
G£ÓWNY URZ¥D STATYSTYCZNY, al. Niepodleg³oœci 208, 00-925 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
KFT-1

Sprawozdanie
z dzia³alnoœci klubu sportowego

za 200 … rok

(wed³ug stanu w dniu 31 XII)

Urz¹d Statystyczny

w .......... .................................................

Numer identyfikacyjny - REGON
Przekazaæ/wys³aæ w terminie
do dnia 25 stycznia

Dzia³ 1. Dane ogólne o klubie sportowym

1. Adres
klubu

Województwo

Powiat

Miasto (gmina) Identyfikator miejscowoœci
(wype³nia US)

Miejscowoœæ

2. Do jakiego pionu sportowego nale¿y klub? (w³aœciw¹ odpowiedŸ otoczyæ obwódk¹)

1 Akademicki Zwi¹zek Sportowy (AZS) 4 Uczniowski klub sportowy (z osobowoœci¹ prawn¹)
(UKS)

2 Zrzeszenie “Ludowe Zespo³y Sportowe” (LZS) 5 Kluby wyznaniowe

3 Szkolny Zwi¹zek Sportowy (SZS) 6 Pozosta³e kluby sportowe

3. Czy klub uczestniczy we wspó³zawodnictwie sportowym systemu sportu m³odzie¿owego oraz seniorów na

poziomie ogólnopolskim? (w³aœciw¹ odpowiedŸ otoczyæ obwódk¹)

1 tak

2 nie

Dzia³ 3. Kadra szkoleniowa, medyczna i administracyjnaDzia³ 2. Cz³onkowie i æwicz¹cy w klubie

Wyszczególnienie Liczba osób
0 1

Ogó³em (wiersz 2 + 7 + 8 + 9) 1

Trenerzy i instruktorzy (wiersz 3 do 6) 2

Trenerzy

klasy M 3

klasy I 4

klasy II 5

Instruktorzy 6

Inni prowadz¹cy zajêcia sportowe 7

Pracownicy medyczni i odnowy
biologicznej 8

Pracownicy administracyjni 9

Wyszczególnienie Liczba osób
0 1

Cz³onkowie klubu ogó³em 01

Æwicz¹cy
w klubie

razem (wiersz 03 + 05) 02

mê¿czyŸni 03

w tym do 18 lat 04

kobiety 05

w tym do 18 lat 06

Æwicz¹cy
zarejestrowani
w polskim lub
okrêgowym
zwi¹zku
sportowym

razem (wiersz 08 + 10) 07

mê¿czyŸni 08

w tym do 18 lat 09

kobiety 10

w tym do 18 lat 11



Dzia³ 4. Dzia³alnoœæ sekcji sportowych wed³ug dyscyplin

Dyscyplina sportu a)

Liczba
sekcji

Æwicz¹cy Trenerzy
Instrukto-

rzy

Inne oso-
by pro-

wadz¹ce
zajêcia

sportowe
symbol

razem
(rubr.4+
5+6+7)

seniorzy seniorki juniorzyb) juniorkib)
razem
(rubr.

9+10+11)

klasy

M I II

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Ogó³em

a) Podczas wype³niania rubryki 0 i 1 prosimy pos³ugiwaæ siê za³¹czonym wykazem dyscyplin sportu uwzglêdniaj¹c kolejnoœæ, nazwê i symbol dyscypliny. b) W liczbie juniorów i juniorek prosimy uwzglêdniæ
juniorów, juniorów m³odszych, m³odzików i dzieci.
Uwaga: W dziale 4 æwicz¹cy, trenerzy i instruktorzy oraz inne osoby prowadz¹ce zajêcia sportowe liczeni s¹ tyle razy, w ilu dyscyplinach wystêpuj¹, a ich liczba w wierszu “ogó³em” nie powinna byæ mniejsza
ni¿ wykazana w dziale 3 (wiersze 3 - 7).



