
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/33/2019 z dnia 28 marca 2019 r. Zarządu ŁZPN 

 

……………… ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ 
 

……………………………………………………………… 
(adres ZPN) 

(logotyp ZPN) 

 
PROTOKÓŁ WERYFIKACJI BOISKA 

 

 

Nazwa klubu: ……………………………………………………………………………………...  

Adres boiska: ……………………………………………………………………………………... 

Boisko jest własnością: …………………………………………………………………………… 

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

Weryfikacji dokonano dn. ..……………………………… przez przedstawicieli OZPN  

1) WG ……………………………………… 2) WS …………………………………………… 

w obecności przedstawiciela klubu ………………………………………………………………. 
 

Wymiary boiska: długość ……………….  szerokość ………………. 

Nawierzchnia boiska i stan techniczny: ………………………………………………................... 

Konstrukcja bramek: ALUMINIUM/METAL* Słupki obu bramek o grubości …………… 

poprzeczki obu bramek o grubości ……………… o przekroju: ………………………. 

Bramka strona: ………………… odległość słupków od chorągiewki narożnej: .................. 

odległość słupków od siebie na ziemi: .......... pod poprzeczką: .........., wysokość bramki od 

spodu poprzeczki przy jednym słupku: .......... przy drugim słupku ..........     w środku .................    

Bramka strona: ………………… odległość słupków od chorągiewki narożnej: ............ 

odległość słupków od siebie na ziemi: .......... pod poprzeczką: .........., wysokość bramki od 

spodu poprzeczki przy jednym słupku: .......... przy drugim słupku ..........     w środku .................     

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

Ogrodzenie obiektu sportowego – TAK/NIE*, rodzaj, wysokość:……………………………………... 

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

Bramki ewakuacyjne – TAK/NIE* liczba, umiejscowienie na obiekcie …………………………………… 

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

Trwałe odgrodzenie pola gry od widowni – TAK/NIE*, rodzaj, wysokość: ……………....................... 

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

 

 



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

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

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

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

 

Opis przeszkód.: ………………………………………………………………………………………. 
w przypadku jeśli znajdują się one w odległości mniejszej niż 3 m od linii bocznych i 5 od linii bramkowej 

 

Wymagane trawiaste pobocze pola gry TAK/NIE* (3 m za liniami bocznymi i 5 m za liniami bramkowymi) 

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

Szatnie dla zawodników i sędziów – usytuowanie, powierzchnia w m2, stan techniczny, wyposażenie, węzeł 

sanitarny, natryski – liczba stanowisk, czy w szatni, pomieszczenie w budynku itp.: 

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

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

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

Wyznaczone przejścia dla sędziów i zawodników z szatni na boisko i odwrotnie – TAK/NIE*, 

rodzaj zabezpieczenia, odległość z boiska do szatani, czy kontakt z kibicami  

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

Trybuna: TAK/NIE* OTWARTA/KRYTA*          Liczba miejsc siedzących:  

indywidualne miejsca (krzesełka, foteliki): …………………. ławki………………………… 

Ilość miejsc stojących …………………………. 

Wydzielony sektor dla kibiców drużyny gości (5% pojemności stadionu) TAK/NIE*, sposób wydzielenia 

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

Zadaszenia dla zawodników rezerwowych i kierownictw drużyn TAK/NIE*  

Liczba miejsc: ………… rozstawione SYMETRYCZNIE/NIESYMETRYCZNIE* w stosunku do linii środkowej 

boiska w odległości ……… od siebie  

Oznakowany punkt medyczny TAK/NIE*. Oznakowane stanowisko dla noszowych TAK/NIE*. 

Wyposażona apteczka TAK/NIE*. Nosze TAK/NIE*. 

Nagłośnienie obiektu TAK/NIE* Sztuczne oświetlenie JEST/BRAK/BRAK CERTYFIKATU* 

Toalety dla widzów – liczba, rodzaj, umiejscowienie na obiekcie …………………...................................... 

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

Wydzielony i oznakowany parking dla autokaru gości i samochodów osób funkcyjnych 

TAK/NIE* umiejscowienie na obiekcie …………………………………………………………………. 

Liczba wejść na obiekt: …………..Regulamin obiektu/Regulamin meczu piłki nożnej nie 

będącego imprezą masową/Regulamin imprezy masowej TAK/NIE* (gdzie/liczba): 

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



UWAGI KOMISJI ORAZ TERMINY USUNIĘCIA STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI: 

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

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

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

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

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

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

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

        DELEGAT WG                           WYDZ. SĘDZIOWSKI                         PRZEDST. KLUBU 

 

 
 

Boisko zostało zweryfikowane przez Wydział Gier Łódzkiego Związku Piłki Nożnej na podstawie 

informacji zawartej w protokole weryfikacyjnym w dniu ……………………………. 

Boisko zakwalifikowane do rozgrywania zawodów mistrzowskich (Liga/Klasa) 

……………………………………….. oraz niższych klas rozgrywkowych i pucharowych, 

sparingowych na szczeblu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej do dnia ………………… 

 

………………………….. , dnia  ………………………… 

 

                                                                                                   PRZEWODNICZĄCY WYDZIAŁU GIER                                          

 

 

Adnotacje Komisji ds. Licencji: 

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

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

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

 

 

*niepotrzebne skreślić 


