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Preambul
În conformitate cu articolul 50 (1) din Statutul UEFA, a fost adoptat următorul regulament.

I.

Prevederi cu caracter general

Articolul 1 – Domeniul de aplicare
1 Prezentul regulament prevede criteriile de infrastructură ce trebuie îndeplinite de un stadion pentru a se încadra în
una din categoriile 1, 2, 3 sau 4 stabilite de UEFA (în ordine crescătoare din punct de vedere al dotărilor).
2 Criteriile definite în capitolul II al prezentului regulament sunt aplicabile pentru toate categoriile UEFA de stadioane.
Există, de asemenea, criterii specifice fiecărei categorii, definite în capitolele III-VI.
3 Prezentul regulament nu afectează obligaţiile legale stipulate în legislaţia naţională cu privire la infrastructura
stadioanelor.
Articolul 2 – Raportul cu regulamentele competiţionale
Regulamentele UEFA relevante, aplicabile competiţiilor desfăşurate pe stadion:
a) menţionează categoria stadionului necesară pentru toate meciurile din competiţia respectivă;
b) stabilesc responsabilităţile în ceea ce priveşte verificarea modului în care sunt îndeplinite criteriile pentru categoria
de stadion în cauză;
c) pot stipula condiţiile în care administraţia UEFA poate face excepţii în ceea ce priveşte un anumit criteriu de
infrastructură pentru categoria de stadion în cauză.
Articolul 3 – Definiţiile termenilor
1 În prezentul regulament, se aplică următoarele definiţii ale termenilor:
a) Sistem de televiziune cu circuit închis: camere video de supraveghere dotate cu funcţii de panoramare, înclinare şi
apropiere, destinate monitorizării spectatorilor, căilor de acces şi intrărilor pe stadion, precum şi a tuturor zonelor de
vizionare din interiorul stadionului.
b) Cameră de control: spaţiu rezervat persoanelor responsabile pentru toate aspectele de siguranţă şi securitate
legate de meci, respectiv ofiţerul şef de poliţie responsabil pentru meci, responsabilul cu securitatea stadionului şi
echipele acestora.
c) Cameră a delegatului: spaţiu rezervat delegatului oficial UEFA şi observatorului de arbitri.
d) Zonă pentru interviuri-fulger: zonă situată între teren şi vestiare, în care se pot realiza interviuri radio şi televizate
în direct.
e) Gazon sintetic: gazon sintetic utilizat la acoperirea suprafeţei de joc.
f) Zonă mixtă: zona dintre vestiare şi parcarea rezervată autocarelor echipelor, în care reporterii de presă scrisă,
radio şi TV acreditaţi pot intervieva jucătorii după finalul meciului.
g) Zonă a carelor de reportaj: zonă securizată pentru parcarea carelor de reportaj ale posturilor de televiziune.
h) Sistem de sonorizare: sistem electronic de difuzoare ce permite transmisia simultană a mesajelor audio în toate
sectoarele stadionului.
i) Locuri în picioare: sectoare prevăzute cu bănci, sectoare pentru spectatori în picioare sau gradene fără scaune.
j) Tribune temporare: spaţii prevăzute cu scaune, care sunt în mod evident destinate unei utilizări pe o perioadă
limitată, având în vedere modul de concepţie, materialele şi structura acestora şi care nu au fost fixate într-o fundaţie
cu capacitate portantă corespunzătoare.
2 În prezentul regulament contextele în care este folosit genul masculin sunt valabile şi pentru celelalte genuri

gramaticale.

II. Criteriile de infrastructură aplicabile tuturor categoriilor
Subcapitolul 1: Zonele rezervate jucătorilor şi oficialilor
Articolul 4 – Terenul de joc
1 Terenul de joc trebuie să fie uniform şi plat.
2 Stadionul trebuie prevăzut cu o suprafaţă de joc cu gazon natural sau gazon sintetic.
3 Suprafeţele de joc cu gazon sintetic trebuie să îndeplinească toate condiţiile de mai jos:
a) obţinerea licenţei FIFA corespunzătoare, care poate fi acordată doar după ce un laborator acreditat de FIFA
verifică gazonul sintetic şi constată că acesta îndeplineşte standardele de calitate stabilite de FIFA;
b) conformitatea cu toate cerinţele legislaţiei naţionale în vigoare;
c) suprafaţa trebuie să fie de culoare verde şi marcată cu alb.
4 Terenul de joc trebuie să fie echipat cu un sistem de drenare, astfel încât să nu devină impracticabil în cazul
acumulării de apă.
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5 Stadionul trebuie să dispună de instalaţii precum sistem de încălzire a terenului, care să asigure că acesta este

