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Преамбула
Відповідно до статті 50 (1) Статуту УЄФА був прийнятий наступний регламент.
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I.

Загальні положення

Стаття 1 – Сфера застосування
1.01 Цей регламент застосовується кожного разу, коли на нього є чітке посилання в
конкретному регламенті, що регулює змагання УЄФА.
1.02 Цей регламент регулює мінімальні структурні критерії щодо стадіонів, які мають бути
виконаними для того, щоб його було класифіковано (у порядку зростання рангу), як
категорії УЄФА 1, 2, 3 або 4. Чим вище категорія, тим суворіші та більш численні критерії
(Статті 5-38). Структурні критерії, що застосовуються до конкретних категорій,
представлені у вигляді таблиць, що показують градацію критеріїв між різними
категоріями. Структурні критерії, які не представлені у вигляді таблиць, застосовуються до
всіх категорій.
1.03 Цей регламент також визначає обов’язки щодо контролю за дотриманням структурних
критеріїв необхідної категорії стадіону та визначають умови, згідно з якими адміністрація
УЄФА може надавати виняток з певного структурного критерію (Стаття 3).
1.04 Цей регламент не стосується правового зобов'язання, що випливає з національного
законодавства, яке застосовується до стадіонних об'єктів.
Стаття 2 – Зв'язок із регламентами про змагання
2.01 Відповідні регламенти УЄФА, що регулюють правила проведення змагань:
а) визначають мінімальну категорію стадіону, необхідну для проведення матчів
відповідних змагань;
б) можуть визначати додаткові та/або більш суворі структурні критерії для потрібної
категорії, ніж ті, що встановлені в цьому регламенті.
Стаття 3 – Функції та обов’язки
3.01 Кожна асоціація, на території якої проводяться матчі в рамках змагання УЄФА, несе
відповідальність за:
а) перевірку кожного задіяного стадіону та заповнення відповідної онлайн-форми, яка
підтверджує адміністрації УЄФА, що кожен стадіон відповідає структурним критеріям
необхідної категорії стадіону;
б) підтвердження адміністрації УЄФА, що стадіони, в тому числі їхні трибуни та об’єкти
(система аварійного освітлення, засоби першої невідкладної медичної допомоги, засоби
захисту від вторгнення глядачів в ігрову зону тощо), були ретельно проінспектовані
компетентними державними органами, а останні письмово підтвердили, що стадіони
відповідають усім вимогам безпеки, встановленим відповідним національним
законодавством.
3.02 Адміністрація УЄФА приймає рішення про використання стадіонів на підставі
вищевказаної форми та підтвердження, а також будь-якої іншої інформації, зібраної
УЄФА. Такі рішення є остаточними.
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3.03 Адміністрація УЄФА має право на інспектування стадіонів у будь-який час до
початку та під час змагання УЄФА, для якого вони використовуються, з метою перевірки
відповідності необхідним структурним критеріям.
3.04 Адміністрація УЄФА має право надавати виняток з певного структурного критерію у
випадку особливих труднощів та за мотивованим запитом, наприклад, внаслідок дії
чинного національного законодавства, або якщо виконання всіх необхідних критеріїв
змусить клуб чи асоціацію грати їхні домашні матчі на території іншої асоціації. Винятки
завжди надаються на обмежений період часу. Такі рішення є остаточними.
Стаття 4 – Визначення термінів
4.01 Для цілей цього регламенту застосовуються такі визначення та скорочення:
а) IFAB: Міжнародна Рада футбольної асоціації;
б) Диспетчерський пункт: зарезервована кімната для осіб, які несуть загальну
відповідальність за всі питання, пов'язані з безпекою та охороною матчів, а саме: головний
офіцер поліції, офіцер з питань безпеки на стадіоні та їх персонал;
в) VIP: Дуже важливі особи, запрошені організатором для відвідування його матчу.
4.02 В цьому регламенті використання форм чоловічого роду відноситься в рівній мірі й до
жіночого роду.
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II.

