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PREAMBULA 
Táto smernica bola prijatá v súlade so znením článku 50(1) Štatútu UEFA 
 
 

I. Všeobecné ustanovenia 
 

Článok 1 – Pôsobnosť smernice 

1) Táto smernica definuje infraštruktúrne kritériá, ktoré musí spĺňať futbalový štadión, aby mohol byť 
klasifikovaný ako štadión 1., 2., 3. alebo 4. kategórie UEFA (vzostupné usporiadanie).   

2) Kritériá definované v II. kapitole tejto smernice sa vzťahujú na všetky kategórie štadiónov UEFA. 
Okrem toho, pre jednotlivé kategórie štadiónov, samostatne platia ďalšie poţiadavky definované       
v kapitolách III. aţ VI. tejto smernice. 

3) Táto smernica nemá vplyv na povinnosti vyplývajúce z platnej národnej legislatívy a predpisov 
vzťahujúcich sa na zariadenie a vybavenie štadiónov. 

 

Článok 2 – Vzťah k smerniciam súťaží 

Príslušné smernice UEFA upravujú súťaţe hrané na štadiónoch tým, ţe : 

a) špecifikujú kategóriu štadióna poţadovaného pre stretnutia v príslušnej súťaţi;  

b) určujú zodpovednosť za kontrolu dodrţiavania poţiadaviek kritérií pre príslušnú kategóriu štadióna;  

c) môţu špecifikovať podmienky, za ktorých môţe administratíva UEFA udeliť výnimku z plnenia 
poţiadaviek určitého kritéria v príslušnej kategórii štadiónov.   

 

Článok 3 – Výklad pojmov 

V tejto smernici sú pouţité nasledovné špecifické pojmy : 

a) Uzavretý televízny okruh = zabudované kamery s moţnosťou zvislého i vodorovného pohybu 
a priblíţenia  pre monitorovanie diváckych sektorov, prístupov a vchodov na štadión a všetkých 
verejných priestorov vnútri štadióna; 

b) Velín = miestnosť pre osoby zodpovedajúce za celkovú bezpečnosť na štadióne počas stretnutia, 
napr. veliaci policajný dôstojník, bezpečnostný manaţér klubu, hlavný usporiadateľ a pod.;    

c) Miestnosť delegáta stretnutia = miestnosť pre UEFA delegáta stretnutia a UEFA delegáta -
pozorovateľa rozhodcov; 

d) Miesto pre rýchly rozhovor = priestor medzi ihriskom a šatňami druţstiev, v ktorom sa môţu 
vykonávané ţivé TV a rozhlasové rozhovory s hráčmi; 

e) Umelý trávnik = umelý povrch pouţitý na pokrytie futbalového ihriska; 

f) Mix zóna = priestor medzi šatňami a parkoviskom pre autobusy muţstiev, kde akreditovaní novinári 
môţu vykonávať pozápasové rozhovory s hráčmi;  

g) Miesto pre prenosové vozidlo = zabezpečený priestor pre parkovanie prenosových vozidiel 
televíznych spoločností; 

h) Verejný komunikačný systém = elektronický systém reproduktorov umoţňujúci okamţité 
oznamovanie hovorených správ do všetkých priestorov štadióna; 

i) Státie = priestory s lavičkami, sektory na státie alebo bez sedadiel; 

j) Dočasné tribúny = miesta na sedenie, ktoré sú svojimi vlastnosťami, dizajnom a konštrukciou 
určené len na krátkodobé pouţitie a nie sú trvalo upevnené k podkladu; 

 

 Niektoré funkcie, ktoré vykonávajú aj ţeny, sú v tejto smernici uvádzané len v muţskom rode.  
 
 

II. Infraštruktúrne požiadavky platné pre všetky kategórie štadiónov  
 

Časť 1: Priestory pre hráčov a činovníkov stretnutia  
 

Článok 4 – Hracia plocha 

1) Hracia plocha musí byť vodorovná a hladká (bez hrboľov). 
2) Hracia plocha musí byť pokrytá prírodným alebo umelým trávnikom. 
3) Umelý trávnik musí spĺňať všetky nasledujúce poţiadavky: 

a) musí mať poţadovanú FIFA licenciu, ktorá môţe byť vydaná len po jeho testovaní laboratóriom 
akreditovaným FIFA; 

b) musí spĺňať všetky poţiadavky národnej legislatívy; 
c) jeho povrch musí byť zelený, s bielym značením. 

