KRYTERIA dot. INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
§8
Klub wnioskujący o licencję winien dysponować infrastrukturą sportową pozwalającą widzom i
przedstawicielom środków masowego przekazu na oglądanie meczów na dobrze wyposażonych,
oznakowanych i bezpiecznych obiektach piłkarskich.

§9
Klub wnioskujący o licencję do Polskiego Związku Piłki Nożnej zobowiązany jest do:
1) posiadania stadionu piłkarskiego, mającego pole gry długości nie mniejszej niż 100m i
szerokości, nie mniejszej niż 64m, mającego minimum 2000 indywidualnych, ponumerowanych
miejsc siedzących, w tym co najmniej 500 miejsc zadaszonych. Indywidualne miejsca siedzące z
oparciami muszą znajdować się na trybunie krytej.
Boisko musi mieć trawiaste pobocze lub alternatywnie pobocze pokryte sztuczną murawą o
szerokości co najmniej 1,5 m za liniami bocznymi i co najmniej 3 m za liniami bramkowymi.
Zadaszenie trybun musi spełniać wymogi prawa budowlanego i przepisów przeciwpożarowych.
Zadaszenie musi trwałym elementem trybun.
2) posiadania dwóch zadaszonych minimum 13-miejscowych ławek dla piłkarzy rezerwowych i
kierownictw drużyn, usytuowanych co najmniej 3 m od linii bocznej boiska, rozstawionych
symetrycznie w stosunku do linii środkowej boiska w maksymalnej odległości 30m od siebie;
dwumiejscowego zadaszonego stanowiska dla sędziego technicznego oraz co najmniej czterech
miejsc dla minimum czterech, odpowiednio oznakowanych noszowych (zielone kamizelki z
białym krzyżem na plecach), zaopatrzonych w 2 pary noszy z usztywnieniem. Zabranie się
łączenia stanowiska dla sędziego technicznego ze stanowiskiem dla noszowych.
3) zapewnienie dla zawodników rezerwowych obu drużyn odpowiedniego miejsca do rozgrzewki
w czasie meczu,
4) zapewnienia co najmniej 50 miejsc siedzących dla VIP-ów, w tym 10 miejsc dla VIP-ów drużyny
przyjezdnej oraz co najmniej 4 miejsc dla przedstawicieli PZPN. Miejsca muszą być odpowiednio
oznakowane i zlokalizowane pośrodku trybuny głównej, centralnie do linii środkowej boiska,
5) zapewnienia minimum 30 zadaszonych miejsc z pulpitami dla przedstawicieli środków
masowego przekazu, w tym co najmniej 15 miejsc z możliwością podłączenia do energii
elektrycznej,
6) posiadania odpowiednio wyposażonego pomieszczenia do udzielenia pierwszej pomocy
zawodnikom i sędziom,
7) posiadania szatni o takim samym standardzie dla drużyn gospodarzy i gości, o powierzchni
całkowitej co najmniej 60 m2 każda, wyposażonej w co najmniej 5 prysznicy, 2 toalety w
sedesami, umywalką, stół do masażu i tablicę to rozwiązań taktycznych,
8) posiadania szatni dla sędziów o powierzchni co najmniej 25 m2, wyposażonej w natrysk,
toaletę z sedesem i umywalką, stół i 5 krzeseł,
9) zapewnienia pomieszczenia dla delegata i obserwatora meczowego, wyposażonego co
najmniej w stół i krzesła. Pomieszczenie musi znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie szatni
zawodników i szatni sędziów,
10) zapewnienia stanowiska dowodzenia, z którego jest bezpośredni wgląd na widownię,
wyposażonego w stół lub pulpity do pracy sztabowej oraz krzesła.