Dzia³ 5. Infrastruktura sportowa wykorzystywana przez kluby sportowe

Rodzaj obiektu

Liczba obiektówa)

w³asnych dzier¿awio-
nych

0 1 2

Stadiony 01

w tym z widowni¹ powy¿ej
3 tys. miejsc 02

Boiska do gier wielkich 03

Bie¿nie okólne (z wiersza 01 i 03) 04

Boiska do
gier ma³ych

koszykówki 05

pi³ki rêcznej 06

pi³ki siatkowej 07

uniwersalne-wieloza-
daniowe 08

Korty tenisowe 09

w tym kryte 10

Hale sportowe 36 x 18m i wiêksze 11

Sale gimnastyczne od 24 x 12m do
poni¿ej 36 x 18m 12

Sale pomocnicze poni¿ej 24 x 12m 13

Specjalistyczne pawilony
sportowe 14

P³ywalnie kryte 15

w tym o wymiarach 25 x 12,5m
i wiêksze 16

P³ywalnie odkryte z nieck¹
sztuczn¹ 17

w tym o wymiarach 25 x 12,5m
i wiêksze 18

Rodzaj obiektu

Liczba obiektówa)

w³asnych dzier¿awio-
nych

0 1 2

Tory

³ucznicze 19

w tym kryte 20

jeŸdzieckie 21

w tym kryte 22

kolarskie 23

saneczkowe (lodowe
i naturalne - œnie¿ne)

24

³y¿wiarskie (do
panczenów)

25

wodne (np.
kajakowe,
wioœlarskie)

26

motocyklowe,
samochodowe

27

¿u¿lowe 28

Lodowiska sztucznie mro¿one 29

w tym lodowiska kryte 30

Skocznie narciarskie 31

Strzelnice (wiersz 34 + 35 + 36) 32

w tym kryte 33

do broni pneumatycznej 34

do rzutków 35

do strzelañ na 25 m i
d³u¿szych

36

a) Wpisaæ “-” jeœli klub nie posiada lub nie dzier¿awi danego obiektu.

Adres e-mail osoby sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie

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

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

(imiê, nazwisko i telefon osoby,
która sporz¹dzi³a sprawozdanie)

(miejscowoœæ, data)
(piecz¹tka imienna i podpis osoby

dzia³aj¹cej w imieniu sprawozdawcy)



L.p. Dziedziny sportu Dyscypliny sportu Symbol L.p. Dziedziny sportu Dyscypliny sportu Symbol

1
Akrobatyka

Akrobatyka sportowa 0101 73
Pi³ka no¿na

Pi³ka no¿na 3601
2 Trampolina 0102 74 Pi³ka no¿na halowa (futsal) 3602
3

Alpinizm

Wspinaczka wysokogórska 0201 75 Pi³ka no¿na pla¿owa 3603
4 Wspinaczka sportowa 0202 76 Pi³ka rêczna 3701
5 Alpinizm jaskiniowy 0203 77

Pi³ka siatkowa
Pi³ka siatkowa 3801

6 Narciarstwo wysokogórskie 0204 78 Pi³ka siatkowa pla¿owa 3802
7 Badminton 0301 79

P³etwonurkowanie
sportowe

P³ywanie w p³etwach 3901
8

Baseball
Baseball 0401 80 Orientacja podwodna 3902

9 Softball 0402 81 P³ywanie d³ugodystansowe 3903
10

Biathlon
Biathlon letni 0501 82 £owiectwo podwodne 3904

11 Biathlon zimowy 0502 83 Podnoszenie ciê¿arów 4001
12 Bieg na orientacjê 0601 84 Radioorientacja sportowa 4101
13

Bilard
Pool bilard 0701 85 Ringo 4201

14 Karambol 0702 86 Rugby 4301
15 Piramida 0703 87 Skiboby 4401
16 Boks 0801 88 Snooker, bilard angiel-

ski
Snooker 4501

17 Bowling 0901 89 Bilard angielski 4502
18 Bryd¿ sportowy 1001 90 Snowboard 4601
19 Curling 1101 91 Speedrower 4701
20

Gimnastyka
Gimnastyka sportowa 1201 92

Sport lotniczy

Akrobacja lotnicza 4801
21 Gimnastyka artystyczna 1202 93 Sport balonowy 4802
22 Golf 1301 94 Sport lotniowy 4803
23

