazdowych
5. 000 zł - 30.000 zł

Poważne naruszenie

Od 1 do 3 meczów zakazu udziału z.g.k. w
meczach wyjazdowych
5. 000 zł - 15.000 zł

Szczególnie
naruszenie

poważne Od 2 do 5 meczów zakazu udziału z.g.k. w
meczach wyjazdowych lub kara czasowa
10. 000 zł - 50.000 zł

Szczególnie
naruszenie

poważne Od 5 meczów zakazu udziału z.g.k. w meczach
wyjazdowych lub kara czasowa
100. 000 zł

Szczególnie
naruszenie

poważne Od 5 meczów zakazu udziału z.g.k. w meczach
wyjazdowych lub kara czasowa
100. 000 zł
Walkower

Poważne naruszenie

Szczególnie
naruszenie

Od 1 do 3 meczów zakazu udziału z.g.k. w
meczach wyjazdowych
3. 000 zł - 10.000 zł
poważne Od 2 do 5 meczów zakazu udziału z.g.k. w
meczach wyjazdowych
10. 000 zł - 50.000 zł

Rzucenie niebezpiecznego przedmiotu (art. 64 RD)
a) Kibice gospodarzy (odpowiedzialność klubu gospodarza)

Rzucenie

przedmiotu Przypadek

mniejszej Umorzenie

niebezpiecznego
(jednostkowe,
nie
mające wpływu na
przebieg zawodów)
Rzucenie przedmiotu
niebezpiecznego
(więcej
niż
jednostkowe
lub
mające wpływ na
przebieg zawodów, ale
nie zagrażające życiu
lub zdrowiu)
Rzucenie przedmiotu
niebezpiecznego
(więcej
niż
jednostkowe
lub
mające wpływ na
przebieg zawodów lub
zagrażające życiu lub
zdrowiu )

wagi

Poważne naruszenie

Szczególnie
naruszenie

1. 000 zł - 5.000 zł

poważne Jak przy rzuceniu lub wstrzelaniu środków
pirotechnicznych

b) Kibice gości (odpowiedzialność klubu gościa)
Rzucenie przedmiotu
niebezpiecznego
(jednostkowe,
nie
mające wpływu na
przebieg zawodów)
Rzucenie przedmiotu
niebezpiecznego
(więcej
niż
jednostkowe
lub
mające wpływ na
przebieg zawodów, ale
nie zagrażające życiu
lub zdrowiu)
Rzucenie przedmiotu
niebezpiecznego
(więcej
niż
jednostkowe
lub
mające wpływ na
przebieg zawodów lub
zagrażające życiu lub
zdrowiu )
7.

Przypadek
wagi

mniejszej Umorzenie

Poważne naruszenie

Szczególnie
naruszenie

Okrzyki wulgarne (art. 64 RD)

Jak przy rzuceniu lub wstrzelaniu środków
pirotechnicznych

poważne Od 2 do 5 meczów zakazu udziału z.g.k. w
meczach wyjazdowych
10. 000 zł -50.000 zł

a) Kibice gospodarzy (odpowiedzialność klubu gospodarza)
Wielokrotna intonacja Poważne naruszenie
przez prowadzącego
doping
lub
inne
zorganizowane
prowadzenie
„antydopingu”
i/lub
brak reakcji spikera

3. 000 zł -10.000 zł
Od 1 do 3 meczów zakazu udziału z.g.k. w
meczach wyjazdowych

b) Kibice gości (odpowiedzialność klubu gościa)
Wielokrotna Intonacja Poważne naruszenie
przez prowadzącego
doping
lub
inne
zorganizowane
prowadzenie
„antydopingu”

Od 1 do 3 meczów zakazu udziału z.g.k. w
meczach wyjazdowych
3. 000 zł -10.000 zł

8. Zniszczenie/uszkodzenie wyposażenia stadionu (art. 64 RD)

a) Kibice gospodarzy (odpowiedzialność klubu gospodarza)
Zniszczenie/uszkodzenie
wyposażenia stadionu

Poważne naruszenie

Od 1 do 3 meczów zakazu udziału z.g.k. w meczach
wyjazdowych
5. 000 zł -50.000 zł

b) Kibice gości (odpowiedzialność klubu gościa)
Zniszczenie/uszkodzenie
wyposażenia stadionu

Poważne naruszenie

Od 2 do 5 meczów zakazu udziału z.g.k. w
meczach wyjazdowych lub kara czasowa
5. 000 zł -50.000 zł

9. Niewłaściwa organizacja zawodów (odpowiedzialność klubu gospodarza) (art. 64 RD)
Niewłaściwa organizacja Poważne naruszenie
zawodów

5.000 zł - 40.000 zł.