4) Hracia plocha musí byť vybavená drenáţnym systémom, aby sa v prípade daţdivého počasia nestala 
nespôsobilou. 

5) Hracia  plocha  musí  byť vybavená zariadením na vyhrievanie trávnika , aby bolo zaistené, ţe bude 
spôsobilá v ktorýkoľvek hrací deň počas celého ročníka súťaţí UEFA.  
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6) Menej ako 21m nad hracou plochou nesmie byť umiestnený/zavesený ţiadny objekt. 
 

Článok 5 - Osvetlenie 

Pre stretnutia, ktoré nie sú vysielané TV, musí byť štadión vybavený osvetlením zabezpečujúcim 
minimálnu priemernú hodnotu osvetlenia 350 luxov (počítané podľa tabuľky v prílohe I).  
 

Článok 6 – Priestor na rozcvičenie 

Pozdĺţ postranných čiar alebo za reklamnými tabuľami za bránkami musí byť dostatočne veľký priestor 
pre rozcvičenie náhradníkov.  
 

Článok 7 – Bránky a rezervné bránky 

1) Ţrde a brvná bránok musia byť vyrobené z hliníka alebo podobného materiálu a musia byť guľaté 
alebo elipsovité. Okrem toho musia spĺňať poţiadavky „Pravidiel futbalu“ schválených                    
a zverejnených „IFAB“ (Medzinárodný výbor futbalových asociácií), čo znamená, ţe: 
a) vzdialenosť medzi ţrďami musí byť 7.32m; 
b) vzdialenosť spodného okraja brvna od zeme musí byť 2.44m; 
c) ţrde a brvná bránok musia byť biele; 
d) pre hráčov nesmú predstavovať ţiadne nebezpečenstvo; 

2) V objekte štadióna musia byť uloţené rezervné bránky, ktoré sú ľahko inštalovateľné, v prípade, ţe 
si to vzniknutá situácia vyţiada; 

 

Článok 8 – Lavičky pre náhradníkov 

Štadión musí byť vybavený dvoma krytými lavičkami pre náhradníkov, ktoré sú na úrovni hracej plochy, 
vo vzdialenosti najmenej 5 metrov od postrannej čiary a kaţdá ma najmenej 13 miest na sedenie. 

 

Článok 9 – Vlajky 

Štadión musí byť vybavený minimálne 5 stoţiarmi pre vlajky alebo iným zariadením umoţňujúcim 
vyvesenie 5 vlajok. 
 

Článok 10 – Šatne 

1) Štadión musí byť vybavený 
a) pre kaţdé druţstvo šatňou s minimálne 5 sprchami, 3 WC so sedadlom, miestami na sedenie pre 

minimálne 25 osôb, masérskym stolom a tabuľou na taktickú prípravu; 
b) šatňou pre rozhodcov s minimálne jednou sprchou, jedným WC so sedadlom, piatimi stoličkami        

a stolom; 

2) Štadión musí umoţňovať priamy a chránený prístup oboch druţstiev a rozhodcov z ich šatní na 
hraciu plochu, ako aj ich bezpečný príchod a odchod na štadión.; 

 

Článok 11 – Miestnosť pre delegáta stretnutia 

Štadión musí byť vybavený miestnosťou pre delegáta stretnutia, s prístupom ku komunikačným 
zariadeniam ako telefón, fax a internet, umiestnenou v blízkosti šatní druţstiev a rozhodcov. 

 

Článok 12 – Prvá pomoc a ošetrenie hráčov a činovníkov stretnutia  

Štadión musí byť vybavený miestnosťou pre poskytnutie prvej pomoci a ošetrenie hráčov a činovníkov 
stretnutia. 

 

Článok 13 – Miestnosť dopingovej kontroly 

1) Štadión musí byť vybavený miestnosťou pre vykonanie dopingovej kontroly, ktorá spĺňa poţiadavky 
uvedené v prílohe II tejto smernice.   

2) Táto miestnosť musí byť v blízkosti šatní druţstiev a nesmie byť prístupná verejnosti a médiám. 
3) Miestnosť musí mať rozmery minimálne 20m² a  musí pozostávať zo vzájomne susediacej  čakárne, 

vyšetrovne a toalety. 
4) Čakáreň musí byť časťou testovacej miestnosti alebo s  ňou bezprostredne susediť (akceptované je 

tieţ prehradenie na dva priestory). Musí byť vybavená stoličkami/kreslami pre 8 osôb, vešiakmi na 
zavesenie šiat alebo skrinkami a chladničkou. 

