
 

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI BOISKA 

Weryfikacji boiska dokonała komisja w dniu .................. 20......... r.  

Miejscowość ............................................................... nazwa Klubu ..................................................................... 

.............................................................................. przy ul. ................................................................................,  

 

1. Nazwa i adres stadionu ................................................................................................................................... 

2. Boisko stanowi własność: ................................................................................................................................ 

3. Dojazd do boiska: ........................................................................................................................................... 

4. Miejsc siedzących (ławki, krzesełka*)..............., stałych siedzisk ............., stojących: .........., trybuna: tak - nie*) 

5. Wymiary boiska: długość .................................. szerokość .................................. 

6. Nawierzchnia boiska i stan techniczny: ............................................................................................................ 

7. Położenie bramek: północ – południe, wschód – zachód, inne .......................................................................*)  

8. Wymiary bramek: ............................................. konstrukcja bramek ........................................................ 

9. Siatki bramkowe: (rodzaj, stan, oczka) ............................................................................................................. 

10. Czy jest ogrodzenie obiektu sportowego – tak/nie, rodzaj: ............................................................................. 

11. Czy jest trwałe odgrodzenie pola gry od widowni –tak/nie٭, rodzaj odgrodzenia; 

…………………………………….............................................................................................................................. 

12. Odległość ogrodzenia od pola gry: a) od linii bocznych   ................................. 

                                                       b) od linii bramkowej  ................................ 

13. Odległość przeszkód stałych od pola gry: a) od linii bocznych  ............................... 

                                                                 b) od linii bramkowej ............................... 

14. Czy wyznaczone jest stałe przejście z szatni na boisko i odwrotnie: odgrodzone – tak-nie*). Jeśli tak - podać w jaki 

sposób i odległość z boiska do szatni …....................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

15. Czy są szatnie dla zawodników i sędziów - stan techniczny, powierzchnia w m², węzeł sanitarny, natryski itp?:  

a) Gospodarzy - ........................................................................................................................................ 

b) Gości - ……........................................................................................................................................... 

c) Sędziów -  .......................................................................................................................................... 

16. Czy są oznaczone punkty sanitarne - ilość apteczek i ich stan?........................................................................ 

17. Czy na obiekcie znajdują się toalety dla widowni i ich stan?............................................................................ 

18. Czy na obiekcie są nosze i noszowi?.............................................................................................................. 

19. Czy miejsca siedzące dla zawodników rezerwowych są zadaszone: tak - nie*) na ile miejsc …………………………… 

20. Czy jest wydzielony sektor na widowni dla kibiców drużyny gości (5% pojemności stadionu) tak-nie٭). 

21. Czy są trybuny, ławki, indywidualne miejsca, tym podobne?................... ilość miejsc siedzących …………………… 

Ilość miejsc stojących …………………… 

22. Czy obiekt sportowy jest wyposażony w tablice informacyjne i regulamin stadionu: (tak- nie*) 

23. Czy są wydzielone i zabezpieczone miejsca postojowe dla autokarów drużyny gości i osób funkcyjnych: (tak-nie*) 

24. Czy jest spiker zawodów z licencją?: tak - nie*) 

25. Czy klub posiada boisko treningowe?: tak – nie*) 



26. Czy klub posiada bramki dla drużyn młodzieżowych (trampkarze, młodziki, Orlik, Żak) (opis techniczny – wys. i 

szer. bramek, grubość słupków i poprzeczki, stan siatek?)…………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

27. Dojazd do boiska (rodzaj środków komunikacji)……………………………………………………………………………………………… 

28. Uwagi Komisji Weryfikacyjnej: ........................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

29. Termin wykonania poprawek i zaleceń oraz poinformowania o wykonaniu Komisji …............................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

30. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach. 

 

WNIOSEK KOMISJI 
 UZNAĆ, NIE UZNAĆ, UZNAĆ WARUNKOWO DO DNIA………………………………………………………………………………………. 

 

                                                             / niepotrzebne skreślić/  

 NINIEJSZE BOISKO ZA PRZYDATNE DO ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH LIGI/ KLASY……………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

   

Członkowie Komisji: 
 

1. …………………………………………………..   2. ……………………………………………………………. 
                         (Przedstawiciel Kolegium Sędziów)                                                                                   (Przedstawiciel Wydziału Gier) 
 

 
3 ………………………………………………….   4. ……………………………………………………………. 

             (Przedstawiciel Komisji ds. Licencji)                                                                                     (Przedstawiciel Klubu) 

 
 
Opisane wyżej boisko zostało zweryfikowane przez Wydział Gier Lubuskiego ZPN w Zielonej Górze 

/Podokręgu*/ na posiedzeniu w dniu .................. 20........ r. Boisko nadaje się do rozgrywania zawodów 

mistrzowskich na szczeblu rozgrywek, Liga/Klasa……………………………………………………………… oraz 

niższych klas rozgrywkowych, od dnia  ………………………20…..r, do dnia ………………………20…..r.  

 

Zielona Góra, dnia .................................................. 

                                                                                                   Przewodniczący Wydziału Gier/Podokręgu*/ 

                                                    

                                                                                             ……………………………………………….. 

 

 

Gospodarz obiektu ma obowiązek umieścić niniejszy protokół w szatni sędziowskiej na widocznym miejscu. 

 

 

 

 

*) niepotrzebne skreślić 


