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WYTYCZNE 

Jakie musi spełniać obiekt piłkarski, aby został zweryfikowany 

do rozgrywek IV ligi, „O”, „A” oraz klasy „B”, seniorów i drużyn młodzieżowych 

    

1. Przy wejściach na stadiony (boiska) piłkarskie musi znajdować się Regulamin 
wewnętrzny obiektu oraz Regulamin zawodów piłkarskich  w formacie minimum 70 
x 100 cm. 

2. Pojemność stadionów powinna wynosić: 
2.1.  IV liga 300 miejsc siedzących – spełniających wymogi indywidualnych miejsc 

siedzących (krzesełka) 
2.2.  Klasa Okręgowa – 200 miejsc siedzących – krzesełka i ławki. 
2.3. Klasa A – 100  miejsc siedzących. - krzesełka i ławki  
2.4. Klasa B - 50 miejsc siedzących - krzesełka i ławki.. 

3. Pole Gry 
Zaleca się, aby wymiary pola gry były 100-105 m długości i 60 - 68 m szerokości, 
3.1. Pole gry w IV lidze oraz Klasie Okręgowej powinno  być oddzielone od widowni 

stabilnym ogrodzeniem wysokości min 1,2 m wyposażonym w furtki  
bezpieczeństwa szerokości min 1,2 m otwierającym się  kierunku pola gry. 

3.2.  Pole gry w pozostałych klasach (A, B) powinno by oddzielone od widowni 
dowolnym ogrodzeniem (zaleca się stabilne ogrodzenie) wyznaczającym strefę 
niedozwoloną dla kibiców.  

3.3.  Powyższe ogrodzenia muszą być zamontowane w odległości większej lub 
równej - 3 m od linii bocznej i 5 m od linii końcowej boiska. 

3.4.  nawierzchnia pola gry do zawodów winna być równa, nie zagrażać 
bezpieczeństwu zawodników i sędziów. Gdy w danym dniu boisko nie nadaje 
się do gry to organizator winien wskazać zastępczy obiekt zweryfikowany do 
danej klasy rozgrywkowej w tej lub najbliższej miejscowości, 

3.5. przeszkody stałe znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie pola gry mogące 
stanowić zagrożenie bezpieczeństwa zawodników muszą być usunięte lub 
odpowiednio zabezpieczone o ile znajdują się bliżej niż 3 m od linii bocznej i 
5 m od linii bramkowej dotyczy to słupków w tym naciągów siatek bramek, 
piłkochwytów, ogrodzenia, rowków odwadniających, reklam, studzienek, 
schodów terenowych itp. 

4. Każdy obiekt piłkarski przed weryfikacją musi być przygotowany jak do meczu 
mistrzowskiego tj.: 
4.1.  posiadać oznaczone linie kontrastujące z nawierzchnią o szerokości 10-12 cm 

(szerokość słupka bramki), 
4.2.  zamocowanie siatki bramkowej i chorągiewki wys. min. 1, 5 m nad podłożem 

i umieszczone w narożu pola gry, 
4.3.  bramki muszą być umieszczone na środku linii bramkowej o rozstawie słupków 

i poprzeczki (okrągłych, eliptycznych) koloru białego o średnicy 10-12 cm o 
rozstawie wewnątrz między słupkami 7, 32 m i wysokości 2, 44 m.  

4.4.  bramki muszą być zakotwiczone na stałe w podłożu (przenośne dla młodzieży, 
także zakotwiczone do podłoży), 

5.  Muszą być zachowane względy bezpieczeństwa: 



   

5.1.  materiały reklamowe nie mogą być umieszczane na bramkach, siatkach 
bramkowych, polu gry oraz przejściach na płytę boiska, 

5.2.  siedziska i miejsca do przebywania publiczności na zawodach winny być 
bezpieczne, siedzenia trwale zamontowane do podłoża w dobrym stanie 
technicznym i na obiekcie nie może być żadnych materiałów, które mogą być 
użyte do zakłócenia porządku i bezpieczeństwa kibiców, 

6. Organizator imprezy sportowej musi przygotować dla uczestników zawodów 
oddzielne, odpowiednio wyposażone szatnie znajdujące się w pobliżu pola gry.  
6.1. Szatnie pozostają pod stałym nadzorem organizatora zawodów.  
6.2. W szatni winny być ławki, wieszaki, WC, natryski, umywalki woda ciepła i 

zimna, stolik itp. dla każdej drużyny i sędziów.  
6.3. W każdej szatni zaleca się, aby znajdowały się:  

6.3.1. miejsca do siedzenia dla minimum 20 osób,  
6.3.2. wieszaki lub szafki na odzież dla minimum 20 osób,  
6.3.3. minimum 3 prysznice, dla kasy A i B minimum po 2 prysznice na szatnie 

drużyny. 
6.3.4. sędziowie 1 prysznic 
6.3.5. w każdej z szatni - minimum 1 toaleta z sedesem,  
6.3.6. tablica z wyposażeniem do prezentacji taktyki. (opcjonalnie) 

6.4. szatnie czyste z pełnym wyposażeniem sanitarnym, kwaterunkowym i 
technicznym, 

6.5. Ławki dla zawodników rezerwowych i osób funkcyjnych. 
6.5.1. w IV lidze  - 13 osób 
6.5.2. w Klasie Okręgowej – 10 osób, 
6.5.3. w Klasie A i B – 8 osób. 

7. Na obiekcie winna się znajdować odpowiednia ilość toalet, w tym  jedna dla kobiet 
oraz w IV lidze oraz Klasie Okręgowej minimum jedna przy sektorze kibiców gości. 
Dopuszczalne są toalety typu TOI-TOI. 

8. Do weryfikacji obiektu z urzędu brać będą udział wyznaczeni przedstawiciele 
Lubuskiego ZPN. Członkowie Komisji Licencyjnej przedstawiciele Klubu oraz 
gospodarz obiektu. Z przeprowadzonej weryfikacji sporządza się Protokół 
weryfikacji, który należy umieścić w szatni sędziowskiej. 

9. W przypadku odmowy weryfikacji komisja sporządza protokół odmowy weryfikacji 
z uzasadnieniem,  a organizator ma wskazać obiekt zastępczy nie później niż 14 
dni przed zawodami powiadamiając drużynę przeciwną, Wydział Gier i Kolegium 
Sędziów Lubuskiego ZPN w Zielonej Górze.  

10. Weryfikacje warunkowe wydaje się tylko na okres jednego sezonu i nie mogą być 
wystawione na następny sezon. 

 
        

 
        Komisja ds. Licencji Klubowych 

            Przewodniczący 
         

        Waldemar Nieczkowski 
 