10. Poważne zakłócenie porządku w drodze na/ze stadionu (odpowiedzialność klubu gościa)
Poważne
zakłócenie Poważne naruszenie
porządku w drodze
na/ze stadionu

Od 2 do 5 meczów zakazu udziału z.g.k.* w
meczach wyjazd lub kara czasowa

IX.

Inne przewinienia klubów oraz osób ponoszących odpowiedzialność dyscyplinarną na
zasadach określonych w RD (wyciąg)

1. Niedopełnienie obowiązku zabezpieczenia porządku (osoby fizyczne) (art. 65 RD)
Niedopełnienie
Poważne naruszenie
obowiązku
zabezpieczenia
porządku
(osoby
fizyczne

5.000 zł – 5.000 zł.
Dyskwalifikacja

2. Podważanie decyzji sędziowskich (osoby fizyczne) (art. 70 RD)
Podważanie
sędziowskich

decyzji Poważne naruszenie

1.000 zł – 20.000 zł.

3. Opóźnienie rozpoczęcia meczu lub wznowienia gry (art. 71 RD)
Opóźnienie rozpoczęcia poważne naruszenie
meczu lub wznowienia
gry

2.000 zł. – 20.000 zł.

4. Niewykonanie zobowiązań (art. 105 RD)
Niewykonanie
Szczególnie
zobowiązań
wobec naruszenie
PZPN, ligi zawodowej
lub ZPN
X.

poważne 5.000 zł – 100.000 zł lub w wysokości
odpowiadającej karze umownej z tytułu
zawartych umów przez Ekstraklasę S.A.

Przewinienia popełniane przez zawodników

1. W przypadku popełnienia przewinienia w związku z danym meczem piłkarskim, uzasadniającym
nałożenie dyskwalifikacji dłuższej niż 3 mecze Komisja Ligi będzie nakładać wobec zawodnika kary
finansowe w sposób uwzględniający wysokość kontraktu zawodnika oraz okres, na jaki zawodnik
jest zdyskwalifikowany.
2. W przypadku popełnienia przewinienia poza boiskiem (nie w trakcie trwania danych zawodów)
Komisja Ligi będzie stosować kary dyskwalifikacji w zawieszeniu oraz wobec zawodnika kary
finansowe w sposób uwzględniający wysokość kontraktu zawodnika oraz okres, na jaki zawodnik
jest zdyskwalifikowany w zawieszeniu.
XI.

Mecze bez udziału kibiców gości

1. Komisja jest uprawniona do wskazywania meczów, które mogą odbywać się bez udziału kibiców
gości, jeżeli z posiadanych informacji lub dotychczasowej historii przebiegu zawodów z udziałem
kibiców obydwu klubów wynika, iż podczas danego meczu mogłoby dojść do naruszeń porządku i
bezpieczeństwa.

2. Komisja przy podejmowaniu decyzji w zakresie określonym w ust. 1 zasięga informacji, zebranej w
szczególności przy okazji poprzednich meczów z udziałem obydwu klubów, dokumentacji
przedłożonej przez służby publiczne lub bieżących danych, z których wynika możliwość wystąpienia
naruszeń porządku i bezpieczeństwa.
3. Decyzje Komisji w zakresie, o którym mowa w ust. 1, powinny być podejmowane przez Komisję w
czasie umożliwiającym właściwe przygotowanie się organizatora do zawodów.
4. Komisja, na wniosek zainteresowanych klubów oraz po zasięgnięciu dodatkowych informacji przed
danym meczem, pomimo wcześniejszej negatywnej decyzji Komisji w odniesieniu do ww. meczu,
może zezwolić na udział kibiców gości w tym meczu, jeżeli z uzyskanych przez Komisję dodatkowych
informacji wynika, iż podjęte zostały działania na rzecz wyeliminowania zagrożenia naruszeń
porządku i bezpieczeństwa, a wydane decyzje administracyjne nie stoją na przeszkodzie dokonaniu
zmiany takiej decyzji.
XII.

Wejście w życie

Niniejsze wytyczne wchodzą w życie z dniem ich przyjęcia.