5) Vyšetrovňa musí byť vybavená stolom, 4 stoličkami, umývadlom s tečúcou vodou, uzamykateľnou 
skrinkou a toaletou (susediacou alebo priamo v miestnosti). 

6) Toaleta musí byť vo vnútri testovacej miestnosti alebo hneď vedľa s priamym prístupom do 
testovacej miestnosti. Musí byť vybavená záchodom so sedadlom a umývadlom s tečúcou vodou. 
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Článok 14 – Priestory na parkovanie 

1) Štadión musí poskytovať parkovacie priestory pre minimálne 2 autobusy a 10 automobilov druţstiev 
a činovníkov stretnutia.   

2) Tieto priestory musia byť v bezpečné a chránené a musia sa nachádzať v bezprostrednej blízkosti 
šatní druţstiev a priestorov pre činovníkov stretnutia.  

 
Časť 2: Priestory pre divákov  
 

Článok 15 – Tribúny a zariadenia pre divákov 

1) Sedadlá pre divákov musia byť samostatné, pripevnené k podkladu, vzájomne oddelené, tvarované, 
očíslované, vyrobené z nerozbitného a nehorľavého materiálu a  musia mať minimálne 30cm vysokú 
opierku (merané od sedadla). 

2) Pouţitie provizórnych tribún je zakázané 
3) Vo všetkých sektoroch musí mať štadión občerstvovacie/stravovacie zariadenia pre divákov. 
 

Článok 16 – Fanúšikovia hosťujúceho družstva  

Minimálne 5% celkovej oficiálnej kapacity štadióna musí byť vyhradených fanúšikom hosťujúceho 
druţstva a to v oddelenej časti štadióna. 
 

Článok 17 – Verejné vchody a východy 

1) Vstupné brány a/alebo turnikety musia byť uspôsobené tak, aby sa predišlo tlačeniciam a zaistený 
bol hladký a plynulý vstup divákov na štadión.   

2) Všetky verejné priestory, vstupy a  východy v kaţdom sektore štadióna musia byť 
zreteľne odlíšené od priestorov na sedenie. Všetky únikové brány  a brány vedúce von 
zo štadióna musia byť zreteľne označené všeobecne zrozumiteľnými znakmi (napr. medzinárodne 
pouţívanými piktogramami). 

3) Všetky východy  a brány štadióna, ako aj všetky únikové brány vedúce z priestorov pre divákov 
na hraciu plochu musia:                                                                                                            : 
a) byť navrhnuté tak, aby mohli zostať odomknuté (ale ich pouţitie bude pod kontrolou 
usporiadateľa), pokiaľ budú diváci na štadióne;                                                                             ; 
b) sa otvárať smerom von v smere výstupu z tribún a v smere evakuačných trás. 

4) Prístupy na štadión musia byť patrične označené (napr. medzinárodne zrozumiteľnými 
piktogramami), aby nasmerovali divákov do ich sektorov. Všetky turnikety, vstupy, východy a brány 
musia byť podobne označené všeobecne zrozumiteľnými znakmi. 

 

Článok 18 – Núdzové bezpečnostné osvetlenie  

Za účelom zaistenia bezpečnosti a usmernenia divákov, musí byť štadión vybavený systémom 
núdzového bezpečnostného osvetlenia, schváleného kompetentným orgánom, pre pouţitie v prípade 
úplného výpadku elektrickej energie vo všetkých verejne prístupných častiach štadióna, vrátane 
východov a evakuačných ciest. 

 

Článok 19 – Verejný informačný systém 

1) Štadión musí byť vybavený verejným informačným systémom.   
2) Tento systém musí zahŕňať vnútorné i vonkajšie priestory štadióna a musí byť nezávislý na  

hlavnom prívode elektrickej energie. 
 

Článok 20 – Sanitárne zariadenia pre divákov 

1) Rovnomerne, vo všetkých sektoroch štadióna, musia byť rozmiestnené čisté a hygienické sanitárne 
zariadenia. Toalety a pisoáre musia byť vybavené splachovačmi. Súčasťou týchto zariadení musí 
byť umývadlo, toaletný papier a mydlo.: 

2) Minimálne poţiadavky na sociálne zariadenia predstavujú (rátané podľa pomeru muţi-ţeny 80:20): 
a. jedno WC so sedadlom na 250 muţov; 
b. jeden pisoár na 125 muţov; 
c. jedno WC so sedadlom na 125 ţien. 