practicabil în orice zi în care este programat un meci, pe durata întregii perioade competiţionale UEFA.
6 Este interzisă amplasarea de obiecte la o distanţă mai mică de 21m deasupra terenului de joc.
Articolul 5 – Instalaţia de nocturnă
În cazul meciurilor care nu sunt difuzate, stadionul trebuie echipat cu o instalaţie de nocturnă care să asigure o
iluminare medie minimă de 350 Ev(lx) în direcţia tribunei principale (valoarea calculată conform dispoziţiilor Anexei I).
Articolul 6 – Zona de încălzire
De-a lungul liniilor de tuşă sau în spatele panourilor publicitare din spatele porţilor trebuie prevăzută o zonă de
încălzire pentru rezerve.
Articolul 7 – Porţile şi poarta de rezervă
1
Stâlpii porţilor şi barele transversale trebuie să fie din aluminiu sau alt material similar şi trebuie să fie de formă
circulară sau eliptică. În plus, stâlpii porţilor şi barele transversale trebuie să corespundă prevederilor Legilor jocului,
aprobate de International Football Association Board (IFAB), şi anume:
a) distanţa dintre stâlpi trebuie să fie de 7,32m;
b) distanţa între marginea inferioară a barei transversale şi sol trebuie să fie de 2,44m;
c) stâlpii şi barele transversale trebuie să fie de culoare albă;
d) aceştia nu trebuie să constituie un pericol pentru jucători.
2
Pe stadion trebuie să fie disponibilă o poartă de rezervă care să poată fi uşor instalată în caz de necesitate.
Articolul 8 – Băncile pentru rezerve
Stadionul trebuie să fie dotat cu două bănci acoperite, la nivelul terenului, fiecare cu o capacitate de minim 13
persoane şi amplasate la cel puţin 5m de linia de tuşă.
Articolul 9 – Catargele pentru steaguri
Stadionul trebuie să fie prevăzut cu cel puţin cinci catarge pentru steaguri sau alte tipuri de suporturi care să permită
arborarea a cinci steaguri pe stadion.
Articolul 10 – Vestiarele
1
Stadionul trebuie să fie dotat cu:
a) câte un vestiar pentru fiecare echipă, dotat cu cel puţin cinci duşuri, trei toalete individuale, locuri pentru cel puţin
25 de persoane, o masă de masaj şi o tablă tactică;
b) un vestiar pentru arbitri, dotat cu cel puţin un duş, o toaletă individuală, cinci scaune şi un birou.
Stadionul trebuie să asigure accesul direct, separat şi protejat al ambelor echipe şi al arbitrilor de la vestiare la
terenul de joc şi, de asemenea, să permită sosirea/plecarea acestora în siguranţă de la stadion.
2