11) wyposażenia stadionu w system monitoringu wizyjnego, rejestrujących obraz i dźwięk,
zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA w sprawie utrwalania imprezy masowej z dnia 10 stycznia
2011 (Dz. U nr 16 poz. 73). Monitoring musi zapewnić monitorowanie widowni, ciągów
komunikacyjnych, wejścia i przejścia dla kibiców, kasy biletowe, ogrodzenie zewnętrzne obiektu.
12) Zgodnie z Uchwałą IV/51 z dnia 30 marca 2010 Zarządu PZPN wymaga się zapewnienia
współdziałania (rozumianego jako wymianę danych) funkcjonującego na wykorzystywanym
obiekcie systemu biletowego oraz systemu identyfikacji kibiców z CBDK PZPN. W szczególności
kluby zobowiązane są do prowadzenia identyfikacji osób uczestniczących w imprezie masowej
oraz prowadzenia ewidencji i obligatoryjnego przekazywania do CBDK PZPN następujących
danych:
a) imię i nazwisko oraz numer PESEL, a w razie gdy nie został on nadany - rodzaj, serię i numer
dokumentu potwierdzającego tożsamość,
b) w przypadku międzypaństwowych i międzynarodowych meczów piłkarskich oraz meczów
rozgrywanych w ramach lig zawodowych - imię i nazwisko, wizerunek twarzy oraz numer PESEL,
a w razie gdy nie został on nadany — rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego
tożsamość.
13) Posiadania sprawnego nagłośnienia słyszalnego w każdej części stadionu oraz stanowiska
spikera.
14) zapewnienia co najmniej 5 stanowisk dla komentatorów radiowych i telewizyjnych,
15) zapewnienia bezpośredniego i bezpiecznego wejścia na boisko zawodnikom i sędziom,
16) zapewnienia w obszarze strzeżonym parkingu, oznaczonego tablicami informacyjnymi, dla co
najmniej 1 autokaru i 10 samochodów osobowych dla zawodników, sędziów, delegata,
obserwatora i osób funkcyjnych.
17) zapewnienia odpowiedniej liczby toalet publicznych dla kibiców obu płci wg przelicznika: 1
sedes na 200 osób i 1 pisuar na 125 osób, w tym toaleta z dostępem dla osób
niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.
18) zapewnienia odpowiedniej liczby bufetów dla publiczności, w tym co najmniej 1 bufetu dla
kibiców drużyny gości,
19) wyposażenia stadionu w tablice informacyjne, regulaminy: obiektu i imprezy masowej, które
należy umieścić przed każdym wejściem i wjazdem na teren obiektu sportowego. Oznakowaniu
podlegają również wszelkie przejścia i wejścia na sektory. Wszystkie oznaczenia muszą być w
języku polskim. Sektory oraz rzędy w sektorach należy oznakować w sposób widoczny i czytelny,
20) zapewnienia dla kibiców drużyny gości sektora o pojemności co najmniej 5% liczby miejsc
udostępnionych na stadionie. Sektor gości musi być wydzielony ogrodzeniem o wysokości 2,2m z
każdej strony, z co najmniej 2 wyjściami ewakuacyjnymi, w tym z jednym na płytę boiska,
21) zapewnienia pomieszczenia dla przeprowadzenia kontroli antydopingowej, w którym musi
znajdować się toaleta z sedesem, umywalka z lustrem, 1 prysznic, 4 krzesła, 4 wieszaki na odzież,
lodówka i 1 biurko,
22) zapewnienia wyposażonego pomieszczenia pomocy medycznej dla widzów w trakcie meczu,
23) wyposażenia obiektu w stabilne ogrodzenie: zewnętrzne o wysokości minimum 2,5 m,
wewnętrzne – jeżeli zachodzi konieczność zastosowania takiego ogrodzenia – o minimum 1,1 m
oraz ogrodzenia płyty boiska o wysokości od 1,1 m.
24) zapewnienia miejsca dla przeprowadzenia przez reporterów telewizyjnych lub radiowych
prezentacji lub wywiadów w pobliżu przejścia z boiska do szatni,
25) pomieszczenia roboczego dla przedstawicieli masowego przekazu o powierzchni co najmniej
20 m2 wyposażonych w krzesła i dostęp do systemów komunikacyjnych,

26) zapewnienia pomieszczenia na konferencje prasowe na co najmniej 20 osób dla uczestników
tych konferencji wyposażonego w stół, krzesła i system nagłośnienia.
27) Wyznaczenia łatwo dostępnych, z dobrą widocznością na płytę boiska, miejsc dla widzów
niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich,
28) Posiadania przez klub elektronicznej tablicy do zmiany zawodników, z możliwością
wyświetlania numerów od 1 do 99,
29) Oznakowania dróg i wyjść ewakuacyjnych zgodnie z PN-92/N-01256-02 i PN-92/N-01256-05,
30) Od sezonu 2012/2013 posiadania sztucznego oświetlenia płyty boiska o natężeniu minimum
1200 luksów oraz od sezonu 2013/2014 posiadania podgrzewanej murawy płyty głównej,
31) Od sezonu 2012 /2013 posiadania minimum 2 pełnowymiarowych boisk treningowych
wyposażonych w nawierzchnię naturalną (trawiastą) oraz 1 pełnowymiarowego boiska
treningowego wyposażonego w nawierzchnię sztuczną.