Hokej na lodzie
Hokej na lodzie 1401 95 Sport motolotniowy 4804

24 Hokej na ³y¿worolkach 1402 96 Sport paralotniowy 4805
25 Hokej na trawie 1501 97 Sport samolotowy 4806
26

JeŸdziectwo

Uje¿d¿enie 1601 98 Sport spadochronowy 4807
27 WKKW 1602 99 Sport œmig³owcowy 4808
28 Skoki 1603 100 Sport szybowcowy 4809

29 Wolty¿erka 1604 101 Modelarstwo lotnicze
i kosmiczne 4810

30 Powo¿enie zaprzêgów 1605 102 Sport motorowodny
i narciarstwo wodne

Sport motorowodny 4901
31 Rajdy d³ugodystansowe 1606 103 Narciarstwo wodne 4902
32 Judo 1701 104

Sport motorowy

Sport kartingowy 5001
33 Ju jitsu 1801 105 Sport motocyklowy 5002
34

Kajakarstwo
Kajakarstwo klasyczne 1901 106 Sport samochodowy 5003

35 Kajakarstwo górskie 1902 107 Sport ¿u¿lowy 5004
36 Kajak polo 1903 108

Sport p³ywacki

P³ywanie 5101
37

Karate

Karate wg systemu WKF 2001 109 P³ywanie synchroniczne 5102
38 Kyokushinkai 2002 110 Skoki do wody 5103
39 Shotokan 2003 111 Pi³ka wodna 5104
40 Goju ryu 2004 112

Sport psich zaprzêgów

Bikejoring 5201
41 Shorin ryu 2005 113 Canicross 5202
42 Gosoko ryu 2006 114 Wyœcigi psich zaprzêgów 5203
43 Oyama karate 2007 115 Pulka i skijoring 5204
44 Doshinkan 2008 116

Sport saneczkowy
Saneczkarstwo 5301

45 Inne odmiany karate 2009 117 Bobsleje 5302
46

Karate tradycyjne
Karate wg systemu ITK 2101 118 Skeleton 5303

47 Karate fudokan 2102 119
Strzelectwo sportowe

Strzelectwo kulowe 5401
48 Kendo 2201 120 Strzelectwo œrutowe 5402
49 Kick-boxing 2301 121 Strzelectwo z br. pneumatycznej 5403
50

Kolarstwo

Kolarstwo szosowe 2401 122 Sumo 5501
51 Kolarstwo torowe 2402 123 Szachy 5601
52 Kolarstwo prze³ajowe 2403 124 Szermierka 5701
53 Kolarstwo górskie 2404 125

Taekwondo
Taekwondo ITF 5801

54 Cyklotrial 2405 126 Inne odmiany taekwondo 5802
55 Korfball 2501 127 Taekwondo WTF 5901
56 Koszykówka 2601 128 Taniec sportowy 6001
57 Krêglarstwo 2701 129 Tenis 6101
58

Kulturystyka, trójbój
si³owy

Kulturystyka 2801 130 Tenis sto³owy 6201
59 Trójbój si³owy 2802 131 Triathlon 6301
60 Fitness 2803 132 Unihokej 6401
61 Lekkoatletyka 2901 133 Warcaby 6501
62 £ucznictwo 3001 134 Wêdkarstwo 6601
63 £y¿wiarstwo figurowe 3101 135 Wioœlarstwo 6701
64

£y¿wiarstwo szybkie
£y¿wiarstwo szybkie 3201 136 Wrotkarstwo 6801

65 Short track 3202 137 Wu-Shu 6901
66

Modelarstwo sportowe
Modelarstwo ko³owe 3301 138

Zapasy
Zapasy w stylu klasycznym 7001

67 Modelarstwo p³ywaj¹ce 3302 139 Zapasy w stylu wolnym 7002
68

Narciarstwo

Narciarstwo alpejskie 3401 140

¯eglarstwo

¯eglarstwo (regatowe) 7101
69 Narciarstwo klasyczne 3402 141 ¯eglarstwo lodowe 7102
70 Narciarstwo akrobatyczne 3403 142 ¯eglarstwo deskowe 7103
71 Narciarstwo artystyczne 3404 143 Morskie ¿eglarstwo sportowe 7104
72 Piêciobój nowoczesny 3501 144 Inne dyscypliny 7201