Articolul 11 – Camera delegatului
Stadionul trebuie să fie prevăzut cu o cameră a delegatului, care să permită accesul la echipamentele de comunicaţie
amplasate în apropiere, precum telefon, fax şi conexiune internet şi accesul uşor la vestiarele echipelor şi arbitrilor.
Articolul 12 – Unitatea de prim ajutor şi tratament pentru jucători şi oficiali
Stadionul trebuie să fie prevăzut cu o cameră specială de prim ajutor şi tratament medical pentru jucători şi oficiali.
Articolul 13 – Postul de control antidoping
1 Stadionul trebuie să fie prevăzut cu un post special de control antidoping, care să corespundă cerinţelor specificate
în Anexa II a prezentului regulament.
2 Postul de control antidoping trebuie să fie situat în apropierea vestiarelor echipelor şi să nu fie accesibil publicului
sau reprezentanţilor media.
3 Acesta trebuie să aibă o suprafaţă de cel puţin 20m 2 şi să includă o sală de aşteptare, sala de testare şi grupul
sanitar, toate fiind situate una lângă cealaltă.
4 Sala de aşteptare trebuie să facă parte din sala de testare sau să fie imediat adiacentă acesteia (se acceptă şi
varianta separării acestora printr-un panou despărţitor). Această cameră trebuie să fie dotată cu locuri pe scaune
pentru opt persoane, cuiere sau dulapuri pentru haine şi un frigider.
5 Sala de testare trebuie să fie dotată cu o masă, patru scaune, o chiuvetă racordată la reţeaua de apă, un dulap cu
cheie şi un grup sanitar (adiacent sălii sau amplasat chiar în aceasta).
6 Grupul sanitar trebuie să fie dispus în interiorul sălii de testare sau imediat lângă aceasta şi să aibă acces separat
direct la sala de testare. Acesta trebuie să fie dotat cu un WC, o chiuvetă racordată la reţeaua de apă şi, dacă este
posibil, un duş.
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Articolul 14 – Zonele de parcare
1 Stadionul trebuie să asigure un spaţiu de parcare pentru cel puţin două autocare şi zece autoturisme pentru echipe
şi oficiali.
2 Această zonă de parcare trebuie să fie situată într-o zonă protejată, în imediata apropiere a zonelor rezervate
jucătorilor şi oficialilor.
Subcapitolul 2: Zonele rezervate spectatorilor
Articolul 15 – Tribunele şi dotările pentru spectatori
1 Scaunele pentru spectatori trebuie să fie individuale, fixate (de ex. de sol), separate unul de celălalt, ergonomice,
numerotate, realizate din materiale incasabile şi neinflamabile şi prevăzute cu spătare cu o înălţime minimă de 30cm
de la şezut.
2 Este interzisă utilizarea de tribune temporare.
3 Stadionul trebuie să fie prevăzut cu unităţi de vânzare a băuturilor răcoritoare şi a alimentelor, disponibile tuturor
spectatorilor din fiecare sector al stadionului.
Articolul 16 – Suporterii echipei oaspete
Cel puţin cinci procente din capacitatea totală a stadionului trebuie să fie exclusiv la dispoziţia suporterilor echipei
oaspete, într-o zonă separată a stadionului.
Articolul 17 – Accesul şi ieşirea publicului
1 Porţile de intrare şi/sau turnichetele trebuie astfel proiectate încât să se evite aglomeraţia şi să asigure deplasarea
cu uşurinţă a mulţimii.
2 Toate zonele de circulaţie şi punctele de acces şi ieşire din fiecare sector al stadionului trebuie să se distingă clar
de zonele cu locuri pe scaune. Toate uşile şi porţile de ieşire de pe stadion trebuie marcate în mod clar (folosindu-se
de exemplu pictograme internaţionale).
3 Toate uşile şi porţile de ieşire de pe stadion, precum şi toate porţile care fac legătura între zonele rezervate
spectatorilor şi zona de joc trebuie:
a) să fie astfel proiectate încât să rămână descuiate (însă sub supraveghere) pe perioada în care spectatorii se află
pe stadion;
b) să se deschidă spre exterior, în direcţia căilor de ieşire şi evacuare.
4 Căile de acces pe stadion trebuie să fie marcate în mod corespunzător (folosindu-se de exemplu pictograme
internaţionale) pentru a ghida spectatorii în sectoarele în care au bilete. Toate porţile de intrare, porţile de ieşire şi
uşile trebuie să fie în stare de funcţionare şi marcate, la rândul lor, prin indicatoare universale.
Articolul 18 – Sistemul de iluminat de urgenţă
Pentru a asigura siguranţa şi dirijarea spectatorilor şi personalului, stadionul trebuie să fie dotat cu un sistem de
iluminat de urgenţă, aprobat de autorităţile locale competente, care să poată fi utilizat în cazul unei pene generale de
curent în orice parte a stadionului în care publicul sau personalul au acces, inclusiv toate căile de ieşire şi evacuare.
Articolul 19 – Sistemul de sonorizare
1 Stadionul trebuie să fie dotat cu un sistem de sonorizare.
2 Sistemul de sonorizare trebuie să fie utilizabil atât pentru interiorul, cât şi pentru exteriorul stadionului şi să rămână
în stare de funcţionare în caz de pană a sursei principale de alimentare cu energie electrică.
Articolul 20 – Grupurile sanitare pentru spectatori
1 În fiecare sector al stadionului trebuie să existe grupuri sanitare curate şi igienice, în număr suficient. Toaletele şi
pisoarele trebuie să fie echipate cu sistem de spălare. Trebuie să existe chiuvete şi produse de igienă, precum hârtie
igienică şi săpun.
2 Cerinţele minime pentru grupurile sanitare sunt următoarele, fiind luat în calcul un raport bărbaţi/femei de 80/20:
a) 1 WC la 250 de bărbaţi;
b) 1 pisoar la 125 de bărbaţi;
c) 1 WC la 125 de femei.
Articolul 21 – Punctele de prim ajutor pentru spectatori
1 În fiecare sector al stadionului trebuie să existe puncte de prim ajutor pentru spectatori, complet echipate şi
aprobate de autorităţile locale competente.
2 Aceste unităţi trebuie să fie identificate în mod clar, iar accesul la acestea trebuie să fie marcat în mod
corespunzător.
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Articolul 22 – Dotările pentru spectatorii cu dizabilităţi
1 Stadionul trebuie prevăzut cu puncte de acces şi locuri pe scaune speciale pentru spectatorii cu dizabilităţi şi
însoţitorii acestora.
2 În plus, pentru persoanele cu dizabilităţi trebuie prevăzute grupuri sanitare speciale, precum şi unităţi de vânzare a
băuturilor răcoritoare şi a alimentelor, amplasate în apropierea zonei în care aceştia au locuri.
3 O toaletă pentru persoane cu dizabilităţi trebuie să fie disponibilă la 15 spectatori în scaun cu rotile.
Articolul 23 – Locurile rezervate VIP-urilor
Locurile rezervate VIP-urilor trebuie să se afle într-o zonă acoperită a tribunei principale, între cele două suprafeţe de
pedeapsă, cât mai aproape de linia mediană a terenului.
Subcapitolul 3: Zonele rezervate reprezentanţilor mass media
Articolul 24 – Zona de lucru pentru reprezentanţii mass media
Reprezentanţilor mass media trebuie să li se pună la dispoziţie cel puţin o încăpere, dotată cu pupitre, prize electrice
şi acces la reţeaua de telefonie/internet.
Articolul 25 – Poziţiile camerelor video
1 Tribuna principală trebuie prevăzută cu o platformă pentru camera video principală. Aceasta trebuie poziţionată pe
centru, la o înălţime faţă de teren care să garanteze calitatea optimă a imaginii.
2 Poziţia camerei video principale trebuie să fie exact în prelungirea liniei de centru, la o înălţime care să formeze un
unghi de 15-20° faţă de planul orizontal cu centrul terenului.
Articolul 26 – Tribuna presei
1 Tribuna presei trebuie să fie acoperită şi amplasată central în tribuna principală. Aceasta trebuie să beneficieze de
o vedere liberă asupra întregii zone de joc şi acces uşor la celelalte zone rezervate reprezentanţilor mass media.
2 În tribuna presei, toate scaunele cu pupitre vor fi dotate cu priză electrică şi conexiune la reţeaua de
telefonie/internet.
3 Pupitrele trebuie să fie suficient de mari pentru a se putea amplasa pe ele un laptop şi un blocnotes.
Articolul 27 – Posturile comentatorilor radio şi TV
1 Posturile comentatorilor trebuie să fie acoperite şi amplasate central în tribuna principală. Acestea trebuie să
beneficieze de o vedere liberă asupra întregii zone de joc şi acces uşor la celelalte zone rezervate reprezentanţilor
mass media.
2 Fiecare post de comentator trebuie să includă un pupitru dotat cu priză electrică şi cel puţin trei locuri.
3 Cel puţin un post de comentator trebuie să fie echipat cu o conexiune internet de bandă largă.
Articolul 28 – Zona carelor de reportaj
1 Zona carelor de reportaj trebuie să fie situată cât mai aproape de stadion, pe o suprafaţă plată şi stabilă, de preferat
de aceeaşi parte cu platforma pentru camera video principală şi să fie prevăzută cu prize electrice.
2 Această zonă trebuie să asigure vedere liberă către orizontul sudic, fie un sector separat pentru vehiculele pentru
transmisie prin satelit, situat la maxim 50 m de centrul zonei pentru carele de reportaj.

