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“Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej 

przebudowy Stadionu Miejskiego w Olsztynie” 

 

Zalecenia  Sądu Konkursowego po I etapie konkursu  

1.  Powołując się na zapisy regulaminu konkursu w punkcie 2.3.12 oczekuje się 

przedstawienia zasady zagospodarowania terenu oraz funkcjonowania obiektu 

stadionu po wykonaniu i zakończeniu I etapu realizacji inwestycji. 

2. Ze względu na planowaną rozbudowę komunikacji zbiorowej należy pozostawić 

obowiązujący pas drogowy od strony ul. Leonharda wg zapisów Uchwały Nr 

XXIV/436/12 z dnia 27.06.2012r  w sprawie uchwalenia zmiany „Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Centrum Sportowego przy Al. M.J. Piłsudskiego 

w Olsztynie” stanowiącej załącznik do regulaminu konkursu. 

3.  Ze względu na konieczność przedstawienia Placu Miejskiego na koncepcji 

zagospodarowania terenu w skali 1:500 zgodnie z punktem 6.2.2a rezygnuje się z 

zapisu punktu 6.2.2 pkt. f, tj. z wymagania przedstawienia jako oddzielnego 

rozwiązania Placu Miejskiego. 

4.  Przypomina się o konieczności uwzględnienia przepisów PZPN, FIFA i UEFA dla 

stadionów III kategorii, a w szczególności zaleceń przedstawionych przez 

konsultantów Sądu Konkursowego wg treści załącznika. 
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Załącznik do zaleceń Sądu Konkursowego – zalecenia konsultantów Sądu Konkursowego 

 

I.  Boiska treningowe 

 

1. Jedno boisko treningowe, o wymiarze zgodnym z płytą boiska stadionu, z nawierzchnią 

naturalną oraz posiadające trawiaste pobocze o szerokości minimum 3 m za bocznymi liniami 

i co najmniej 5 m za liniami bramkowymi z ewentualną trybuną na 200 miejsc. 

2. Drugie boisko o możliwie maksymalnych wymiarach ze sztuczną nawierzchnią. 

 

II. Strefa dla kibiców drużyny przyjezdnej 

 

Wydzielony sektor: 

- zlokalizowany w jednym z narożników boiska 

- o pow. co najmniej 5% liczby miejsc na Stadionie w danym etapie realizacji 

- wyposażony w indywidualne miejsca siedzące z oparciami 

- wydzielony ogrodzeniem trwałym o wysokości minimum 2,2m z każdej ze stron oraz z 

możliwością utworzenia wokół sektora strefy buforowej 

- z bezpośrednim dostępem do wydzielonego dla kibiców gości parkingu do którego prowadzi 

wydzielona droga dojazdowa, odseparowana od kibiców drużyny gospodarza. 

 

III. Ogrodzenie zewnętrzne stadionu  

 

Obiekt musi być wyposażony w zewnętrzne ogrodzenie przy którym będzie dokonywana 

pierwsza kontrola ochrony i - w razie konieczności – przeglądania odzieży i bagażu. 

 

IV. Mix Zone (strefa Mieszana) 

 

Należy wyznaczyć strefę mieszaną na Stadionie. Jest to strefa między szatniami a autokarami 

drużyn, w której po meczu akredytowani przedstawiciele mediów mogą przeprowadzać 

wywiady z zawodnikami. 

 

Obszar ten powinien zapewniać łatwy dostęp nie tylko z szatni, lecz również z trybuny 

prasowej i sali do konferencji prasowych. Usytuowanie strefy mieszanej powinno zapewniać 

dziennikarzom łatwy dostęp do zawodników obu drużyn np. w formie miejsca przez które 

przechodzić będą  zawodnicy obu drużyn.  

 

V. Kasy biletowe 

 

Wskazanie na projekcie usytuowania kas biletowych i punktów depozytowych zlokalizowanych 

w pobliżu wejść na Stadion. Zaleca się aby sprzedaż biletów odbywała się przed wejściem na 

teren stadionu tzn. przed jego zewnętrznym ogrodzeniem. 

 

 

Organizator Konkursu 
Stowarzyszenie Architektów Polskich 

Oddział w Olsztynie 
/konkurs SARP nr 962/ 