 

Článok 21 – Miesto prvej pomoci pre divákov 

1) V kaţdom sektore štadióna musí byť komplexne vybavená a kompetentným orgánom schválená 
ošetrovňa pre poskytnutie prvej pomoci divákom. 

2) Tieto zariadenia a prístup k nim musí byť zrozumiteľne a jasne označený. 
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Článok 22 – Zariadenia pre imobilných/telesne postihnutých divákov 

1) Štadión musí mať vyhradený prístup a sedadlá/miesta pre telesne postihnutých divákov a ich 
pomoc (doprovod). 

2) Tieto osoby musia mať tieţ vyhradené sociálne, občerstvovacie a stravovacie zariadenia a to 
v blízkosti sektora, v ktorom majú vyhradené miesta. 

3) Na 15 miest pre imobilných/telesne postihnutých divákov musí pripadať min. minimálne jedno WC 
osobitne vyhradené pre týchto divákov. 

 

Článok 23 – VIP sedenie  

VIP sedadlá musia byť kryté a musia byť umiestnené na hlavnej tribúne medzi pokutovými územiami, 
čo najbliţšie ku stredovej čiare. 
 

Časť 3: Priestory pre predstaviteľov médií  
 

Článok 24 – Pracovné priestory pre médiá 

Pracovníkom médií musí byť vyhradená minimálne jedna miestnosť, vybavená pracovnými pultmi 
(stolíkmi), napájaním a telefonickým/internetovým pripojením. 
 

Článok 25 – Rozmiestnenie kamier 

1) Na hlavnej tribúne musí byť umiestnená plošina pre hlavnú kameru. Musí byť umiestnená centrálne 
a v takej výške nad hracou plochou, ktorá zaručuje optimálnu kvalitu snímania. 

2) Hlavná kamera musí byť umiestnená presne nad stredovou čiarou a vo výške, ktorá vytvára uhol 15-
20° medzi horizontálnou úrovňou hracej plochy a priamkou smerujúcou od objektívu hlavnej 
kamery k stredovému bodu hracej plochy. 

 

Článok 26 – Sektor pre zástupcov médií (Press box) 

1)  Sektor pre zástupcov médií musí byť kryty a umiestnený v strede hlavnej tribúny. Musí poskytovať 
voľný výhľad na celú hraciu plochu a ľahký prístup k ostatným priestorom pre prácu médií. 

2) Všetky sedadlá s pracovným pultom v tomto sektore musia byť vybavené prívodom/zdrojom energie 
a telefónnym/internetovým pripojením. 

3) Pracovné  pulty  musia  byť dostatočné veľké  pre umiestnenie prenosného počítača a poznámkového 
bloku. 

 

Článok 27 – Boxy pre televíznych a rozhlasových komentátorov  

1) Boxy  pre televíznych a rozhlasových komentátorov musia byť kryté a umiestnené v strede hlavnej 
tribúny. Musia poskytovať voľný výhľad na celú hraciu plochu a ľahký prístup k ostatným priestorom 
pre prácu médií. 

2) Kaţdý komentátorský box musí byť vybavený pracovným pultom s prívodom/zdrojom energie a min. 
tromi (3) sedadlami. 

3) Minimálne jeden komentátorský box musí byť vybavený pripojením k širokopásmovému internetu. 
 

Článok 28 – Plocha pre prenosovú techniku  

1) Plocha pre prenosovú techniku sa musí nachádzať priamo na alebo čo najbliţšie k štadiónu, 
najlepšie na rovnakej strane, ako plošina pre hlavnú kameru. Plocha musí mať rovný a pevný 
podklad, umoţnený musí byť prívod elektrickej energie.  

2) Na  ploche  pre  prenosovú  techniku  je  potrebné  zabezpečiť  buď ničím nerušený výhľad na juţný 
obzor, alebo samostatnú satelitnú „uplink“ oblasť,  ktorá  nie je vzdialená  viac ako 50m  od centra 
tejto plochy. 

 

III. Infraštruktúrne požiadavky pre štadióny kategórie 1  
 

Časť 1: Priestory pre hráčov a činovníkov stretnutia  
 

Článok 29 – Hracia plocha 

Hracia plocha musí mať rozmery: 
a) 100 - 105m dĺţka;  
b) 64 – 68m šírka. 
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Článok 30 – Osvetlenie 

Štadión musí byť vybavený umelým  osvetlením umoţňujúcim hosťujúcemu prevádzkovateľovi 
vysielania prenos stretnutia v zodpovedajúcej kvalite    
 

Článok 31 - Parkovanie 

Na stráţenej a bezpečnej ploche musí byť zabezpečených minimálne 20 VIP parkovacích miest.     
 

