Załącznik nr 1

WYMOGI LICENCYJNE DLA KLUBÓW UCZESTNICZĄCYCH W ROZGRYWKACH MZPN W SEZONIE 2015/2016 ZATWIERDZONE UCHWAŁĄ
Nr 5/Z/2015 ZARZĄDU MAZOWIECKIEGO ZPN z dn. 23.04.2015r.
Lp.

Wymogi

IV Liga

L.01

Forma prawna

S.01

Zobowiązanie do uczestnictwa w rozgrywkach piłkarskich
drużyn młodzieżowych
Zobowiązanie do gry w zespołach seniorskich zawodników
do lat 21

I.01

Posiadanie stadionu lub obiektu sportowego
spełniającego wszystkie minimalne wymogi licencyjne.

I.02

Wyposażenie obiektu w tablice informacyjne i regulaminy.

I.03

Liczba*
miejsc
siedzących
dla
kibiców
przymocowanych do podłoża.
W tym indywidualne (krzesełka, siedziska).

trwale

I.05

Posiadanie sektora dla kibiców gości, z co najmniej 5% z
łącznej liczby miejsc przewidzianych dla publiczności.

I.06

Posiadanie boiska o wymiarach minimum:

Posiadanie trwałego ogrodzenia boiska od widowni.
W IV Lidze i LO wyposażone w bramki ewakuacyjne.

Klasa "A"

Klasa "B"

Ligi
Okręgowe
U19, U17,
U15, U14

Wyciąg z właściwego rejestru sądowego lub ewidencji prowadzonej przez Starostę Powiatu lub Prezydenta
Miasta, zawierający dane dotyczące formy prawnej klubu oraz aktualnego składu osobowego jego władz.

S.02

I.07

LO

Ekstraliga
i I Liga Maz.
U19, U17,
U15, U14

3

2

1

0

Nie dotyczy

Klub może zwrócić się z wnioskiem do Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej o wyrażenie zgody na czasowy udział w
rozgrywkach danej ligi lub klasy rozgrywkowej bez obowiązku posiadania wymaganej ilości drużyn młodzieżowych.

2

2

1

0

Nie dotyczy

Jeżeli klub nie jest właścicielem stadionu, musi dostarczyć pisemną umowę z właścicielem obiektu.
Umowa musi opiewać, na co najmniej jeden sezon licencyjny.
TAK
we wszystkich klasach rozgrywkowych
300

200

100

50

100

50

Niewymagane
Minimalną pojemność stadionu dla IV ligi i niższych klas rozgrywkowych określa Mazowiecki Związek Piłki
Nożnej.
TAK
Odstąpiono poza meczami w czasie, których, jak wynika z posiadanych
TAK
z
ogrodzeniem
informacji i dotychczasowych doświadczeń dotyczących zachowania
z ogrodzeniem
(od sezonu 2016/17 o
osób uczestniczących, istnieje obawa wystąpienia aktów przemocy lub
wysokości 2.20 m.)
agresji
Sektor kibiców drużyny gości musi odpowiadać parametrom określonym przez Mazowiecki ZPN (Wydzielony
z ogrodzeniem trwałym i stabilnym z każdej strony sektora. W IV Lidze z oddzielnym wejściem na stadion).

300

100

100x60

100x55

95x55

90x45

100x60

100x60 **

Maksymalne wymiary boiska we wszystkich klasach rozgrywkowych 105x68
W szczególnie uzasadnionych przypadkach klub może zwrócić się z wnioskiem do Mazowieckiego ZPN o
wyrażenie zgody na czasowy (maks. 2 sezony) udział w rozgrywkach danej klasy rozgrywkowej bez
obowiązku posiadania pola gry odpowiadającego powyższym parametrom.
Mocowane na
TAK
TAK
Mocowane na
każde spotkanie
o konstrukcji
o konstrukcji stabilnej
każde spotkanie
stabilnej