III. Criteriile de infrastructură pentru categoria 1
Subcapitolul 1: Zonele rezervate jucătorilor şi oficialilor
Articolul 29 – Terenul de joc
Terenul de joc trebuie să aibă următoarele dimensiuni:
a) 100–105m în lungime şi
b) 64–68m în lăţime.
Articolul 30 – Instalaţia de nocturnă
Pentru meciurile care sunt difuzate, stadionul trebuie să fie dotat cu o instalaţie de nocturnă care să permită postului
ce difuzează meciul să garanteze o transmisie corespunzătoare a acestuia.
Articolul 31 – Zonele de parcare
Trebuie să fie prevăzute cel puţin 20 de locuri de parcare rezervate VIP-urilor într-o zonă securizată.
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Subcapitolul 2: Zonele rezervate spectatorilor
Articolul 32 – Tribunele şi dotările pentru spectatori
Este permisă utilizarea de locuri în picioare, conform definiţiei din articolul 3(1) (i).
Articolul 33 – Capacitatea
Stadionul trebuie să aibă o capacitate de cel puţin 200 de locuri.
Articolul 34 – Locurile rezervate VIP-urilor
Stadionul trebuie să dispună de cel puţin 50 de locuri rezervate VIP-urilor, dintre care 10 pentru echipa oaspete.
Subcapitolul 3: Zonele rezervate reprezentanţilor mass media
Articolul 35 – Zona de lucru pentru reprezentanţii mass media
Zona de lucru pentru reprezentanţii mass media trebuie să fie de cel puţin 50m2.
Articolul 36 – Platforma pentru camera video principală
Platforma pentru camera video principală trebuie să fie de cel puţin 4m 2, pentru a permite montarea a cel puţin unei
camere video pe aceasta.
Articolul 37 – Tribuna presei
Tribuna presei trebuie să dispună de cel puţin 20 de locuri pe scaune, dintre care cinci să fie dotate cu pupitre.
Articolul 38 – Posturile comentatorilor radio şi TV
Stadionul trebuie să fie prevăzut cu cel puţin două posturi pentru comentatorii radio şi TV.
Articolul 39 – Studiourile de televiziune
Stadionul trebuie să fie prevăzut cu cel puţin o încăpere care să poată fi transformată în studio de televiziune.
Articolul 40 – Zona carelor de reportaj
Stadionul trebuie să fie dotat cu o zonă pentru carele de reportaj cu o suprafaţă minimă de 100m2.
Articolul 41 – Sala pentru conferinţe de presă
Sala pentru conferinţe de presă trebuie să fie situată în incinta stadionului. În cazul în care zona de lucru a
reprezentanţilor mass media se află în interiorul stadionului, sala pentru conferinţe de presă poate fi integrată acestei
zone.