Časť 2: Priestory pre divákov  
 

Článok 32 – Tribúny a zariadenia pre divákov 

Povolené je státie tak, ako je definované v článku 3, písm. i). 
 

Článok 33 – Kapacita štadióna  

Štadión musí mať kapacitu minimálne 200 divákov. 
 

Článok 34 – VIP sedadlá 

Štadión musí mať kapacitu minimálne 50 VIP sedadiel, z ktorých 10 musí byť vyhradených hosťujúcemu 
tímu. 
 

Časť 3: Priestory pre predstaviteľov médií  
 

Článok 35 – Pracovné priestory pre médiá 

Pracovné priestory pre zástupcov médií musia mať plochu aspoň 50m². 
 

Článok 36 – Plošina pre hlavnú kameru 

Plošina pre hlavnú kameru musí mať plochu aspoň 4m². 
 

Článok 37 – Sektor pre zástupcov médií (Press box) 

Sektor pre zástupcov médií musí mať kapacitu najmenej 20 sedadiel, z ktorých aspoň 5 musí byť 
vybavených pracovnou doskou. 
 

Článok 38 – Boxy pre televíznych a rozhlasových komentátorov  

Štadión musí mať aspoň dva (2) boxy pre televíznych a rozhlasových komentátorov. 
 

Článok 39 – Televízne štúdio 

Štadión musí mať aspoň jednu miestnosť, v ktorej je moţné zriadiť televízne štúdio.  
 

Článok 40 – Plocha pre prenosovú techniku  

Plocha pre prenosovú techniku musí mať aspoň 100m².  
 

Článok 41 – Miestnosť pre tlačovú konferenciu 

Na štadióne sa musí nachádzať miestnosť pre tlačovú konferenciu. Ak sú na štadióne priestory pre 
prácu zástupcov médií, miestnosť pre tlačovú konferenciu môţe byť ich časťou. 
 

IV. Infraštruktúrne požiadavky pre štadióny kategórie 2  
 

Časť 1: Priestory pre hráčov a činovníkov stretnutia  
 

Článok 42 – Hracia plocha 

Hracia plocha musí mať rozmery: 
a) 100 – 105m dĺţka;  
b) 64 – 68m šírka. 

 

Článok 43 - Osvetlenie 

1) Pre stretnutia, ktoré majú byť vysielané televíziou musí byť štadión vybavený umelým  osvetlením, 
ktorého priemerné hodnoty dosahujú nasledovnú úroveň (podľa prílohy I). 

a) 800 Ev(lx) pre pevné kamery; 
b) 500 Ev(lx) pre mobilné kamery. 
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2) V záujme zaistenia pokračovania stretnutia aj v prípade výpadku elektrickej energie, musí byť 
štadión vybavený náhradným zdrojom energie, ktorý zabezpečí nejmenej 2/3 hodnotu pôvodnej 
intenzity osvetlenia.     

 

Článok 44 - Parkovanie 

Na stráţenej a bezpečnej ploche musí byť zabezpečených minimálne 50 VIP parkovacích miest.     
 

Časť 2: Priestory pre divákov  
 

Článok 45 – Tribúny a zariadenia pre divákov 

Nie je povolené ţiadne státie tak, ako je definované v článku 3, písm. i). 
 

Článok 46 – Kapacita štadióna  

Štadión musí mať kapacitu minimálne 1 500 samostatných sedadiel. 
 

Článok 47 – Velín  

Štadión musí mať velín (kontrolná miestnosť) s celkovým výhľadom na vnútorné priestory štadióna, 
vybavený príslušnými komunikačnými zariadeniami. 
 

Článok 48 – VIP sedadlá 

Štadión musí mať kapacitu min. 100 VIP sedadiel, z ktorých 20 musí byť vyhradených hosťujúcemu tímu. 
 

Časť 3: Priestory pre predstaviteľov médií  
 

Článok 49 – Pracovné priestory pre médiá 

Pracovné priestory pre zástupcov médií musia mať plochu minimálne 100m², aby v nich mohlo pracovať 
aspoň 50 osôb. 
 

Článok 50 – Plošina pre kamery 

Hlavná plošina pre kamery musí mať plochu aspoň 6m² - na umiestnenie dvoch (2) kamier.  
 

