Komunikat Komisji ds. Licencji Klubowych Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej
z dnia 6 kwietnia 2017 roku.
Ustalenia uzupełniające Dol. ZPN do podręcznika licencyjnego dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2017/2018

KRYTERIA INFRASTRUKTURALNE
IV liga
Pojemność:
– minimum 300 miejsc siedzących (krzesełek) zgodnie z wymogami określonymi przez PZPN;
- sektor kibiców przyjezdnych wydzielony oraz oznaczony – pojemność minimum 50 miejsc (dopuszczalny jest sektor stojący). Sektor
wyposażony w bezpośredni dostęp do minimum 1 toalety;
Ogrodzenie:
a) ogrodzenie obiektu uniemożliwiające niekontrolowane wejście na obiekt;
b) ogrodzenie oddzielające obszar pola gry od widowni;
Szatnie:
- Szatnie dla drużyny gospodarzy oraz gości wyposażone w


pełen węzeł sanitarny tj. w prysznice minimum 2 na każdą szatnie zawodniczą, oraz minimum 2 toalety z sedesem na każdą
szatnie zawodniczą);

- Szatnie dla sędziów


pełen węzeł sanitarny tj. w prysznice minimum 1 w szatni oraz minimum 1 toaleta z sedesem;

Parking
Wydzielić oraz zabezpieczyć miejsce parkingowe dla drużyny przyjezdnej, sędziów zawodów oraz innych osób funkcyjnych;
Kryteria dotyczące personelu
Kierownik ds. Bezpieczeństwa powinien być obecny na obiekcie na 60 minut przed rozpoczęciem zawodów;
W czasie trwania zawodów na obiekcie powinno znajdować się 15 oznakowanych porządkowych;
Kl. Okręgowa
Pojemność :
– minimum 200 miejsc siedzących (krzesełek) zgodnie z wymogami określonymi przez PZPN;
- sektor kibiców przyjezdnych wydzielony oraz oznaczony – pojemność minimum 50 miejsc (dopuszczalny jest sektor stojący). Sektor
wyposażony w bezpośredni dostęp do minimum 1 toalety;
Ogrodzenie:
a) ogrodzenie obiektu uniemożliwiające niekontrolowane wejście na obiekt;
b) ogrodzenie oddzielające obszar pola gry od widowni;
Szatnie:
- Szatnie dla drużyny gospodarzy oraz gości wyposażone w


pełen węzeł sanitarny tj. w prysznice minimum 2 na każdą szatnie zawodniczą, oraz minimum 2 toalety z sedesem na każdą
szatnie zawodniczą);

- Szatnie dla sędziów



pełen węzeł sanitarny tj. w prysznice minimum 1 oraz minimum 1 toaleta z sedesem w szatni lub w bezpośrednim jej
pobliżu;

Parking
Wydzielić oraz zabezpieczyć miejsce parkingowe dla drużyny przyjezdnej, sędziów zawodów oraz innych osób funkcyjnych;
Kryteria dotyczące personelu:
Klub na czas trwania zawodów musi wyznaczyć osobę, która będzie odpowiadać za bezpieczeństwo przeprowadzanych zawodów. Osoba
ta musi spełniać następujące wymogi:
- mieć ukończone 18 lat;
- posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych;
- na czas trwania zawodów być wyposażoną w kamizelkę odblaskową z napisem – „Bezpieczeństwo”;
W czasie trwania zawodów na obiekcie powinno znajdować się 10 oznakowanych porządkowych;

Kl. A
Pojemność:
– minimum 100 miejsc siedzących indywidualnych;
Ogrodzenie:
a) ogrodzenie obiektu uniemożliwiające niekontrolowane wejście na obiekt;
b) ogrodzenie oddzielające obszar pola gry od widowni;
Szatnie:
- Szatnie dla drużyny gospodarzy oraz gości wyposażone w


pełen węzeł sanitarny tj. w prysznice minimum 1 na każdą szatnie zawodniczą, oraz minimum 1 toalety z sedesem na każdą
szatnie zawodniczą);

- Szatnie dla sędziów


pełen węzeł sanitarny tj. w prysznice minimum 1 oraz minimum 1 toaleta z sedesem w szatni lub w bezpośrednim jej
pobliżu;

Parking
Wydzielić oraz zabezpieczyć miejsce parkingowe dla drużyny przyjezdnej, sędziów zawodów oraz innych osób funkcyjnych;
Kryteria dotyczące personelu:
Klub na czas trwania zawodów musi wyznaczyć osobę, która będzie odpowiadać za bezpieczeństwo przeprowadzanych
zawodów. Osoba ta musi spełniać następujące wymogi:
- mieć ukończone 18 lat;
- posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych;
- na czas trwania zawodów być wyposażoną w kamizelkę odblaskową z napisem – „Bezpieczeństwo”;
W czasie trwania zawodów na obiekcie powinno znajdować się 8 oznakowanych porządkowych;

Kl. B
Pojemność:
– minimum 50 miejsc siedzących indywidualnych;

Ogrodzenie:
- ogrodzenie obiektu określające miejsce gdzie odbywają się zawody (teren imprezy);
Szatnie:
- Szatnie indywidualne dla drużyny gości oraz gospodarzy;
- Szatnie dla sędziów;
Parking
Wydzielić oraz zabezpieczyć miejsce parkingowe dla drużyny przyjezdnej, sędziów zawodów oraz innych osób funkcyjnych;
Kryteria dotyczące personelu:
Klub na czas trwania zawodów musi wyznaczyć osobę, która będzie odpowiadać za bezpieczeństwo przeprowadzanych zawodów. Osoba
ta musi spełniać następujące wymogi:
- mieć ukończone 18 lat;
- posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych;
- na czas trwania zawodów być wyposażoną w kamizelkę odblaskową z napisem – „Bezpieczeństwo”;
W czasie trwania zawodów na obiekcie powinno znajdować się 8 oznakowanych porządkowych;

Rozgrywki Młodzieżowe
Szatnie:
- Szatnie indywidualne dla drużyny gości oraz gospodarzy;
- Szatnie dla sędziów;
Ławki rezerwowych:
- Stadion/obiekt musi być wyposażony w dwie oznaczone ławki dla rezerwowych, które powinny mieć wystarczające wymiary, by
pomieścić co najmniej 8 osób;