Сектори для гравців та офіційних осіб

Стаття 5 – Ігрове поле
5.01 Ігрове поле повинне бути гладким та рівним та відповідати Правилам гри IFAB. Його
поверхня повинна бути зеленою та мати білі позначення.
5.02 На поверхні ігрового поля не повинні бути видимі жодні лінії, крім позначень
футбольного поля, як визначено в Правилах гри IFAB.
5.03 Ігрове поле повинне бути обладнаним природною ігровою поверхнею (100%
натуральний газон), посиленим натуральним газоном (гібридне покриття) або штучним
покриттям (100% штучні волокна).
5.04 Штучне покриття повинне відповідати таким умовам:
а) йому повинно бути надано відповідну ліцензію ФІФА, яка може бути видана після
тестування відповідного штучного покриття акредитованою лабораторією ФІФА та
перевірки відповідності сучасним футбольним стандартам ФІФА;
б) воно повинно відповідати всім вимогам національного законодавства (за наявності).
5.05 Стадіон повинен бути побудований та обладнаний всім необхідним устаткуванням,
щоб гарантувати, що ігрові поля є придатними для гри в будь-який ігровий день протягом
всього спортивного сезону УЄФА.
5.06 Жоден об'єкт не може знаходитись на відстані, меншій ніж 21 м над ігровим полем.
5.07 Область, що безпосередньо примикає до ігрового поля, повинна бути безпечною для
гравців та арбітрів. Все обладнання, що знаходиться у кромки поля, та пов'язані з ними
елементи конструкції повинні бути розташовані таким чином, щоб вони не становили
небезпеки гравцям, тренерам або бригаді арбітрів (як зазначено в Додатку В, розрахунок
площі).
5.08 Крім того, ігрове поле повинне відповідати таким вимогам:
Категорія
1і2
3і4

Довжина
100-105 м
105 м

Ширина
64-68 м
68 м

Додаткові вимоги
Не застосовуються
Підігрів кромки та/або покриття кромки
(залежно від розташування та кліматичних
умов).

Стаття 6 – Сектор для розминок
5.01 Сектор для розминок для запасних гравців повинен бути в наявності вздовж бокової
лінії ігрового поля позаду позиції першого помічника арбітра. Цей сектор повинен бути
вкритий газоном або штучним покриттям, міцно закріпленим на землі, і в ідеалі повинен
бути обладнаний такою ж поверхнею, що й ігрове поле. Якщо площа для такого сектору
вздовж бокової лінії ігрового поля позаду позиції першого помічника арбітра недоступна,
слід передбачити рішення щодо розташування сектору для розминки за воротами, за
рекламними щитами (якщо такі встановлені).

9

Стаття 7 – Ворота та запасні ворота
7.01 Стійки та поперечини повинні бути виготовлені з алюмінію або аналогічних
матеріалів і повинні бути круглими чи еліптичної форми та не становити небезпеки для
гравців. Крім цього, вони повинні відповідати Правилам гри IFAB, що означає, зокрема,
таке:
а) відстань між внутрішніми краями стойок повинна бути 7,32 м;
б) відстань від нижнього краю поперечини до землі повинна складати 2.44 м;
в) стійки воріт та поперечини повинні бути білого кольору та мати однакову ширину
та глибину, що не перевищує 12 см;
г) ворота повинні бути міцно закріплені на землі.
7.02 На стадіоні повинні бути запасні ворота, які можуть бути легко встановлені в разі
потреби.
7.03 Крім того, всі ворота (в тому числі запасні) повинні відповідати таким вимогам:
Категорія
1і2
3і4

Не застосовуються
Ніякі додаткові структурні елементи або фізична підтримка не повинні
використовуватися всередині воріт чи в безпосередній близькості від них,
крім стойок, що фіксують сітку воріт до землі, та стойок сітки воріт,
розташованих позаду та ззовні сітки. Використання переносних воріт не
допускається.

Стаття 8 – Лави для запасних гравців
8.01 Стадіон повинен бути обладнаний двома критими лавами на рівні поля, кожна з яких
повинна мати місткість для сидіння, принаймні, на 14 осіб, і розташовуватись на відстані,
не меншій, ніж 4 м від бокової лінії поля.
8.02 Для резервного арбітра необхідно забезпечити місце з сидінням та письмовим столом,
в ідеалі крите та розташоване між лавами для запасних гравців.
Стаття 9 – Флагштоки
9.01 Стадіон повинен бути обладнаний, як мінімум, п’ятьма флагштоками або іншими
опорами, що забезпечують підняття, як мінімум, п’яти прапорів на стадіоні.
Стаття 10 Приміщення для гравців та офіційних осіб
10.01 Усі приміщення, описані в наступних статтях, що стосуються гравців та офіційних
осіб, повинні бути освітлені, вентильовані та/або опалювані, чітко позначені та обладнані
бездротовим доступом до Інтернету (Wi-Fi).
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Стаття 11 – Роздягальні
11.01 Стадіон повинен бути обладнаний щонайменше однією роздягальнею для кожної
команди, мінімум, з п'ятьма душовими, двома окремими сидячими туалетами, місцями для,
щонайменше, 25 осіб, одним масажним столом, однією тактичною дошкою та вішаками
для одягу або шафками.
11.02 Стадіон повинен бути обладнаний роздягальнею для арбітрів, яка відповідає таким
вимогам:
Категорія
1і2

