WYTYCZNE UZUPEŁNIAJĄCE
W SPRAWIE KRYTERIÓW INFRASTRUKTURALNYCH
JAKIE MUSI SPEŁNIAĆ OBIEKT PIŁKARSKI ABY ZOSTAŁ ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
DO ROZGRYWEK ODPOWIEDNIO KLASY „B”, „A”, „O” ORAZ IV LIGI

„B” KLASA

Każdy obiekt piłkarski przed weryfikacją musi być przygotowany jak do meczu mistrzowskiego,
a w szczególności:
1. Powinien posiadać oznaczone linie kontrastujące z nawierzchnią o szerokości 10-12 cm (szerokość
słupka bramki), zaleca się, aby wymiary boiska były zgodne z wymiarami określonymi
w podręczniku licencyjnym dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne;
2. Powinien mieć zamocowanie siatki bramkowe i chorągiewki narożne (wys. min. 1,5 m nad
podłożem i umieszczone w narożu pola gry);
3. Szatnie powinny być czyste z pełnym wyposażeniem sanitarnym, kwaterunkowym i technicznym;
4. Bramki muszą być umieszczone na środku linii bramkowej o rozstawie słupków i poprzeczki
(okrągłych, kwadratowych, eliptycznych, prostokątnych) koloru białego o średnicy 10-12 cm
o rozstawie wewnątrz między słupkami 7,32 m i wysokości 2,44 m.

KRYTERIA INFRASTRUKTURALNE
KLASA „B”
Regulaminy

1. Stadion klubu Klasy „B” musi posiadać wewnętrzny regulamin obiektu i regulamin zawodów piłkarskich
nie będących imprezą masową. Jeżeli właściwe przepisy prawa powszechnego nakładają taki obowiązek,
musi posiadać regulamin imprezy masowej.
2. Regulaminy, o których mowa w pkt. 1 muszą zostać rozmieszczone w formacie nie mniejszym niż B1
(70 cm x 100 cm) przed każdym wejściem udostępnionym dla kibiców na Stadion/obiekt sportowy w taki sposób,
by widzowie mogli je przeczytać.

Pojemność:
Minimum 50 miejsc siedzących zgodnie z wymogami określonymi przez PZPN;
Pole gry:
1. W Klasie „B” długość nie mniejszą niż 90 m i nie większą niż 105 m, szerokość nie mniejszą niż 45 m
i nie większą niż 68 m .
2. Pole gry musi mieć pobocze o nawierzchni z trawy naturalnej, sztucznej lub hybrydowej o szerokości
minimum 3 m za bocznymi liniami ograniczającymi pole gry i co najmniej 5 m za liniami bramkowymi.
W przypadku, gdy pole gry wykonane jest z murawy sztucznej lub hybrydowej, opisane powyżej
powierzchnie pobocza pola gry mogą być wykonane z tej samej nawierzchni co pole gry lub
o nawierzchni z trawy naturalnej.
3. W Klasie „B” dopuszcza się, aby pole gry mogło posiadać trawiaste pobocze o szerokości 1,5 m
za bocznymi liniami ograniczającymi pole gry i co najmniej 4 m za liniami bramkowymi. W takim
przypadku, trwałe przeszkody muszą być obowiązkowo zabezpieczone elementami amortyzującymi
i bezpiecznymi, np. materacem.
4. W skład obszaru pola gry wchodzi: pole gry (boisko) wraz z bezpośrednim otoczeniem, oddzielonym
od widowni.
Obszar Pola gry:
Ogrodzenie oddzielające obszar pola gry od widowni:
a. Oznaczona / wydzielona strefa obiektu/ stadionu, umożliwiająca kontrolowane wejście publiczności
na stadion (teren imprezy sportowej). W przypadku braku stabilnego ogrodzenia oddzielającego
obszar pola gry od widowni, na czas rozgrywania zawodów pole gry powinno być oddzielone od
widowni (w odległości co najmniej 3 metrów) taśmą o szerokości co najmniej 10 cm na wysokości
co najmniej 1,2 m.
b. Słupki odciągów siatek na bramkach, a także słupy piłkochwytów znajdujące się w odległości
mniejszej niż 5m od linii końcowej pola gry, są traktowane jako przeszkoda stała, i muszą być
odpowiednio zabezpieczone.
Ławki w obszarze pola gry
1. Stadion/obiekt sportowy musi być wyposażony w dwie oznaczone ławki dla rezerwowych, które
powinny mieć wystarczające wymiary, by pomieścić co najmniej 8 osób.
2. Ławki dla rezerwowych muszą być zadaszone oraz usytuowane co najmniej 3 m od linii bocznej boiska,
rozstawione symetrycznie w stosunku do linii środkowej boiska w odległości nie mniejszej niż 10 m i nie
większej niż 30 m od siebie. W przypadku ławek nie posiadających indywidualnych miejsc siedzących przyjmuje
się 50-centymetrową szerokość miejsca na jedną osobę.

Szatnie dla drużyn gospodarzy oraz gości:
1. Stadion/obiekt sportowy musi być wyposażony w szatnie dla obu drużyn o takim samym standardzie.
2. Zaleca się, aby powierzchnia każdej szatni, nie licząc powierzchni natrysków i toalet była nie mniejsza
niż 25m2.
3. W każdej szatni zaleca się, aby znajdowały się:
a. miejsca do siedzenia dla minimum 20 osób,
b. wieszaki lub szafki na odzież dla minimum 20 osób,
c. tablica z wyposażeniem do prezentacji taktyki
d. pełen węzeł sanitarny tj. w prysznice minimum 3 na każdą szatnie zawodniczą, oraz minimum 1
toalety z sedesem na każdą szatnie zawodnicz,
Szatnia dla sędziów
1. Stadion/obiekt sportowy musi być wyposażony w szatnię dla sędziów oddzieloną od szatni dla zawodników.
2. W szatni dla sędziów muszą się znajdować:
a. stół i miejsca do siedzenia dla 4 osób,
b. wieszaki lub szafki na odzież dla 4 osób,
c. pełen węzeł sanitarny tj. w prysznice minimum 1 w szatni oraz minimum 1 toaleta z sedesem

Publiczny dostęp i wejścia na obiekt
Ogrodzenie obiektu uniemożliwiające niekontrolowane wejście na obiekt:
a. Zaleca się aby obiekty wszystkich lig i klas rozgrywkowych, były otoczone trwałym i stabilnym
ogrodzeniem o wysokości minimum 1.8m uniemożliwiającym niekontrolowane wejście na obiekt.
Monitoring i ogrodzenie mogą w szczególności przyczynić się do zmniejszenia ryzyka wandalizmu
oraz wejścia na obiekt dzikiej zwierzyny.
Parking
Dla drużyny przyjezdnej, sędziów zawodów oraz innych osób funkcyjnych powinny być wydzielone oraz
zabezpieczone miejsca parkingowe;
Urządzenia sanitarne
1. Każdy obiekt, na którym rozgrywane są mecze piłkarskie musi być wyposażony w toalety dla publiczności obu
płci.
2. Toalety muszą być zgodne z przepisami sanitarnymi.
Oznakowanie
1. Każde pomieszczenie oraz wyznaczone miejsce wykorzystywane na zabezpieczenie zawodów musi być
oznakowane, np.:
a. szatnia drużyny gospodarzy i drużyny gości,
b. szatnia sędziów,
c. obserwator/delegat meczowy,
d. w widocznym miejscu punkt medyczny,
e. gaśnice,
f. toalety,
g. oraz inne pomieszczenia meczowe.