IV. Criteriile de infrastructură pentru categoria 2
Subcapitolul 1: Zonele rezervate jucătorilor şi oficialilor
Articolul 42 – Terenul de joc
Terenul de joc trebuie să aibă următoarele dimensiuni:
a) 100–105m în lungime şi
b) 64–68m în lăţime.
Articolul 43 – Instalaţia de nocturnă
1 În cazul meciurilor care sunt difuzate, stadionul trebuie să fie echipat cu o instalaţie de nocturnă care să asigure
următoarea iluminare medie minimă (valori calculate conform dispoziţiilor Anexei I):
a) 800 Ev(lx) în direcţia camerelor video fixe
a) 500 Ev(lx) în direcţia camerelor video mobile
2 Pentru a asigura desfăşurarea meciului chiar şi în cazul unei pene de curent, stadionul trebuie să fie dotat cu un
sistem independent de alimentare electrică de rezervă, care să asigure cel puţin două treimi din valorile intensităţii
luminii.
Articolul 44 – Zonele de parcare
Trebuie să fie prevăzute cel puţin 50 de locuri de parcare rezervate VIP-urilor într-o zonă securizată.
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Subcapitolul 2: Zonele rezervate spectatorilor
Articolul 45 – Tribunele şi dotările pentru spectatori
Este interzisă utilizarea oricărei variante de locuri în picioare, conform definiţiei de la articolul 3(1) (i).
Articolul 46 – Capacitatea
Stadionul trebuie să aibă o capacitate de cel puţin 1.500 de locuri.
Articolul 47 – Camera de control
Stadionul trebuie să fie prevăzut cu o cameră de control care să asigure o bună vedere de ansamblu asupra
interiorului stadionului şi care să dispună de echipamente de comunicaţie.
Articolul 48 – Locurile rezervate VIP-urilor
Stadionul trebuie să dispună de cel puţin 100 de locuri rezervate VIP-urilor, dintre care 20 pentru echipa oaspete.
Subcapitolul 3: Zonele rezervate reprezentanţilor mass media
Articolul 49 – Zona de lucru pentru reprezentanţii mass media
Zona de lucru destinată reprezentanţilor mass media trebuie să fie de cel puţin 100m 2 şi să aibă o capacitate de
minim 50 de persoane.
Articolul 50 – Platforma pentru camera video principală
Platforma pentru camera video principală trebuie să fie de cel puţin 6m 2, pentru a permite montarea a două camere
video pe aceasta.
Articolul 51 – Tribuna presei
Tribuna presei pentru reprezentanţii mass media trebuie să dispună de cel puţin 20 de locuri pe scaune, acoperite,
dintre care 10 trebuie să fie dotate cu pupitre.
Articolul 52 – Posturile comentatorilor radio şi TV
Stadionul trebuie să fie prevăzut cu cel puţin trei posturi pentru comentatorii radio şi TV.
Articolul 53 – Studiourile de televiziune
Stadionul trebuie să dispună de cel puţin un studio de televiziune cu următoarele dimensiuni: 5 m lungime x 5 m
lăţime x 2,3 m înălţime.
Articolul 54 – Zona carelor de reportaj
Stadionul trebuie să fie dotat cu o zonă pentru carele de reportaj cu o suprafaţă minimă de 200m2.
Articolul 55 – Sala pentru conferinţe de presă şi zona mixtă
1 În incinta stadionului trebuie să fie disponibilă o sală pentru conferinţe de presă sau o secţiune separată a zonei de
lucru rezervate reprezentanţilor mass media. Aceasta trebuie să fie dotată cu un pupitru, o platformă pentru cameră
video, o estradă, un sistem de distribuţie audio, un sistem de sunet şi scaune.
2 Această sală sau secţiune trebuie să fie dotată cu cel puţin 30 de scaune pentru reprezentanţii mass media.
3 Între vestiare şi zona de parcare rezervată autocarelor echipelor trebuie pus la dispoziţie un spaţiu ce poate fi
transformat în zonă mixtă.