3і4

Мінімальне обладнання
Один душ, один окремий сидячий туалет, п’ять
місць для сидіння, письмовий стіл та вішаки для
одягу або шафки.
Два душа, один окремий сидячий туалет,
шість місць для сидіння, письмовий стіл та
вішаки для одягу або шафки.

Розміри
Не застосовується

Мінімум 20 м2

11.03 Стадіон повинен забезпечувати прямий, приватний та безпечний доступ для обох
команд та арбітрів від їхніх роздягалень до ігрового майданчику.
Стаття 12 – Кімната делегата
12.01 Стадіон повинен бути обладнаний кімнатою, ексклюзивно зарезервованою для
делегата УЄФА та спостерігача за арбітрами (за наявності), з легким доступом до
роздягалень команди та арбітрів.
Стаття 13 – Пункт першої невідкладної допомоги для гравців та офіційних осіб
13.01 Стадіон повинен бути обладнаний спеціальною кімнатою для надання першої
невідкладної допомоги, що відповідає вимогам Медичного Регламенту УЄФА.
Стаття 14 – Пункт допінг-контролю
14.01 Стадіон повинен бути обладнаний спеціальною кімнатою пунктом допінг-контролю,
що відповідає вимогам, викладеним в Антидопінговому Регламенті УЄФА.
Стаття 15 – Стоянки
15.01 Стадіон повинен забезпечувати місця для паркування мінімум для двох автобусів і
десяти автомобілів для команд та офіційних осіб у безпосередній близькості від входу для
гравців та офіційних осіб. Якщо така стоянка знаходиться не в безпосередній близькості
від входу для гравців та офіційних осіб, необхідно організувати безпечну зону висадки з
автотранспорту для гравців та офіційних осіб.
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Стаття 16 – Освітлення
16.01 Для матчів, що проводяться при штучному освітленні, стадіон повинен бути
обладнаний системою освітлення, яка підтримує середню горизонтальну освітленість,
виміряну відповідно до додатка А, щонайменше 350 Eh (люксів).
16.02 Для матчів, що транслюються в ефір, стадіон повинен бути обладнаний системою
освітлення, яка підтримує середню мінімальну середню освітленість, виміряну відповідно
до додатка А:
Категорія
1
2

3

4

Горизонтальна освітленість
Достатня для того, щоб дозволити
належну трансляцію матчу
800 Eh (люксів) з коефіцієнтами
однорідності U1h > 0,4 та U2h
> 0,5
1200 Eh (люксів) з коефіцієнтами
однорідності U1h > 0,4 та U2h
> 0,6
1400 Eh (люксів) з коефіцієнтами
однорідності U1h > 0,5 та U2h
> 0,7

Вертикальна освітленість
приймаючій телекомпанії забезпечити
350 Ev (люксів) для кожної опорної
площини з коефіцієнтами однорідності
U1 > 0,35 та U2 > 0,45
750 Ev (люксів) для кожної опорної
площини
з
коефіцієнтами
однорідності U1 > 0,4 та U2 > 0,45
1000 Ev (люксів) для кожної опорної
площини
з
коефіцієнтами
однорідності U1 > 0,4 та U2 > 0,5

16.03 Крім того, для забезпечення продовження матчу у випадку зникнення
електропостачання необхідно забезпечити автономне резервне джерело живлення, здатне
забезпечувати щонайменше таку середню горизонтальну освітленість:
Категорія
1
2
3
4
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Для матчів, що проводяться при
штучному освітленні
Не застосовується

350 Eh (люксів)

Для матчів, що транслюються в ефір
Не застосовується
350 Eh (люксів)
800 Eh (люксів)
900
Eh
(люксів)
щонайменше
протягом 15 хвилин після зникнення
електропостачання

III.