WYKAZ DYSCYPLIN SPORTU



Objaœnienia do formularza KFT-1

Sprawozdanie z dzia³alnoœci sportowej na formularzu KFT-1 sporz¹dzaj¹ wszystkie kluby sportowe dzia³aj¹ce na podstawie ustawy
o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 r., w tym uczestnicz¹ce w zawodach systemu wspó³zawodnictwa sportowego na szcze-
blu ogólnopolskim w kategorii seniorów lub juniorów, do których zaliczamy Mistrzostwa Polski Seniorów, M³odzie¿owe Mistrzostwa
Polski, Mistrzostwa Polski Juniorów, Ogólnopolsk¹ Olimpiadê M³odzie¿y (Mistrzostwa Polski Juniorów M³odszych), Miêdzywoje-
wódzkie Mistrzostwa M³odzików, ligi ogólnopolskie w grach sportowych oraz Mistrzostwa Œwiata i Mistrzostwa Europy we wszystkich
kategoriach wiekowych. Sprawozdanie za rok 2004 jest poszerzone o badanie infrastruktury sportowej w klubach sportowych (dzia³
5 formularza).
Kluby sportowe przesy³aj¹ wype³niony egzemplarz formularza KFT-1 do w³aœciwego terytorialnie Urzêdu/Oddzia³u Statystycznego
w terminie do dnia 25 stycznia 2005 r.

Dzia³ 1. pkt 2 Piony sportowe

Kluby sportowe akademickie (pion AZS) wype³niaj¹ sprawozdania w zakresie sportu wyczynowego i obejmuj¹ dzia³alnoœæ klubów
AZS AWF, organizacji œrodowiskowych oraz tych sekcji klubów uczelnianych AZS, których zawodnicy bior¹ udzia³ w ogólnopolskim
systemie wspó³zawodnictwa sportowego, bez sekcji zajmuj¹cych siê wy³¹cznie sportem powszechnym.
Z jednostek podleg³ych Zrzeszeniu Ludowe Zespo³y Sportowe sprawozdanie wype³niaj¹ tylko LKS “Ludowe Kluby Sportowe” (bez
Ludowych Zespo³ów Sportowych, Ludowych Klubów Turystycznych i Ludowych Zespo³ów Turystycznych, a Uczniowskie Ludowe
Kluby Sportowe wype³niaj¹ sprawozdania jako pion „Uczniowskie Kluby Sportowe”).
Wszystkie uczniowskie kluby sportowe bez wzglêdu na przynale¿noœæ organizacyjn¹ wype³niaj¹ sprawozdanie KFT-1 i uwzglêdnio-
ne s¹ w pionie Uczniowski Klub Sportowy (odpowiedŸ 4).
Kluby wyznaniowe obejmuj¹ kluby: Katolickiego Stowarzyszenia Sportowego Rzeczypospolitej Polskiej, Salezjañskiej Organizacji
Sportowej, Luterañskiej Organizacji Sportowej i kluby pozosta³ych wyznañ.

Dzia³ 2. Cz³onkowie i æwicz¹cy w klubie

W wierszu 01 podaæ liczbê osób bêd¹cych cz³onkami klubu na podstawie z³o¿onych deklaracji cz³onkowskich lub innych wymaga-
nych dokumentów. W wierszu tym nale¿y wykazaæ cz³onków zwyczajnych, wspieraj¹cych, honorowych i cz³onków klubu kibica.
W wierszu 02 nale¿y podaæ liczbê osób æwicz¹cych w klubie (suma wierszy 03 i 05) zarejestrowanych i niezarejestrowanych
w polskich lub okrêgowych zwi¹zkach sportowych.
W wierszu 03 z ogólnej liczby æwicz¹cych w klubie (z wiersza 02) nale¿y podaæ mê¿czyzn æwicz¹cych bez wzglêdu na wiek.
W wierszu 04 nale¿y wyszczególniæ æwicz¹cych ch³opców do lat 18 w³¹cznie (decyduje rok urodzenia).
W wierszu 05 nale¿y uwzglêdniæ kobiety æwicz¹ce w klubie bez wzglêdu na wiek, a w wierszu 06 - dziewczêta do lat 18.
W wierszu 07 nale¿y podaæ liczbê æwicz¹cych zarejestrowanych w polskich lub okrêgowych zwi¹zkach sportowych.