V. Criteriile de infrastructură pentru categoria 3
Subcapitolul 1: Zonele rezervate jucătorilor şi oficialilor
Articolul 56 – Terenul de joc
Terenul de joc trebuie să aibă următoarele dimensiuni:
a) 105m în lungime şi
b) 68m în lăţime.
Articolul 57 – Vestiarele
Stadionul trebuie să fie dotat cu un vestiar pentru arbitri de cel puţin 20m 2, care să dispună de cel puţin două duşuri,
o toaletă individuală, şase scaune şi un birou.
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Articolul 58 – Instalaţia de nocturnă
1 În cazul meciurilor care sunt difuzate, stadionul trebuie să fie echipat cu o instalaţie de nocturnă care să asigure
următoarea iluminare medie minimă (valori calculate conform dispoziţiilor Anexei I):
a) 1200 Ev(lx) în direcţia camerelor video fixe
a) 800 Ev(lx) în direcţia camerelor video mobile
2 Pentru a asigura desfăşurarea meciului chiar şi în cazul unei pene de curent, stadionul trebuie să fie dotat cu un
sistem independent de alimentare electrică de rezervă, care să asigure cel puţin două treimi din valorile intensităţii
luminii.
Articolul 59 – Zona de parcare
Trebuie să fie prevăzute cel puţin 100 de locuri de parcare rezervate VIP-urilor într-o zonă securizată.
Subcapitolul 2: Zonele rezervate spectatorilor
Articolul 60 – Tribunele şi dotările pentru spectatori
Este interzisă utilizarea oricărei variante de locuri în picioare, conform definiţiei de la articolul 3(1) (i).
Articolul 61 – Capacitatea
Stadionul trebuie să aibă o capacitate de cel puţin 4.500 de locuri.
Articolul 62 – Camera de control
Stadionul trebuie să fie prevăzut cu o cameră de control care să asigure o bună vedere de ansamblu asupra
interiorului stadionului şi care să dispună de echipamente de comunicaţie.
Articolul 63 – Locurile rezervate VIP-urilor
Stadionul trebuie să dispună de cel puţin 250 de locuri rezervate VIP-urilor, dintre care 50 pentru echipa oaspete.
Subcapitolul 3: Zonele rezervate reprezentanţilor mass media
Articolul 64 – Zona de lucru pentru reprezentanţii mass media
1 Zona de lucru destinată reprezentanţilor mass media trebuie să fie de cel puţin 100m 2 şi să aibă o capacitate de
minim 50 de persoane.
2 Trebuie să fie prevăzut un spaţiu special pentru cel puţin 15 fotografi, dacă este posibil într-o zonă de lucru
separată şi complet echipată.
Articolul 65 – Platforma pentru camera video principală
Platforma pentru camera video principală trebuie să fie de cel puţin 6m 2, pentru a permite montarea a două camere
video pe aceasta.
Articolul 66 – Tribuna presei
Tribuna presei pentru reprezentanţii mass media trebuie să dispună de cel puţin 50 de locuri pe scaune, acoperite,
dintre care 25 trebuie să fie dotate cu pupitre.
Articolul 67 – Posturile comentatorilor radio şi TV
Stadionul trebuie să fie prevăzut cu cel puţin cinci posturi pentru comentatorii radio şi TV.
Articolul 68 – Studiourile de televiziune
Stadionul trebuie să dispună de cel puţin două studiouri de televiziune de dimensiunile: 5 m lungime x 5 m lăţime x
2,3 m înălţime.
Articolul 69 – Zona carelor de reportaj
Stadionul trebuie să fie dotat cu o zonă pentru carele de reportaj cu o suprafaţă minimă de 200m2.
Articolul 70 – Sala pentru conferinţe de presă şi zona mixtă
1 În incinta stadionului trebuie să fie disponibilă o sală pentru conferinţe de presă sau o secţiune separată a zonei de
lucru rezervate reprezentanţilor mass media. Aceasta trebuie să fie dotată cu un pupitru, o platformă pentru cameră
video, o estradă, un sistem de distribuţie audio, un sistem de sunet şi scaune.
2 Această sală sau secţiune trebuie să fie dotată cu cel puţin 50 de scaune pentru reprezentanţii mass media.
3 Între vestiare şi zona de parcare rezervată autocarelor echipelor trebuie pus la dispoziţie un spaţiu ce poate fi
transformat în zonă mixtă.
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VI. Criteriile de infrastructură pentru categoria 4
Subcapitolul 1: Zonele rezervate jucătorilor şi oficialilor
Articolul 71 – Terenul de joc
Terenul de joc trebuie să aibă următoarele dimensiuni:
a) 105m în lungime şi
b) 68m în lăţime.
Articolul 72 – Vestiarele
Stadionul trebuie să fie dotat cu un vestiar pentru arbitri de cel puţin 20m 2, care să dispună de cel puţin două duşuri,
o toaletă individuală, şase scaune şi un birou.
Articolul 73 – Instalaţia de nocturnă
1 În cazul meciurilor care sunt difuzate, stadionul trebuie echipat cu o instalaţie de nocturnă care să asigure o
iluminare medie minimă de 1400 Ev(lx) în direcţia camerelor video fixe (valoare calculată conform dispoziţiilor Anexei
I). Iluminarea trebuie să fie uniformă în toate zonele terenului de joc, inclusiv la colţurile terenului.
2 Pentru a garanta desfăşurarea meciului chiar şi în cazul unei pene de curent, stadionul trebuie să dispună de o
sursă de alimentare de rezervă independentă, care să asigure o iluminare de 800 Ev(lx) (valoare calculată conform
dispoziţiilor Anexei I).
Articolul 74 – Zonele de parcare
Trebuie să fie prevăzute cel puţin 150 de locuri de parcare rezervate VIP-urilor într-o zonă securizată.
Subcapitolul 2: Zonele rezervate spectatorilor
Articolul 75 – Tribunele şi dotările pentru spectatori
Este interzisă utilizarea oricărei variante de locuri în picioare, conform definiţiei de la articolul 3(1) (i).
Articolul 76 – Accesul şi ieşirea publicului
Stadionului trebuie să fie dotat cu un sistem electronic modern de control al accesului şi sisteme mecanice de
numărare, care să furnizeze analize ale datelor în timp real, împiedicând folosirea de bilete contrafăcute şi
aglomerarea spectatorilor.
Articolul 77 – Capacitatea
Stadionul trebuie să aibă o capacitate de cel puţin 8.000 de locuri.
Articolul 78 – Camera de control
Stadionul trebuie să fie prevăzut cu o cameră de control care să asigure o bună vedere de ansamblu asupra
interiorului stadionului şi care să dispună de echipamente de comunicaţie.
Articolul 79 – Sistemul de televiziune cu circuit închis
1 Stadionul trebuie prevăzut, atât la interior, cât şi la exterior, cu un sistem permanent de televiziune cu circuit închis.
2 Sistemul de televiziune cu circuit închis trebuie să aibă încorporată o funcţie de stop-cadru şi să includă monitoare
color instalate în camera de control.
Articolul 80 – Locurile rezervate VIP-urilor şi spaţiile de recepţie
1 Stadionul trebuie să dispună de cel puţin 500 de locuri rezervate VIP-urilor, dintre care 100 pentru echipa oaspete.
2 Trebuie prevăzut un spaţiu de recepţie unic, exclusiv, de cel puţin 400m 2, amplasat cât mai aproape de locurile
destinate VIP-urilor.
Subcapitolul 3: Zonele rezervate reprezentanţilor mass media
Articolul 81 – Zona de lucru pentru reprezentanţii mass media
1 Zona de lucru destinată reprezentanţilor mass media trebuie să fie de cel puţin 200m 2 şi să aibă o capacitate de
minim 75 de persoane.
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2 Trebuie să fie prevăzut un spaţiu special pentru cel puţin 25 de fotografi, dacă este posibil într-o zonă de lucru