Сектори для глядачів

Стаття 17 – Кількість місць для глядачів
17.01 Стадіони повинні мати таку мінімальну кількість місць (включно зі всіма
стандартними та VIP-місцями):
Категорія:
1
2
3
4

200 глядачів
1500 місць
4500 місць
8000 місць

17.02 Принаймні 5% місць від їх загальної кількості на стадіоні виділяються виключно для
приїжджих вболівальників у відділеному секторі стадіону.
Стаття 18 – Трибуни та засоби для глядачів
18.01 Місця для глядачів повинні бути індивідуальним, пронумерованими, міцно
закріпленими до підлоги, надійними, виготовленими з міцного вогнестійкого матеріалу, та
мати спинку висотою мінімум 30 см від рівня сидіння.
18.02 Трибуни повинні бути закріпленими на несучому фундаменті та не повинні
встановлюватися на будь-яких трубчастих конструкціях/підмостках або включати такі
конструкції. Матеріал, дизайн та конструкція трибун повинні бути чітко призначеними для
постійного використання.
18.03 Дозволено/заборонено розташування трибун, терас, платформ, лав та сидінь без
спинки таким чином:
Категорія:
1
Дозволено за умови, що лави та сидіння без спинки міцно
закріплені.
2-4
Заборонено.
18.04 Стадіон повинен бути обладнаний місцем громадського харчування для всіх глядачів
у всіх секторах стадіону.
18.05 Стадіон повинен бути у справному стані, а всі громадські зони повинні бути добре
освітлені. Не допускається використання розсипчастих матеріалів (наприклад, каміння,
бетон), які можуть бути небезпечними, придатними для кидання чи іншого неналежного
використання.

13

Стаття 19 – Маршрути для входу, виходу та переміщення глядачів
19.01 Під'їзні шляхи до стадіону, входи, виходи та всі громадські зони всередині стадіону
повинні бути чітко вказані та належним чином позначені (наприклад, за допомогою літер
та цифр), щоб спрямовувати глядачів на місце та з місця.
19.02 Вхідні ворота та/або турнікеті повинні бути спроектовані таким чином, щоб
унеможливити затори і забезпечити вільне проходження натовпу.
19.03 На кожному вході повинні бути позначені основні правила, в тому числі заборони, в
ідеалі у вигляді міжнародних зрозумілих піктограм.
19.04 Всі проходи для глядачів, вхідні та вихідні маршрути в кожному секторі повинні
бути чітко відокремленими від сидячих місць. Усі вихідні двері та ворота, що ведуть зі
стадіону, повинні функціонувати та бути чітко позначеними відповідними, універсально
зрозумілими знаками (піктограмами).
19.05 Всі вихідні двері та ворота на стадіоні, і всі ворота, що ведуть із секторів для глядачів
на ігрове поле, повинні:
а) бути розрахованими на постійне перебування в розблокованому стані (але їхнє
використання має бути керованім вручну), під час перебування глядачів на стадіоні;
б) відкриватись назовні у напрямку виходу та шляхів евакуації.
19.06 Крім того, стадіон повинен відповідати таким вимогам з точки зору контроля
доступу:
Категорія:
1і2
Не застосовується
3і4
Всі входи для глядачів повинні бути обладнані турнікетами та
електронною системою контролю квитків, призначеними для
запобігання
використанню
підроблених
квитків
та
забезпечення швидкості потоку глядачів у реальному часі та
номерів входів до центральної точки з метою запобігання
переповненню стадіону в цілому або окремих секторів
Відношення повинно складати 1 турнікет на 660 місць..
Стаття 20 – Система аварійного освітлення
20.01 З метою забезпечення безпеки та орієнтації глядачів та персоналу, стадіон повинен
бути обладнаний системою аварійного освітлення, схваленою компетентними місцевими
органами влади для використання на випадок відключення загального освітлення, у всіх
частинах стадіону, де перебувають глядачі, включаючи всі вихідні та евакуаційні шляхи.
Стаття 21 – Система громадського оповіщення
21.01 Стадіон повинен бути обладнаний електронною системою громадського оповіщення,
здатною одночасно передавати голосові повідомлення у всі частини стадіону.
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21.02 Система громадського оповіщення повинна охоплювати територію як всередині, так
і за межами стадіону, і бути під’єднаною до автономного джерела живлення.
Стаття 22 – Санітарно-гігієнічні об’єкти для глядачів
22.01 Достатня кількість чистих та санітарно-гігієнічних об’єктів для глядачів повинна
бути рівномірно розподілена в усіх секторах стадіону у співвідношенні 80:20 чоловічої та
жіночої статі. Унітази та пісуари повинні бути оснащені зливами. Раковини та зручності,
такі як туалетний папір і мило, повинні бути доступними та надійно закріпленими.
22.02 Мінімальні вимоги до санітарно-гігієнічних об’єктів для глядачів є такими:
а) один сидячий туалет на 250 чоловіків;
б) один пісуар на 125 чоловіків;
в) один сидячий туалет на 125 жінок.
Стаття 23 – Пункт надання першої медичної допомоги для глядачів
23.01 Повністю обладнані пункти надання першої медичної допомоги для глядачів,
затверджені компетентними місцевими органами влади, повинні бути доступними для
глядачів у кожному секторі стадіону.
23.02 Пункти надання першої медичної допомоги повинні бути чітко визначеними і доступ
до них має забезпечуватись чіткими покажчиками.
Стаття 24 – Можливості для глядачів з фізичними вадами
24.01 Стадіон повинен мати спеціальні маршрути для входу, виходу і місця для глядачів з
фізичними вадами та осіб, що їх супроводжують. Всі такі місця повинні забезпечувати
безперешкодний огляд ігрового поля.
24.02 Стадіон повинен мати доступи до пунктів громадського харчування та окремих
санітарно-гігієнічних об’єктів поблизу секторів, де знаходяться місця для глядачів з
фізичними вадами.
24.03 3
Один туалет для глядачів з фізичними вадами повинен бути доступний на
кожних 15 глядачів на інвалідних візках.
Стаття 25 - VIP місця та зона приймання гостей
25.01 Стадіон повинен мати таку мінімальну кількість VIP-місць:
Категорія:
1і2
50
3
75
4
100
25.02 VIP-місця повинні бути критими та розташованими, як правило, на головній трибуні.
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25.03 Стадіон повинен бути обладнаний спеціальною зоною приймання гостей для
запрошених VIP-осіб, яка є легкодоступною з усіх VIP-місць.
Стаття 26 – Стоянки
26.01 Стадіон повинен мати таку кількість місць для стоянки в безпечному місці для VIPосіб, інших запрошених осіб та персоналу:
Категорія:
1
2
3
4