Článok 51 – Sektor pre zástupcov médií (Press box) 

Sektor pre zástupcov médií musí mať kapacitu najmenej 20 krytých sedadiel, z ktorých aspoň 10 musí 
byť vybavených pracovnou doskou. 
 

Článok 52 – Boxy pre televíznych a rozhlasových komentátorov  

Štadión musí mať najmenej tri (3) boxy pre televíznych a rozhlasových komentátorov. 
 

Článok 53 – Televízne štúdio 

Štadión musí mať aspoň jedno (1) televízne štúdio s rozmermi 5 x 5x 2,3 m.  
 

Článok 54 – Plocha pre prenosovú techniku  

Plocha pre prenosovú techniku musí mať minimámálne 200m².  
 

Článok 55 – Miestnosť pre tlačovú konferenciu 

1) Na štadióne sa musí nachádzať miestnosť pre tlačovú konferenciu alebo vyčlenená časť pracovných 
priestorov pre médiá, vybavená pracovným/predsedníckym  stolom, stoličkami, plošinou/pódiom 
pre kamery a ozvučením.    

2) Táto miestnosť alebo priestor musí mať kapacitu pre najmenej 30 novinárov (sedadlá/stoličky). 
3) Medzi šatňami druţstiev a parkoviskom ich autobusov musí byť k dispozícii priestor, z ktorého môţe 

byť vytvorená mix - zóna pre poskytovanie pozápasových rozhovorov. 
 

V. Infraštruktúrne požiadavky pre štadióny kategórie 3  
 

Časť 1: Priestory pre hráčov a činovníkov stretnutia  
 

Článok 56 – Hracia plocha 

Hracia plocha musí mať rozmery: 
a) 105m dĺţka;  
b) 68m šírka. 
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Článok 57 – Šatne rozhodcov 

Štadión musí byť vybavený šatňou pre rozhodcov, ktorá má plochu aspoň 20m² a je vybavená dvomi (2) 
sprchami, jedným (1)sedacím WC, stolom a šiestimi (6) stoličkami. 
 

Článok 58 - Osvetlenie 

1) Pre stretnutia, ktoré majú byť vysielané televíziou musí byť štadión vybavený umelým osvetlením, 
ktorého priemerné hodnoty dosahujú nasledovnú úroveň (podľa prílohy I). 
a) 1 200 Ev(lx) pre pevné kamery; 
b)    800 Ev(lx) pre mobilné kamery. 

2)   V  záujme  zaistenia  pokračovania  stretnutia  aj  v  prípade  výpadku elektrickej energie, musí byť  
štadión vybavený náhradným zdrojom energie, ktorý zabezpečí najmenej 2/3 hodnotu pôvodnej 
intenzity osvetlenia.     

 

Článok 59 - Parkovanie 

Na stráţenej a bezpečnej ploche musí byť zabezpečených minimálne 100 VIP parkovacích miest.     
 

Časť 2: Priestory pre divákov  
 

Článok 60 – Tribúny a zariadenia pre divákov 

Nie je povolené ţiadne státie tak, ako je definované v článku 3, písm. i). 
 

Článok 61– Kapacita štadióna  

Štadión musí mať kapacitu minimálne 4 500 samostatných sedadiel. 
 

Článok 62 – Velín  

Štadión musí mať velín (kontrolná miestnosť) s celkovým výhľadom na vnútorné priestory štadióna, 
vybavený príslušnými komunikačnými zariadeniami. 
 

Článok 63 – VIP sedadlá 

Štadión musí mať kapacitu minimálne 250 VIP sedadiel, z ktorých 50 musí byť vyhradených 
hosťujúcemu tímu. 
 

Časť 3: Priestory pre predstaviteľov médií  
 

Článok 64 – Pracovné priestory pre médiá 

1) Pracovné priestory pre zástupcov médií musia mať plochu minimálne 100m², aby v nich mohlo 
pracovať aspoň 50 osôb. 

2) Vyčlenený musí byť priestor pre aspoň 15 fotografov, pokiaľ je to moţné, v samostatnej a plne 
vybavenej oblasti. 

 

Článok 65 – Plošina pre kamery 

Hlavná plošina pre kamery musí mať plochu aspoň 6m² - na umiestnenie dvoch (2) kamier.  
 

Článok 66 – Sektor pre zástupcov médií (Press box) 

Sektor pre zástupcov médií musí mať kapacitu najmenej 50 krytých sedadiel, z ktorých aspoň 25 musí 
byť vybavených pracovnou doskou. 
 