separată şi complet echipată.
Articolul 82 – Platforma pentru camera video principală
Platforma pentru camera video principală trebuie să fie de cel puţin 10m 2, pentru montarea a patru camere video pe
aceasta.
Articolul 83 – Tribuna presei
Tribuna presei pentru reprezentanţii mass media trebuie să dispună de cel puţin 100 de locuri pe scaune, acoperite,
dintre care 50 trebuie să fie dotate cu pupitre.
Articolul 84 – Posturile comentatorilor radio şi TV
Stadionul trebuie să fie prevăzut cu cel puţin 25 de posturi pentru comentatorii radio şi TV.
Articolul 85 – Studiourile de televiziune
1 Stadionul trebuie să dispună de cel puţin două studiouri de televiziune de dimensiunile: 5 m lungime x 5 m lăţime x
2,3 m înălţime. Cel puţin unul dintre acestea trebuie să fie un studio pentru comentatori, cu vedere pe terenul de joc.
2 Trebuie prevăzut spaţiu pentru cel puţin patru zone pentru interviuri-fulger (fiecare având următoarele dimensiuni:
2,5m lungime x 2,5m lăţime).
Articolul 86 – Zona carelor de reportaj
Stadionul trebuie să fie dotat cu o zonă pentru carele de reportaj cu o suprafaţă minimă de 1.000m 2.
Articolul 87 – Sala pentru conferinţe de presă şi zona mixtă
1 În incinta stadionului trebuie să fie disponibilă o sală pentru conferinţe de presă dotată cu un pupitru, o platformă
pentru cameră video, o estradă, un sistem de distribuţie audio, un sistem de sunet şi scaune.
2 Această sală trebuie să fie dotată cu cel puţin 75 de scaune pentru reprezentanţii mass media.
3 Zona mixtă trebuie să fie acoperită şi să aibă o capacitate de cel puţin 50 de reprezentanţi mass media.