20
50
100
150

Стаття 27 – Диспетчерський пункт
27.01 Стадіон повинен відповідати таким вимогам з точки зору обладнання диспетчерського
пункту:
Категорія:
1
2
3і4
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Основне обладнання
Не застосовується
Диспетчерський пункт, який
забезпечує загальний огляд
внутрішньої
частини
стадіону та обладнаний
радіозв'язком,
що
забезпечує
комунікацію
персоналу та офіційних
осіб, відповідальних за
порядок та безпеку на
стадіоні.

Додаткові вимоги
Не застосовується
Не застосовується
Диспетчерський
пункт
повинен бути обладнаний
кольоровими
моніторами,
під’єднаними до замкнутої
системи відеоспостереження,
та додатковими моніторами,
які відображають дані в
реальному часі з електронної
системи контролю квитків.

Стаття 28 – Замкнута система відеоспостереження
28.01 Стадіон повинен відповідати таким вимогам з точки зору обладнання замкнутої
системи відеоспостереження:
Категорія:
1і2
3і4

Не застосовується
Замкнута системи відеоспостереження, яка використовує
кольорові
камери
відеоспостереження
з
функціями
панорамування, нахилу та масштабування та охоплює всі
під’їзні шляхи та входи до стадіону, а також всі громадські зони
всередині стадіону. Зони всередині стадіону, які безпосередньо
не проглядаються з диспетчерського пункту, повинні бути
охоплені замкнутою системою відеоспостереження. Камери
повинні бути здатними до записування рухомих зображень, а
також до зйомки фотографій.
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IV.

