Uchwała nr III/25 z dnia 30 września 2002 roku
Uchwała nr V/66 z dnia 12 i 13 kwietnia 2008 roku
Uchwała nr V/67 z dnia 12 i 13 kwietnia 2008 roku
Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie rozgrywania meczów na boiskach
posiadających sztuczną murawę (tekst jednolity)
Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
§1
Niniejszym wprowadza się możliwość rozgrywania sukcesywnie meczów piłki nożnej w
Polsce na boiskach posiadających sztuczną murawę w rozgrywkach we wszystkich
kategoriach wiekowych.
§2
W celu umożliwienia rozgrywania meczów piłki nożnej na boiskach posiadających sztuczną
murawę (trawę) Wojewódzki Związek Piłki Nożnej będzie wyrażał zgodę na
przeprowadzenie takich spotkań w pierwszej kolejności w meczach zespołów młodzieżowych
i dziecięcych, a w przyszłości – także w spotkaniach drużyn seniorów.
§3
Boiska, o których mowa w §1 powinny być skonstruowane i profesjonalnie pielęgnowane,
zgodnie z Koncepcją Jakości FIFA w zakresie sztucznej murawy, mającej na celu
standaryzację jej jakości oraz zapewnienie bezpieczeństwa zawodników przy wprowadzaniu
nowych rozwiązań w dziedzinie piłki nożnej.
§4
1. Zgodnie z wytycznymi FIFA, podstawowa konstrukcja sztucznej murawy najnowszej
generacji to mieszanka włókien trawopodobnych osadzonych na specjalnym podłożu wraz z
dodaną mieszanką piasku i/lub gumy.
2. Kluby powinny czynić wszelkie starania, aby na polskich boiskach były montowane
sztuczne murawy najwyższej klasy, specjalnie przygotowane do gry w piłkę nożną i
opatrzone znakiem towarowym „Zalecane przez FIFA”.
§5
Klub posiadający boisko ze sztuczną murawą (trawą) powinien wystąpić do Zarządu
Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej, właściwego ze względu na położenie stadionu, o
wyrażenie zgody na rozgrywanie na nim spotkań piłkarskich, załączając do wniosku:
1. dokumentację techniczną zamontowanej sztucznej murawy,
2. certyfikat producenta odnośnie jakości sztucznej murawy – względnie odwołujący się do
znaku towarowego „Zalecane przez FIFA”,
3. pozytywną opinię Wydziału ds. Bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich właściwego
Związku Piłki Nożnej.
§6
Zawodnicy uprawiający sport piłki nożnej na sztucznych murawach mogą nosić to samo
obuwie, co jest stosowane na naturalnej trawie, w szczególności nie jest
wymagane posiadanie specjalnych butów.

§7
Na każde żądanie drużyny przeciwnej klub posiadający boisko ze sztuczną murawą powinien
umożliwić jej zawodnikom odbycie treningów przed rozegraniem meczu.
§8
Realizację niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej.
§8`
Każda uchwała w przedmiocie wyrażenia zgody na grę na boisku ze sztuczną trawą
Wojewódzki Związek Piłki Nożnej przesyła do Wydziału Bezpieczeństwa na Obiektach
Piłkarskich PZPN.
§9
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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