Článok 67 – Boxy pre televíznych a rozhlasových komentátorov  

Štadión musí mať minimálne päť (5) boxov pre televíznych a rozhlasových komentátorov. 
 

Článok 68 – Televízne štúdio 

Štadión musí mať aspoň dve (2) televízne štúdiá s rozmermi 5 x 5 x 2,3m.  
 

Článok 69 – Plocha pre prenosovú techniku  

Plocha  pre  prenosovú  techniku musí mať aspoň 200m².  
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Článok 70 – Miestnosť pre tlačové konferencie a mix zóna  

1) Na štadióne sa musí nachádzať miestnosť pre tlačovú konferenciu alebo vyčlenená časť pracovných 
priestorov pre médiá, vybavená pracovným/predsedníckym  stolom, stoličkami, plošinou/pódiom 
pre kamery a ozvučením.    

2) Táto miestnosť alebo priestor musí mať kapacitu pre najmenej 50 novinárov (sedadlá/stoličky). 
3) Medzi šatňami druţstiev a parkoviskom ich autobusov musí byť k dispozícii priestor, z ktorého môţe 

byť vytvorená mix - zóna pre poskytovanie pozápasových rozhovorov. 
 

VI. Infraštruktúrne požiadavky pre štadióny kategórie 4  
 

Časť 1: Priestory pre hráčov a činovníkov stretnutia  
 

Článok 71 – Hracia plocha 

Hracia plocha musí mať rozmery: 
a) 105m dĺţka;  
b) 68m šírka. 

Článok 72 – Šatne rozhodcov 

Štadión musí byť vybavený šatňou pre rozhodcov, ktorá má plochu aspoň 20m² a je vybavená dvomi (2) 
sprchami, jedným (1)sedacím WC, stolom a šiestimi (6) stoličkami. 
 

Článok 73 - Osvetlenie 

1) Pre stretnutia, ktoré majú byť vysielané televíziou, musí byť štadión vybavený umelým osvetlením, 
ktorého priemerná intenzita je 1 400 Ev(lx) pre pevné kamery (podľa prílohy I), pričom celé ihrisko, 
vrátane jeho rohov, musí byť rovnomerne osvetlené. 

2)   V  záujme  zaistenia  pokračovania  stretnutia  aj  v  prípade  výpadku elektrickej energie, musí byť  
štadión vybavený náhradným zdrojom energie, ktorý zabezpečí osvetlenie o intenzite 800 Ev(lx).     

 

Článok 74 - Parkovanie 

Na stráţenej a bezpečnej ploche musí byť zabezpečených minimálne 150 VIP parkovacích miest.     
 

Časť 2: Priestory pre divákov  
 

Článok 75 – Tribúny a zariadenia pre divákov 

Nie je povolené ţiadne státie tak, ako je definované v článku 3, písm. i). 
 

Článok 76 – Verejné vchody a východy  

Štadión musí byť vybavený modernými elektronickými systémami kontroly vstupov a mechanickými 
ščítacími systémami, analyzujúcimi aktuálne údaje, zabraňujúcimi pouţívaniu falzifikátov vstupeniek 
a preplneniu štadióna. 
 

Článok 77 – Kapacita štadióna  

Štadión musí mať kapacitu minimálne 8 000 samostatných sedadiel. 
 

Článok 78 – Velín  

Štadión musí mať velín (kontrolná miestnosť) s celkovým výhľadom na vnútorné priestory štadióna, 
vybavený príslušnými komunikačnými zariadeniami. 
 

Článok 79 – Bezpečnostný kamerový systém (vnútorný televízny okruh)  

1) Štadión musí byť vybavený bezpečnostným kamerovým systémom pre nepretrţité sledovanie 
vnútorných i vonkajších priestorov štadióna. 

2) Kamerový bezpečnostný systém musí byť vybavený zariadením umoţňujúcim fotografovanie 
a farebnými monitormi nachádzajúcimi sa vo velíne.       

 

Článok 80 – VIP sedadlá 

1) Štadión musí mať kapacitu minimálne 500 VIP sedadiel, z ktorých 100 musí byť vyhradených 
hosťujúcemu tímu. 

2) Čo najbliţšie k VIP sedadlám sa musí nachádzať oddelený a uzavretý priestor na pohostenie, 
s plochou minimálne 400m².    
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Časť 3: Priestory pre predstaviteľov médií  
 

Článok 81 – Pracovné priestory pre médiá 

1) Pracovné priestory pre zástupcov médií musia mať plochu aspoň 200m², aby v nich mohlo pracovať 
najmenej 50 osôb. 