Сектор для представників засобів масової інформації

Стаття 29 – Робочий сектор для представників засобів масової інформації
29.01 Для представників засобів масової інформації повинна бути забезпечена принаймні
одна кімната, обладнана письмовими столами, джерелом живлення та Інтернетом.
29.02 Робочий сектор для представників засобів масової інформації повинен забезпечувати
таку мінімальну кількість робочих місць:
Категорія:
1
2
3і4

10
20
30

Стаття 30 – Робочий сектор для фотографів
30.01 Робочий сектор для фотографів повинен забезпечувати таку мінімальну кількість
робочих місць та відповідати таким додатковим вимогам:
Категорія:

1і2
3
4

Мінімальна
кількість
робочих місць
Не
застосовується
15
20

Додаткові вимоги

Не застосовується
Робочий сектор для фотографів повинен
включати
столи,
стільці,
блоки
живлення/розетки та з’єднання з Інтернетом
та забезпечувати легкий доступ до газону
ігрового поля. Він може являти собою
спеціально виділену секцію робочого сектору
для представників засобів масової інформації
(з відповідним збільшенням його площі), але
бажано повинен являти собою окреме
приміщення.

Стаття 31 – Ложа для преси
31.01 Стадіон повинен мати ложу для преси, зарезервовану для журналістів та
радіокоментаторів. Вона повинна бути критою та розташованою на головній трибуні,
ближче до середини, з безперешкодним видом на все ігрове поле та зони, розташовані у
безпосередній близькості до нього, та мати легкий доступ до інших секторів для
представників засобів масової інформації.

18

31.02 Крім того, стадіони повинні відповідати таким вимогам з точки зору критої ложі для
преси:
Категорія:
Мінімальна кількість Мінімальна кількість місць зі
місць
столами
1
10
5
2
20
10
3
30
15
4
60
30
31.03 Кожен стіл повинен бути достатньо великого розміру, щоб розмістити ноутбук, та
обладнаний блоком живлення/розеткою та з’єднанням з Інтернетом.
Стаття 32 – Розташування камер
32.01 Одна головна операторська платформа повинна бути встановлена на головній
трибуні або навпроти неї.
32.02 Головна операторська платформа повинна бути критою, розташованою точно на лінії
середини поля та бути на висоті, яка забезпечує оптимальний та безперешкодний вид на
все ігрове поле та зони, розташовані у безпосередній близькості до нього. Основа
платформи повинна бути рівною, твердою та не допускати вібрації.
32.03 Крім того, головна операторська платформа повинна відповідати таким вимогам:
Категорія:
1
2і3
4

Щонайменше 2 м шириною х 2 м глибиною, для розташування
однієї камери (тільки для матчів, що транслюються в ефір)
Щонайменше 4 м шириною х 2 м глибиною, для розташування
двох камер.
Щонайменше 6 м шириною х 2 м глибиною, для розташування
щонайменше трьох камер, розташованих на трибуні, що не
освітлюється сонцем.
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32.04 Додатково вимагаються такі операторські платформи:
Категорія:
1і2
3
4

Не застосовується
Дві операторські платформи
для зони пенальті щонайменше
2 м шириною х 2 м глибиною,
для
розташування
однієї
камери на головній трибуні
точно на рівні ліній зон
пенальті, на тому ж рівні чи
вище,
ніж
головна
операторська платформа.

Не застосовується
Не застосовується
Одна реверсна операторська
платформа,
розташована
посередині навпроти головної
трибуни, для розташування
щонайменше однієї камери, та
одна
інша
операторська
платформа щонайменше 2 м
шириною х 2 м глибиною на
трибунах позаду кожних воріт,
для
розташування
однієї
камери на кожній платформі,
на висоті, що забезпечує
безперешкодний
вид
на
штрафну
відмітку
з
поперечини воріт.

Стаття 33 – Розташування телекоментаторів
33.01 Стадіон повинен включати таку мінімальну кількість позицій телекоментаторів:
Категорія:
1
2
3
4

1 (тільки для матчів, що транслюються в ефір)
3
5
10

33.02 Коментаторські позиції повинні бути критими та знаходитися в центрі між двома
зонами пенальті, з того ж боку, що й головна операторська платформа. Вони повинні мати
безперешкодний вид на все ігрове поле та зони, розташовані у безпосередній близькості до
нього, дозволяти легкий доступ до інших зон для представників засобів масової інформації
та бути безпечними й недоступними для сторонніх осіб. Вони повинні мати достатньо
простору позаду сидінь для інших коментаторів, щоб вони могли зайняти свої місця.
33.03 Кожна коментаторська позиція повинна мати стіл мінімальною шириною 180 см,
щонайменше три сидіння, телефонну лінію, джерело живлення, освітлення та з’єднання з
Інтернетом.
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Стаття 34 – Телевізійні студії
34.01 Стадіон повинен бути обладнаний приміщенням, яке відповідає вказаним нижче
вимогам і може використовуватися в якості телевізійної студії при потребі:
Категорія:
1і2

Мінімальна кількість
приміщень
1 приміщення

Мінімальний розмір

Додаткові вимоги

5 м у довжину х 5 м
у ширину х 2,5 м у
висоту

Не застосовується

3
4
2 приміщення

5 м у довжину х 5 м
у ширину х 2,5 м у
висоту

Не застосовується
Щонайменше
одна
з
телевізійних
студій
повинна мати вид на
ігровий
газон
з
безперешкодним оглядом
усього ігрового поля.