VI. Prevederi finale
Articolul 88 – Procedurile disciplinare
Încălcarea prezentului regulament poate atrage sancţionarea de către UEFA, în conformitate cu Regulamentul
disciplinar al UEFA.
Articolul 89 – Anexele
Toate anexele prezentului regulament fac parte integrantă din acesta.
Articolul 90 – Textul de referinţă
În cazul unor neconcordanţe la interpretarea versiunilor în limbile engleză, franceză sau germană, versiunea engleză
prevalează.
Articolul 91 – Adoptarea şi intrarea în vigoare
1 Prezentul regulament a fost adoptat de Comitetul Executiv al UEFA în cadrul Adunării din 24 martie 2010.
2 Acesta va intra în vigoare la data de 1 Mai 2010.
Pentru Comitetul Executiv al UEFA:
Michel Platini
Preşedinte

Gianni Infantino
Secretar General

Nyon, 24 martie 2010
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ANEXA I: Calcularea iluminării medii a instalaţiei de nocturnă
(vezi Articolele 5, 43(1), 58(1), 73(1) şi 73(2))
Valoarea medie a iluminării instalaţiei de nocturnă corespunde iluminării verticale cu o uniformitate de E min/Emax ≥ 0,4
şi Emin/Emed ≥ 0,6.
Pentru acest calcul se aplică următoarele abrevieri:
Simbol sau abreviere

Termen

Explicaţie

Emin/Emax
Emin/Emed
E

Uniformitatea iluminării

Ev

Iluminare verticală

lx

Lux

lm

Lumen

Raporturi care indică gradul de uniformitate a luminii
distribuite pe suprafaţa de joc.
Cantitate de lumină (incidentă) pe o suprafaţă într-un
anumit punct, exprimată în lucşi.
Iluminare în plan vertical, la 1,5 m deasupra terenului
de joc (orientare în direcţia unei anumite camere
video).
Unitatea de măsură a iluminării incidente pe
suprafaţa de joc.
(1lx = 1lm/m2).
Distribuţia spectrală a unei surse de lumină măsurată
de curba de sensibilitate a ochiului.

Iluminarea
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ANEXA II: Planul postului de control antidoping
(vezi Articolul 13(1))

Minimum size: 20m2 = Suprafaţă minimă: 20m2
Desk = Birou
Chair = Scaun
Lockers = Dulapuri
Seating = Locuri de stat jos
Refrigerator = Frigider
Television set = Televizor
Washbasin and mirror = Chiuvetă şi oglindă
WC = WC
Shower = Duş
Waiting room = Sală de aşteptare
Testing room = Sală de testare
Toilet area = Grup sanitar
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