I.08

I.09
I.11

I.12
I.13
I.14

Posiadanie zadaszeń dla zawodników rezerwowych obu 13 miejsc każde 12 miejsc każde 8-12 miejsc
8-12 miejsc
12 miejsc każde
8-12 miejsc
drużyn. Ławki muszą być usytuowane co najmniej 3m od linii
każde
każde
każde
bocznej, rozstawione symetrycznie i oddalone maksymalnie
Ilość miejsc na ławkach rezerwowych określa Mazowiecki Związek Piłki Nożnej.
30m od siebie.
Stanowisko
dla
minimum
dwóch
odpowiednio
oznakowanych noszowych (zielona kamizelka z białym
TAK
krzyżem na plecach) wyposażonych w jedne nosze.
we wszystkich klasach rozgrywkowych
Wydzielone, bezpieczne przejście dla sędziów i zawodników.
Posiadanie oddzielnych szatni dla zawodników w takim
TAK
samym standardzie dla obu drużyn z możliwością kąpieli w
Standard i wyposażenie szatni ustala Mazowiecki Związek Piłki Nożnej.
ciepłej wodzie. Dopuszcza się, aby w klasach od klasy o powierzchni
W każdej szatni muszą się znajdować minimum: miejsca do siedzenia dla 18 osób;
Okręgowej do klasy B szatnia dla drużyny gospodarzy była w
min. 20 m2
wieszaki lub szafki na odzież dla 18 osób; tablica do prezentacji taktyki z wyposażeniem,
niższym standardzie.
± 2 m2
oraz minimum 2 prysznice i 1 toaleta w szatni lub w bezpośrednim jej pobliżu.
Posiadanie oddzielnej szatni dla sędziów z możliwością W szatni dla sędziów muszą się znajdować: stół i miejsca do siedzenia dla 4 osób, wieszaki lub szafki na
kąpieli w ciepłej wodzie.
odzież dla 4 osób, oraz 1 prysznic i 1 toaleta (z sedesem) w szatni lub bezpośrednim jej pobliżu.
Wydzielenie i zabezpieczenie miejsc dla autokarów i
samochodów osób funkcyjnych
TAK
Zabezpieczenie toalet dla widowni (1 sedes/200 osób),
we wszystkich klasach rozgrywkowych
zawodników i sędziów

I.16

Nagłośnienie obiektu - prowadzenie zawodów przez spikera
z licencją.
Oświetlenie min. 500 Ev(lx)

I.18
P.02

Posiadanie ogrodzenia obiektu piłkarskiego.
Powołanie kierowników ds. bezpieczeństwa

P.03

Opieka medyczna

P.04

Posiadanie oznaczonego punktu sanitarnego (biały krzyż na
zielonym tle)
Zobowiązanie do prowadzenia zespołu przez szkoleniowca z
ważną licencją minimum
Zapewnienie odpowiedniej ilość służb porządkowych i
informacyjnych lub wolontariuszy.

I.15

P.06

* - 1 miejsce = 0, 5 mb ławki.
** - zalecane wymiary boiska

TAK

Zaleca się, aby w pozostałych klasach rozgrywkowych instalowano nagłośnienie.

W przypadku chęci rozgrywania meczów przy świetle elektrycznym do wniosku licencyjnego należy dołączyć
certyfikat oświetlenia. Ważność certyfikatu ustala się na 1 rok.
TAK
Niewymagane
TAK
W pozostałych klasach rozgrywkowych klub musi wyznaczyć osobę odpowiedzialną za
z uprawnieniami
porządek na obiekcie.
W IV Lidze klub musi wyznaczyć: lekarza lub ratownika medycznego, w pozostałych klasach rozgrywkowych
dopuszcza się: lekarza, ratownika medycznego lub pielęgniarkę.

TAK we wszystkich klasach rozgrywkowych.
Zaleca się żeby punkt sanitarny nie znajdował się na ławce zawodników rezerwowych gospodarzy.
Licencja
PZPN - A

minimum
5

Licencja
UEFA - B
minimum
4

Licencja UEFA-C i PZPN-B
minimum
3

Licencja UEFA-B

Licencja PZPN-B

minimum
2