2) Vyčlenený musí byť priestor pre najmenej 25 fotografov, pokiaľ je to moţné, v samostatnej a plne 
vybavenej oblasti. 

 

Článok 82 – Plošina pre kamery 

Hlavná plošina pre kamery musí mať plochu aspoň 10m² - na umiestnenie štyroch (4) kamier.  
 

Článok 83 – Sektor pre zástupcov médií (Press box) 

Sektor pre zástupcov médií musí mať kapacitu najmenej 100 krytých sedadiel, z ktorých aspoň 50 musí 
byť vybavených pracovnou doskou. 
 

Článok 84 – Boxy pre televíznych a rozhlasových komentátorov  

Štadión musí mať aspoň dvadsaťpäť (25) boxov pre televíznych a rozhlasových komentátorov. 
 

Článok 85 – Televízne štúdio 

1) Štadión musí mať aspoň dve (2) televízne štúdiá s rozmermi 5 x 5 x 2,3m. Aspoň jeden z nich musí 
byť prezentačné štúdio s výhľadom na hraciu plochu.  

2) Taktieţ musia byť vytvorené aspoň 4 miesta (kaţdé 2.5 x 2.5m) pre poskytovanie tzv. „flash 
interview“.  

 

Článok 86 – Plocha pre prenosovú techniku  

Plocha  pre  prenosovú  techniku musí mať aspoň 1 000m².  
 

Článok 87 – Miestnosť pre tlačovú konferenciu 

1) Na štadióne sa musí nachádzať miestnosť pre tlačovú konferenciu, vybavená 
pracovným/predsedníckym  stolom, stoličkami, plošinou/pódiom pre kamery a ozvučením.    

2) Táto miestnosť musí mať kapacitu pre najmenej 75 novinárov (sedadlá/stoličky). 
3) Mix - zóna pre poskytovanie pozápasových rozhovorov musí byť krytá a musí mať kapacitu pre 

najmenej 50 novinárov. 
 

VII. Záverečné ustanovenia 
 

Článok 88 – Disciplinárne konanie 
 

Akékoľvek porušenie tejto smernice môţe byť sankcionované UEFA v súlade s platnými disciplinárnymi 
smernicami UEFA. 

 
Článok 89 – Prílohy 
 

Všetky prílohy tejto smernice sú jej neoddeliteľnou súčasťou. 

 
Článok 90 – Dôležité upozornenie 
 

V prípade vzniku akýchkoľvek významových nezrovnalostí v interpretácii anglickej a inojazyčnej verzie 
tejto smernice, je rozhodujúce znenie jej anglickej verzie. 
 

Článok 91 – Schválenie a nadobudnutie účinnosti smernice 
 

1) Táto smernica bola prijatá Exekutívou UEFA na jej zasadnutí dňa 24. marca 2010. 
2) Smernica nadobúda účinnosť dňa 1.5. 2010 
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Príloha I 
Výpočet hodnoty intenzity osvetlenia 

 
Viď články 5, 43(1), 58(1), 73(1) a 73(2). 
 
Hodnota intenzity umelého osvetlenia má zodpovedať hodnotám 
 

Emin/Emax ≥ 0,4  a Emin/Emed ≥ 0,6 
 

pri udávaní hodnoty a výpočtoch sa pouţívajú nasledovné skratky: 
 

symbol skratky termín vysvetlenie 

Emin/Emax 

Emin/Emed 

rovnomernosť 
horizontálneho 
osvetlenia 

ukazovatele popisujúce ako je intenzita 
osvetlenia rozloţená po celej hracej ploche  

 

E 
 

svetelnosť 
mnoţstvo svetla dopadajúce na určitý bod hracej 
plochy vyjadrené v luxoch 

 

Ev 
vertikálna 
svetelnosť 

vertikálne osvetlenie 1.5m nad hracou plochou 
(zameranie voči niektorej kamere)  

 

lx 
 

 

lux 
 

jednotka osvetlenia (1lx = 1lm/m²) 
 

Lm 
 

 

lumen 
 

jednotka svetelného toku 
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Príloha II 
Nákres miestnosti dopingovej kontroly (viď článok 13(1) 
 

 
Rozmery miestnosti minimálne 20m² 
 
         
                                                                          7.90m 
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