Стаття 35 – Місця для флеш-інтерв’ю
35.01 Стадіон повинен бути обладнаний місцем між ігровим газоном та роздягальнями, яке
може використовуватися для флеш-інтерв’ю, для проведення ТБ- та радіоінтерв’ю в
прямому ефірі.
35.02 Крім того, місце для флеш-інтерв’ю повинно відповідати таким вимогам:
Категорія:
1і2
3і4

Не застосовується
Достатньо велике для розміщення щонайменше 4 позицій,
кожна 4 м глибиною х 3 м шириною.
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Стаття 36 – Зона для позастудійного автотранспорту
36.01 Стадіон повинен мати захищену зону, яка може використовуватися як телестудія для
стоянки пересувних телевізійних станцій телекомпаній. Ця зона повинна бути
щонайменше таких розмірів:
Категорія:
1
2
3
4

300 м2
400 м2
600 м2
1000 м2

36.02 Зона для позастудійного автотранспорту повинна:
а) бути розташована якомога ближче до стадіону, в ідеалі з тієї ж сторони, що й головна
операторська платформа, та мати джерело живлення;
б) забезпечувати чисту, рівну та тверду поверхню для стоянки великих та важких
автомобілів (наприклад, вантажівки масою 43 тони);
в) мати достатній дренаж, таким чином, щоб ніякі кабелі, обладнання чи транспортні
засоби не опинилися під загрозою контакту з стоячою водою;
г) бути вільною від будь-яких перешкод, таких як дерева, будівлі та бордюри, та
забезпечувати безперешкодний доступ до транспортних засобів невідкладної допомоги;
д) або забезпечувати чіткий, безперешкодний вигляд на південний бік горизонту, або мати
окрему область супутникової лінії зв'язку, розташовану на відстані не більше 50 метрів від
центру зони позастудійного автотранспорту.
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Стаття 37 – Кімната для прес-конференцій
37.01 Стадіон повинен відповідати таким вимогам з точки зору кімнати для пресконференцій:
Категорія:
1

2
3

4

Розташування та обладнання
Якщо дозволяє площа, кімната для
прес-конференцій
повинна
знаходитися в межах стадіону. Вона
може бути частиною робочої зони для
представників
засобів
масової
інформації.
Кімната
для
прес-конференцій
повинна
знаходитися
в
межах
стадіону. Вона може бути частиною
робочої зони для представників
засобів масової інформації та повинна
бути обладнана столом для почесних
гостей та подіумом, операторською
платформою, звуковою системою
(мікрофонами,
гучномовцями
та
розподільчою коробкою) та достатнім
освітленням для трансляції в ефір.
Кімната
для
прес-конференцій
повинна
знаходитися
в
межах
стадіону. Вона може бути частиною
робочої зони для представників
засобів масової інформації та повинна
бути обладнана столом для почесних
гостей та подіумом, операторською
платформою, достатньо великою для
розміщення
мінімум
8
камер,
звуковою системою (мікрофонами,
гучномовцями
та
розподільчою
коробкою мінімум з 16 виходами) та
достатнім освітленням для трансляції
в ефір.

Мінімальна кількість місць
Не застосовується

20
30

50

Стаття 38 – Змішана зона
38.01 Стадіон повинен мати зону між роздягальнями та зонами стоянки для автобусів
команд, яке може бути перетворене на змішану зону, де представники засобів масової
інформації можуть проводити інтерв’ю гравців після матчу.
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38.02 Крім того, змішана зона повинна відповідати таким вимогам:
Категорія:
1–3
4
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Не застосовується.
Повинна бути критою та достатньо великою для
розміщення щонайменше 50 представників засобів
масової інформації.

V.

