ZAŁĄCZNIK nr 4
………………………………………………………..
(pieczęć klubu)

……………………….…………………
(miejsce, data)

KRYTERIA INFRASTRUKTURALNE
1. Nazwa Klubu ………………………………………………………………………………………………….......…………..……
adres ……..………………………………………………………………………..………………………………...........…………….….
nr telefonu ……………………………………….....……. nr faksu ………..…………………………………………………..
adres poczty e-mail …………………………….…….……………………......…………………………………………………..
2. Nazwa właściciela stadionu ….….……………….……………….....……………………………………………………
nr telefonu ………………………......………….…………. nr faksu …………………………………………………………..
1.

Stadion – dostępność

Czy Licencjobiorca jest właścicielem stadionu?
Czy Licencjobiorca posiada pisemną umowę z właścicielem stadionu?
Czy umowa zawarta jest na minimum sezon 2018/2019?
Umowę należy dołączyć do wniosku o przyznanie licencji na sezon 2018/2019
2.

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

Pojemność
Czy minimalna pojemność stadionu wynosi 100 indywidualnych miejsc siedzących?

5.

tak

Regulamin wewnętrzny
Czy regulamin obiektu jest umieszczony tak, by widzowie mogli go przeczytać przed
wejściem na obiekt?

4.

nie
nie
nie

Stadion – bezpieczeństwo
Czy wszystkie elementy stadionu i jego trybun spełniają wszystkie normy
bezpieczeństwa?
Czy ciągi komunikacyjne widzów, zawodników i sędziów nie krzyżują się i zapewniają
swobodną komunikację osób w trakcie meczu?

3.

tak
tak
tak

Pole gry (boisko)
Rodzaj nawierzchni
naturalna trawa
sztuczna murawa
Stan nawierzchni boiska
dobry
nierówny
zły
Czy można na nim grać w ciągu całego sezonu rozgrywek klubowych?
tak
nie
Długość/szerokość
x
Czy boisko ma trawiaste pobocze lub pokryte sztuczną murawą (szerokość minimum
tak
nie
1,5 m za liniami bocznymi oraz minimum 3 m za liniami bramkowymi pola gry)?

6

Ławki w obszarze pola gry
Czy ławki dla rezerwowych są zadaszone?
Czy jest wyznaczony i oznakowany (białym krzyżem na zielonym tle) punkt sanitarny
oraz stanowisko dla noszowych wyposażone w nosze z usztywnieniem?

7

tak

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

Dostęp do obszaru pola gry
Czy wyjście na obszar pola gry jest wydzielone w sposób zapewniający bezpieczne
przejście sędziów i zawodników?
Czy sędziowie, zawodnicy, jak i działacze mają w czasie pobytu na stadionie zapewnioną
odpowiednią ochronę?

8

Szatnie dla drużyn
Czy są zapewnione o takim samym standardzie szatnie dla obu drużyn?
wymagania minimalne dla każdej z drużyn:
– indywidualne miejsca do siedzenia, dla co najmniej 18 osób,
– wieszaki lub szafki na odzież, dla co najmniej 18 osób,
– 5 pryszniców,
– 2 toalety (z sedesami),
– 1 pisuar,

9

tak
tak

nie
nie

Liczba toalet:
Liczba
Liczba
toalet:
pisuarów:
doskonały
odpowiedni
niski

Standard urządzeń (czyste, jasne, higieniczne itp.)

Obszar pola gry
Czy obszar pola gry jest odgrodzony od miejsc udostępnionych dla publiczności
stabilnym ogrodzeniem o wysokości minimum 1,2 m?
Czy ogrodzenie obszaru pola gry wyposażone jest w bramki ewakuacyjne pomalowane
na odróżniający je od pozostałego ogrodzenia kolor?

13.

nie
nie
nie

Urządzenia sanitarne
Dla kobiet
Dla mężczyzn

12.

tak
tak
tak

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,
– minimum 10 miejsc parkingowych dla samochodów?

11.

nie
nie
nie
nie
nie

Szatnia dla sędziów
Czy jest zapewniona szatnia dla sędziów oddzielona od szatni zawodników i ma:
– miejsca do siedzenia, wieszaki lub szafki na odzież dla 4 osób,
– 1 prysznic,
– 1 toaleta (z sedesem),

10.

tak
tak
tak
tak
tak

tak

nie

tak

nie

Publiczny dostęp i wyjścia ze stadionu
Czy stadion wyposażony jest w ogrodzenie zewnętrzne?

tak

nie

Podpis/podpisy osób reprezentujących klub zgodnie ze statutem lub uchwałą spółki:

1. ……………………………………………..............................…….

…..............……………………….

………............………

2. …………………………………………..............................……….

………..............………………….

….............……………

(imię i nazwisko)

(imię i nazwisko)

właściwą odpowiedź zaznaczyć symbolem „X”

(funkcja)

(funkcja)

(podpis)

(podpis)

Załącznik pomiaru wielkości boiska
Dopuszczalne wymiary pola gry w przedziale od 100 do 105 m długości i od 64 do 68 m szerokości.

m

m

m

KRYTERIA D – WYBRANE ZALECENIA

m