Dzia³ 3. Kadra szkoleniowa, medyczna i administracyjna

W wierszu 1 nale¿y uwzglêdniæ wszystkie osoby pracuj¹ce w klubie bez wzglêdu na formê zatrudnienia, ³¹cznie z pracuj¹cymi
spo³ecznie.
W wierszach 3 do 6 nale¿y podaæ liczbê trenerów i instruktorów posiadaj¹cych odpowiednie uprawnienia do prowadzenia zajêæ z
zawodnikami (zajmuj¹cych siê szkoleniem w klubie bez wzglêdu na formy zatrudnienia), których nale¿y zsumowaæ w wierszu 2.
W wierszu 7 nale¿y podaæ liczbê osób prowadz¹cych zajêcia sportowe, które nie posiadaj¹ uprawnieñ trenerskich i instruktorskich
(np. nauczycieli wychowania fizycznego, starszych zawodników).
W wierszu 8 nale¿y wpisaæ ³¹czn¹ liczbê pracowników medycznych i odnowy biologicznej, a w wierszu 9 pracowników administra-
cyjnych bez wzglêdu na formê zatrudnienia.

Dzia³ 4. Dzia³alnoœæ sekcji sportowych wed³ug dyscyplin

Wykaz dyscyplin sportowych, który nale¿y wykorzystaæ przy wype³nianiu dzia³u 4, zosta³ dostosowany do nowego podzia³u dyscyplin
i dziedzin sportu wprowadzonego rozporz¹dzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 paŸdziernika 2003 r. zmieniaj¹ce
rozporz¹dzenie w sprawie wykazu dyscyplin i dziedzin sportu, w których mog¹ dzia³aæ polskie zwi¹zki sportowe, oraz
szczegó³owych warunków i trybu udzielania zezwoleñ na tworzenie polskich zwi¹zków sportowych (Dz. U. Nr 193, poz. 1888).
W rubryce 1 w/w wykazu wymienione s¹ dziedziny sportu, do których zaliczone s¹ dyscypliny sportu wyszczególnione w rubryce 2.
Dla samodzielnych dyscyplin, w których mog¹ dzia³aæ polskie zwi¹zki sportowe, rubryka 1 pozostaje pusta.
W rubryce 0 nale¿y wpisaæ te dyscypliny sportu (rubryka 2 “Wykazu dyscyplin sportu”), które s¹ uprawiane w poszczególnych
sekcjach klubowych, w kolejnoœci podanej w za³¹czonym wykazie dyscyplin, a w rubryce 1 symbol dyscypliny. W pozycji dotycz¹cej
liczby sekcji sportowych nale¿y wpisaæ przy dyscyplinie sportu w rubryce 2 liczbê “1”, niezale¿nie od liczby grup szkoleniowych.
Wyj¹tkiem s¹ przypadki posiadania odrêbnej sekcji kobiecej i mêskiej w klubie, z oddzielnym kierownictwem - wtedy nale¿y wpisaæ
liczbê “2” sekcji ( np. w grach sportowych).
W rubryce 3 nale¿y podaæ ogóln¹ liczbê æwicz¹cych w danej sekcji (suma rubryk 4, 5, 6 i 7) zarówno zarejestrowanych jak i
niezarejestrowanych w polskich lub okrêgowych zwi¹zkach sportowych i bez wzglêdu na uczestnictwo w zawodach.
W rubryce 4 - nale¿y uwzglêdniæ wszystkich æwicz¹cych mê¿czyzn - seniorów, a w rubryce 5 kobiety - seniorki. W rubrykach 6 i 7
nale¿y podaæ odpowiednio liczbê juniorów i juniorek (a wiêc juniorów, juniorów m³odszych, m³odzików i dzieci) w kategoriach
wiekowych odpowiednich dla danej dyscypliny sportu.
W rubrykach 9-11 nale¿y podaæ liczbê trenerów posiadaj¹cych odpowiednie uprawnienia, w rubryce 12 liczbê instruktorów
prowadz¹cych zajêcia w danej sekcji, a w rubryce 13 - liczbê pozosta³ych osób prowadz¹cych zajêcia sportowe.
Rubryka 8 stanowi sumê rubryk 9-11.
Wiersz „ogó³em” (rubr. 2-13) stanowi sumê wszystkich wierszy wystêpuj¹cych dyscyplin sportu. W dziale 4 æwicz¹cy, trenerzy i
instruktorzy oraz inne osoby prowadz¹ce zajêcia sportowe liczeni s¹ tyle razy, w ilu dyscyplinach wystêpuj¹, a ich liczba w wierszu
„ogó³em” nie powinna byæ mniejsza ni¿ wykazana w dziale 3 (wiersz 3-7).



