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Załącznik do oświadczenia  KRYTERIUM  INFRASTRUKTURALNE 
 
 

_____________________                             ________________, __ __ - __ __ - __ __ __ __ r. 
             (pieczątka klubu)          (miejsce) 

 
 

INFORMACJA  DOTYCZĄCA  OBIEKTU  SPORTOWEGO 

 
Klub _____________________________________________________________________ 
oświadcza, że posiada obiekt sportowy umożliwiający rozgrywanie w sezonie 2020/2021 meczów 
w ramach rozgrywek klubowych, który spełnia wszystkie minimalne wymagania określone  
w niniejszych przepisach dla właściwej Wnioskodawcy ligi/klasy rozgrywkowej. 

Adres Stadionu _____________________________________________________________ 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA STADIONU/OBIEKTU SPORTOWEGO 

I.01 Stadion – dostępność   

 Czy Klub jest właścicielem Stadionu?  tak  nie 

 Czy Klub posiada pisemną umowę z właścicielem Stadionu?   tak  nie 

 
Czy umowa gwarantuje prawo do korzystania ze Stadionu przez cały 
sezon 2020/2021?  tak   nie  

 

I.02 Regulaminy 

 
Czy wewnętrzne regulaminy obiektu, w formacie nie mniejszym niż B1 
(70cm x 100cm) rozmieszczone są przed każdym wejściem w taki 
sposób, by widzowie mogli je przeczytać przed wejściem na obiekt? 

 tak  nie 

 

Czy regulaminy zawodów piłkarskich niebędących imprezą masową,  
w formacie nie mniejszym niż B1 (70cm x 100cm) rozmieszczone są 
przed każdym wejściem w taki sposób, by widzowie mogli je 
przeczytać przed wejściem na obiekt? 

 tak  nie 

 Czy właściwe przepisy prawa powszechnego nakładają na Klub 
obowiązek posiadania regulaminu imprezy masowej? 

 tak   nie  

 
Czy regulaminy imprezy masowej, w formacie nie mniejszym niż B1 
(70cm x 100cm) rozmieszczone są przed każdym wejściem w taki 
sposób, by widzowie mogli je przeczytać przed wejściem na obiekt? 

 tak   nie 
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I.03 Pojemność  

 Całkowita liczba indywidualnych miejsc siedzących z oparciami 
udostępniona dla publiczności 

 

 
Czy miejsca siedzące spełniają wymogi indywidualnych miejsc 
siedzących zdefiniowanych w kryterium I.04?  tak  nie 

 
Czy ilość miejsc udostępnionych dla publiczności spełnia wymogi 
niniejszego kryterium?  tak  nie 

 

I.04 Indywidualne miejsca siedzące  

 Przytwierdzone na stałe (np. do podłoża)  tak  nie 

 Oddzielone od innych  tak  nie 

 Wygodne (anatomicznie wyprofilowane)  tak  nie 

 Z oparciami o wysokości 20-30 cm, mierząc od siedziska  tak  nie 

 Wykonane są z materiału trudnopalnego  tak  nie 

 

I.05 Miejsce dla kibiców drużyny gości 

 
Liczba indywidualnych miejsc siedzących z oparciami w sektorze 
kibiców drużyny gości  

 Procent pojemności stadionu udostępniany kibicom gości  

 Czy sektor kibiców gości mieści minimum 5% udostępnionej 
pojemności Stadionu?  tak  nie 

 
Obszar oddzielony od pozostałych widzów ogrodzeniem trwałym  
o wysokości minimum 2,2 m z każdej ze stron oraz z możliwością 
utworzenia strefy buforowej. 

 tak  nie 

 Czy zapewniono odrębny dostęp i niezależne urządzenia sanitarne?  tak  nie 

 

I.06 Pole gry  

 Rodzaj nawierzchni  naturalna trawa  sztuczna murawa  

 Stan nawierzchni boiska  dobry  nierówny  zły 

 Czy można na nim grać w ciągu całego sezonu rozgrywkowego?  tak  nie 
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 Jeśli to sztuczna murawa, czy ma kolor zielony?  tak  nie 

 Jeśli sztuczna murawa, czy jest zatwierdzona przez Wielkopolski ZPN?  tak  nie 

 Długość/szerokość pola gry           x          m 

 
Czy pole gry ma trawiaste lub pokryte sztuczną murawą pobocze pola 
gry o szerokości minimum 3m za liniami bocznymi i szerokości 
minimum 5m za liniami końcowymi pola gry? 

 tak  nie 

 Czy parametry pola gry spełniają wymogi niniejszego kryterium?  tak  nie 

 

I.07 Obszar pola gry 

 
Czy obszar pola gry jest odgrodzony od miejsc udostępnionych  
dla publiczności stabilnym ogrodzeniem o wysokości minimum 1,2 m?  tak nie 

 
Czy ogrodzenie obszaru pola gry wyposażone jest w bramki 
ewakuacyjne pomalowane na odróżniający je od pozostałego 
ogrodzenia kolor? 

 tak nie 

 
Czy tablice, bandy reklamowe lub inne przeszkody stałe znajdujące się 
w obszarze pola gry są usytuowane w minimalnej odległości 3 m  
od linii bocznych i 5 m od linii końcowych pola gry? 

 tak nie 

 
Czy słupki odciągów siatek na bramkach, a także słupy piłkochwytów 
znajdujące się w odległości nie mniejszej niż 5m od linii końcowej 
pola gry? 

 tak nie 

 