Заключні положення

Стаття 39 - Дисциплінарні процедури
39.01 Будь-яке порушення цього регламенту може бути покарано УЄФА відповідно до
Дисциплінарних Регламентів УЄФА.
Стаття 40 – Додатки
Всі додатки до цього регламенту є його невід'ємною частиною.
Стаття 41 – Реалізація
41.01 Адміністрація УЄФА має право приймати будь-які настанови, директиви, інструкції,
вказівки чи інші документи для сприяння реалізації цього регламенту.
41.02 Асоціації та клуби будуть регулярно інформуватися про існування та випуск таких
інформативних документів за допомогою циркулярного листа.
Стаття 42 – Офіційна редакція
42.01 У разі будь-яких розбіжностей у тлумаченні англійською, французькою або
німецькою мовами версій цих регламентів, англійська редакція є головною.
Стаття 43 – Прийняття, набуття чинності та анулювання
43.01 Цей регламент був прийнятий Виконавчим комітетом УЄФА на своєму засіданні, яке
відбулося 25 лютого 2018 року.
43.02 Цей регламент набуває чинності з 1 травня 2018 року.
43.03 Цей регламент замінює Регламент УЄФА про інфраструктуру стадіонів (в редакції
2010 року).
Від імені Виконавчого комітету УЄФА:
Александер Чеферін
Президент

Теодор Теодорідіс
Генеральний Секретар

Братислава, 25 лютого 2018 року
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Додаток А - Обчислення середнього прожекторного освітлення (див. Статті 16.01 та
16.02)
А.1 Визначення термінів:
Горизонтальна освітлення:
Освітлення, що падає на горизонтальну площину на висоті 1 м та паралельно поверхні
ігрового поля.
Вертикальне освітлення:
Освітлення, що падає на вертикальну площину на висоті 1 м та перпендикулярно поверхні
ігрового поля.
Рівномірність:
Рівномірність освітлення з точки зору рівномірного розподілу світла по заданій опорній
площині. Рівномірність освітлення виражається двома значеннями освітленості: U1 та U2.
U1:
Загальний діапазон освітленості, від мінімального до максимального значення, якому може
піддаватися людина чи камера. Значення U1 впливає на ефективність візуального
сприйняття.
U2:
Різниця між нормальним адаптованим впливом на людину та найменшим рівнем
освітленості на даній площині. Значення U2 впливає на візуальний комфорт.
Люкс:
Одиниця освітленості, що падає на поверхню поля (1 люкс = 1 лм/м²).
Е:
Кількість падіння світла на поверхні в певний момент, виражена в люксі.
А.2 Випробування
А.2.1 Випробувальне обладнання: Вимірювач освітлення, який використовується для
випробування освітлення, повинен бути придатним для освітленого середовища з ширококутним
світлочутливим датчиком. Вимірювач треба повторно калібрувати щорічно.
А.2.2 Методика випробування: Ігрове поле розділяють на сітку, яка містить 96 точок. У кожній
точці проводять випробування освітлення для вимірювання як горизонтального освітлення (під
одним кутом), так і вертикального освітлення (під чотирма різними кутами). Таким чином,
методика випробування вимагає всього 480 випробувань освітлення. Вимірювач освітлення
завжди повинен бути встановлений під правильним кутом для передбачуваного вимірювання.
Персонал, який проводить випробування, не повинен створювати тіні, які можуть вплинути на
показники. Вимірювач освітлення повинен бути на 1 м вище поверхні ігрового поля. Показники
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освітлення для кожної точки мітки необхідно зареєструвати у відповідному плані сітки
освітлення.
А.2.3 Горизонтальне випробування: Вимірювач розміщують датчиком доверху, в 1 м від
поверхні ігрового поля, та паралельно газону, в кожній точці сітки.
А.2.4 Вертикальне випробування: Вимірювач розміщують перпендикулярно газону, в 1 м від
поверхні ігрового поля, в кожній точці сітки. Потім вимірювач слід налаштувати для кожної з
чотирьох позицій випробувань. Позиції випробувань вказані у вертикальному плані освітлення
та відповідають 0 °, 90 °, 180 ° та 270 °. Цю процедуру необхідно повторити у всіх 96 точках
сітки.
А.2.5 Коефіцієнти рівномірності:
а) U1: Е мін / Е макс
б) U2: Е мін / Е серед.
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Структурні елементи

Зони, що
прилягають до
ігрового поля

Зона для
розминки

Додаток В - Організація ігрового поля (див. Статтю 5.07)
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