Dzia³ 5. Infrastruktura sportowa

Kluby sportowe sporz¹dzaj¹ce sprawozdanie wykazuj¹ w rubryce 1 obiekty sportowe stanowi¹ce w³asnoœæ klubow¹, natomiast w
rubryce 2 te obiekty, które w danym roku kalendarzowym by³y dzier¿awione, wypo¿yczane lub wynajmowane od innych gestorów
bazy sportowej na potrzeby klubu, do prowadzenia treningów lub przeprowadzania zawodów sportowych.

W wierszu 01 nale¿y podaæ liczbê stadionów, to jest obiektów przeznaczonych do przeprowadzania zawodów sportowych i trenin-
gów, z widowni¹ w postaci trybun otwartych lub zadaszonych, wyposa¿onych w boisko do gier wielkich (na ogó³ z bie¿ni¹ okóln¹) i
inne urz¹dzenia sportowe oraz zespó³ obiektów pomocniczych.

W wierszu 02 wykazuje siê te stadiony z wiersza 01, których widownia liczy powy¿ej 3 tys. miejsc.

W wierszu 03 uwzglêdniæ nale¿y boiska o wymiarach umo¿liwiaj¹cych rozgrywanie meczów pi³ki no¿nej, pi³ki rêcznej 11-osobowej,
hokeja na trawie lub rugby, bez boisk, które wystêpuj¹ na p³ycie g³ównej stadionu.

W wierszu 04 nale¿y wykazaæ bie¿nie okólne znajduj¹ce siê na stadionach i boiskach do gier wielkich (z wiersza 01 i 03).

W wierszu 05 nale¿y podaæ liczbê boisk specjalistycznych do koszykówki (z urz¹dzeniami umo¿liwiaj¹cymi przeprowadzenie zawo-
dów), w wierszu 06 - do pi³ki rêcznej 7-osobowej, w wierszu 07 - do pi³ki siatkowej, natomiast w wierszu 08 - uniwersalne wieloza-
daniowe, na których mo¿na przeprowadziæ ka¿d¹ z wymienionych gier. Ka¿de z boisk mo¿na liczyæ tylko jeden raz, a boisk
uniwersalnych nie mo¿na wymieniaæ w poszczególnych grach. Boiska nie maj¹ce charakteru trwa³ego (z wyj¹tkiem boisk okazjonal-
nych przygotowywanych na krótki okres czasu) i zmieniane zale¿nie od potrzeb nale¿y zaliczyæ do boisk uniwersalnych.

Boiska kryte (do gier ma³ych) znajduj¹ce siê w halach sportowych lub salach gimnastycznych nie powinny byæ wykazywa-
ne oddzielnie, a nale¿y je traktowaæ jako hale sportowe lub sale gimnastyczne w zale¿noœci od typu obiektu, w których wystêpuj¹.
W wierszu 09 nale¿y podaæ ³¹czn¹ liczbê kortów tenisowych z nawierzchni¹ naturaln¹ lub sztuczn¹, a w wierszu 10 korty znaj-
duj¹ce siê pod dachem.

W wierszu 11 nale¿y wymieniæ hale sportowe stanowi¹ce kryty obiekt kubaturowy, posiadaj¹ce przynajmniej jedno pomieszczenie
wielkoprzestrzenne (salê o wymiarach 36x18 m lub wiêksz¹), przeznaczone do uprawiania ró¿nych dyscyplin sportu i organizacji
imprez widowiskowych, wyposa¿one w trybuny dla publicznoœci i urz¹dzenia pomocnicze.