I.08 Ławki w obszarze pola gry 

 Liczba miejsc siedzących na ławce dla rezerwowych  

 Czy ławki dla rezerwowych spełniają wymogi wynikające z niniejszego 
kryterium z uwzględnieniem właściwej ligi lub klasy rozgrywkowej? 

 tak  nie 

 
Czy ławki dla rezerwowych usytuowane są w odległości nie mniejszej 
niż 3m od linii bocznej pola gry, rozstawione symetrycznie w stosunku 
do osi pola gry i w odległości od siebie nie większej niż 30m?      

 tak  nie 

 Czy jest wyznaczony i oznakowany (białym krzyżem na zielonym tle) 
punkt sanitarny oraz stanowisko dla minimum dwóch noszowych? 

 tak  nie 

 Czy stanowisko dla noszowych wyposażone jest w minimum jedną 
pary noszy z usztywnieniem? 

 tak  nie 

 
 



 

 

St
ro

na
 4

 

I.09 Dostęp do obszaru pola gry 

 
Czy wyjście na obszar pola gry jest osłonięte ogniotrwałym wysuwanym 
tunelem lub w inny sposób zapewniający bezpieczeństwo sędziów  
i zawodników? 

 tak  nie 

 
Czy sędziowie i zawodnicy mają w czasie pobytu na Stadionie 
zapewnioną odpowiednią ochronę?  tak  nie 

 

I.10 Dojazd do obszaru pola gry 

 
Czy pojazdy pogotowia, straży pożarnej, policji itp. mają możliwość 
bezpośredniego dojazdu do obszaru pola gry?  tak  nie 

 

I.11 Szatnia dla drużyny gospodarzy 

 Liczba miejsc siedzących  

 Liczba wieszaków lub szafek na odzież  

 Liczba pryszniców  

 Liczba toalet z sedesem  

 Czy jest tablica do prezentacji taktyki?  tak  nie 

 
Czy szatnia zawodników drużyny gospodarzy spełnia wymogi 
wynikające z niniejszego kryterium?  tak  nie 

 

I.11 Szatnia dla drużyny gości 

 Liczba miejsc siedzących  

 Liczba wieszaków lub szafek na odzież  

 Liczba pryszniców  

 Liczba toalet z sedesem  

 Czy jest tablica do prezentacji taktyki?  tak  nie 

 
Czy szatnia zawodników drużyny gospodarzy spełnia wymogi 
wynikające z niniejszego kryterium?  tak  nie 
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I.12 Szatnia dla sędziów  

 
Czy jest zapewniona szatnia dla sędziów (wymagania minimalne): 

– szatnia dla sędziów oddzielona od szatni dla zawodników,  
lecz w ich pobliżu; 

 tak  nie 

 – miejsca do siedzenia, wieszaki lub szafki na odzież dla 4 osób;  tak  nie 

 – 1 prysznic w szatni lub bezpośrednim jej pobliżu;  tak  nie 

 – 1 toaleta w szatni lub bezpośrednim jej pobliżu;  tak  nie 

 

I.13 Parking 

 

Czy dla sędziów, oficjalnych przedstawicieli i uczestniczących  
w zawodach klubów dostępna jest następująca minimalna liczba miejsc 
parkingowych w strefie chronionej: 
– minimum 1 miejsca parkingowe dla autokarów,  tak  nie 

 – minimum 10 miejsc parkingowych dla samochodów?  tak  nie 

 

I.14 Urządzenia sanitarne  

 Czy obiekt wyposażony jest w toalety dla kobiet?  tak      nie Liczba: 

 Czy obiekt wyposażony jest w toalety dla mężczyzn?  tak      nie Liczba: 

 Wyposażenie do mycia (umywalki, woda, ręczniki, suszarki itp.)  tak  nie 

 
Standard urządzeń  
(czyste, jasne, higieniczne itp.)  doskonały  odpowiedni  niski 

 

I.15 Nagłośnienie  

 
Czy Stadion jest wyposażony w dobrze słyszalny w każdej części 
system nagłośniający?   tak  nie 

 

I.16 Oświetlenie  

 
Czy Stadion wyposażony jest w oświetlenie pokrywające równomiernie 
cały obszar pola gry?  tak  nie 

 Poziom natężenia oświetlenia w lx Luksów  
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I.17 Oznakowanie w strefie szatni  

 
Czy wszystkie pomieszczenia meczowe są odpowiednio i w dobrze 
widoczny sposób oznakowane (np. szatnia drużyny gospodarzy, 
szatnia drużyny gości, sędziowie)? 

 tak  nie 

 

I.18 Publiczny dostęp i wyjścia ze Stadionu  

 Czy Stadion wyposażony jest w ogrodzenie zewnętrzne?   tak  nie 

 Czy przy wejściu są oznakowane punkty kasowe i depozytowe?  tak  nie 

 Czy wejścia na Stadion są wyposażone w barierki kierujące  
lub kołowrotki? 

 tak  nie 

 

I.19 Miejsca dla oficjeli 

 
Czy Stadion wyposażony jest w minimum 3 miejsca dla widzów 
niepełnosprawnych, w szczególności dla osób poruszających się  
na wózkach inwalidzkich i ich opiekunów?  

 tak  nie 

 
 
 
 
 
 
 
Podpis/-y osób reprezentujących Klub zgodnie z rejestrem: 
 
 
1. __________________________________          _______________          _____________ 
           (imię i nazwisko)              (funkcja)   (podpis) 

 

2. __________________________________          _______________          _____________ 
           (imię i nazwisko)              (funkcja)   (podpis) 

 

 

 

Pouczenie:  

Właściwą odpowiedź należy zaznaczyć symbolem „X” lub wpisać właściwe parametry/dane. 