W wierszu 12 nale¿y uwzglêdniæ liczbê sal gimnastycznych (uniwersalnych) o wymiarach 24x12 m do 36x18 m z odpowiednimi
urz¹dzeniami do prowadzenia æwiczeñ (np. drabinki), równie¿ te, na których mo¿na przeprowadzaæ treningi i rozgrywki w grach
sportowych.

W wierszu 13 nale¿y podaæ sale gimnastyczne pomocnicze o wymiarach poni¿ej 24x12 m s³u¿¹ce jedynie do æwiczeñ uzu-
pe³niaj¹cych (si³owych, rozgrzewaj¹cych, sprawnoœciowych itp.).

W wierszu 14 nale¿y wymieniæ sale gimnastyczne (pawilony) specjalistyczne — pomieszczenia, których wymiary i wyposa¿enie
umo¿liwiaj¹ prowadzenie æwiczeñ, gier i zawodów w tylko jednej dyscyplinie sportowej (np. boksu, judo, szermierki, zapasów itp.).
Nie nale¿y wymieniaæ obiektów mieszcz¹cych siê w halach sportowych, uwzglêdnionych w wierszu 11.

W wierszu 15 nale¿y wymieniæ wszystkie p³ywalnie kryte (baseny p³ywackie z odpowiednimi urz¹dzeniami towarzysz¹cymi i po-
mieszczeniami pomocniczymi umo¿liwiaj¹ce przeprowadzenie zawodów p³ywackich), a w wierszu 16 te, które posiadaj¹ wymiary
co najmniej 25x12,5 m.

W wierszu 17 powinno wymieniæ siê p³ywalnie odkryte z nieck¹ sztuczn¹ (baseny w postaci sztucznych niecek ¿elbetowych, metalo-
wych itp., zag³êbionych w ziemi, z odpowiednimi urz¹dzeniami), a w wierszu 18 te, które posiadaj¹ wymiary co najmniej 25x12,5 m.

W wierszu 19 nale¿y podaæ liczbê torów ³uczniczych, a w wierszu 20 te, które s¹ torami krytymi.

W wierszu 21 nale¿y uwzglêdniæ tory jeŸdzieckie dla zawodów hipicznych, w tym w wierszu 22 kryte.

W wierszu 23 nale¿y wymieniæ tory kolarskie.

W wierszu 24 powinno siê podaæ tory saneczkowe lodowe i naturalne - œnie¿ne, natomiast w wierszu 25 tory ³y¿wiarskie do jazdy
szybkiej na lodzie (panczeny).

W wierszu 26 nale¿y wymieniæ tory wodne kajakowe i wioœlarskie (³¹cznie z torami dla narciarstwa wodnego), a w wierszu 27 - tory
samochodowe i motocyklowe (razem z torami dla kartingu i motocrosu), a w wierszu 28 nale¿y uwzglêdniæ tory ¿u¿lowe.

W wierszu 29 nale¿y wykazaæ lodowiska sztucznie mro¿one ze specjaln¹ instalacj¹ ch³odnicz¹ do zamra¿ania tafli lodowej o wymia-
rach dostosowanych do potrzeb hokeja na lodzie, ³y¿wiarstwa figurowego oraz short track-u, w tym w wierszu 30 lodowiska kryte.

W wierszu 31 nale¿y podaæ skocznie narciarskie, dysponuj¹ce odpowiednimi urz¹dzeniami.

W wierszu 32 nale¿y uwzglêdniæ ³¹czn¹ liczbê strzelnic - urz¹dzonych na sta³e (suma wierszy 34, 35 i 36), w tym w wierszu 33
kryte, w wierszu 34 do strzelania z broni pneumatycznej (na dystansie 10 m), w wierszu 35 do strzelania œrutowego do rzutków
oraz w wierszu 36 do strzelania kulowego na dystansach od 25 m do 300 m.

Uwaga: ¯adna z rubryk nie mo¿e zostaæ niewype³niona i jeœli klub nie posiada lub nie wynajmuje obiektu nale¿y wstawiæ “—”


