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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 

1.01 Prezentul regulament se aplică ori de câte ori se face referire la acesta în regulamentul specific al unei 
competiţii UEFA. 
1.02 El prevede criteriile structurale minime care 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). Cu cât categoria 
este mai înaltă, cu atât criteriile sunt mai stricte şi mai numeroase (articolele 5-38). Criteriile structurale aplicabile 
fiecărei categorii sunt prezentate sub formă de tabele care arată gradarea criteriilor între diferitele categorii. Criteriile 
structurale care nu sunt prezentate sub formă de tabel se aplică tuturor categoriilor. 
1.03 De asemenea, prezentul regulament stabileşte responsabilităţile privind monitorizarea respectării criteriilor 
structurale pentru fiecare categorie de stadion şi precizează condiţiile în care administraţia UEFA poate aproba 
exceptarea de la aplicarea unui anumit criteriu structural (articolul 3) . 
1.04 Prezentul regulament nu afectează obligaţiile legale stipulate în legislaţia naţională cu privire la infrastructura 
stadionului. 
 
Articolul 2 – Raportul cu regulamentele competiţionale 

2.01 Regulamentele UEFA relevante, aplicabile competiţiilor:  
a) menţionează categoria minimă a stadionului necesară pentru toate meciurile din competiţia respectivă; 
b) pot stabili criterii structurale suplimentare şi/sau mai stricte decât cele prevăzute de prezentul regulament 
pentru categoria de stadion necesară. 

 
Articolul 3 – Rolurile şi responsabilităţile 

3.01 Fiecare asociaţie pe teritoriul căreia se desfăşoară meciuri în cadrul unei competiţii UEFA are următoarele 
responsabilităţi: 

a) să inspecteze fiecare stadion implicat şi să completeze formularul online prin care să confirme administraţiei 
UEFA că fiecare stadion îndeplineşte criteriile structurale aferente categoriei de stadion necesare; 
b) să confirme administraţiei UEFA faptul că stadioanele, inclusiv tribunele şi dotările (sistemul de iluminat de 
urgenţă, unităţile de prim ajutor, protecţia împotriva pătrunderii spectatorilor în spaţiul de joc etc.) au fost atent 
verificate de autorităţile publice competente, iar acestea din urmă au confirmat în scris faptul că stadioanele 
îndeplinesc toate cerinţele de securitate prevăzute de legislaţia naţională în vigoare. 

3.02 Administraţia UEFA ia decizii cu privire la stadioanele care urmează a fi utilizate în baza formularului şi 
confirmării menţionate mai sus şi oricăror alte informaţii obţinute de UEFA. Deciziile respective sunt definitive. 
3.03 Administraţia UEFA poate inspecta stadioanele în orice moment, înaintea şi în timpul desfăşurării competiţiei 
UEFA în cadrul căreia sunt utilizate, pentru a verifica dacă sunt îndeplinite criteriile structurale prevăzute. 
3.04 Administraţia UEFA poate face excepţii de la aplicarea anumitor criterii structurale, în cazul în care există 
dificultăţi deosebite şi în baza unei solicitări motivate, de exemplu, datorită legislaţiei naţionale în vigoare sau dacă 
îndeplinirea tuturor criteriilor prevăzute ar obliga un club sau o asociaţie să joace toate meciurile de acasă pe teritoriul 
unei alte asociaţii. Excepţiile se acordă întotdeauna pe o perioadă de timp limitată. Deciziile în acest sens sunt 
definitive. 
 
Articolul 4 – Definiţiile termenilor 

4.01 În prezentul regulament, se aplică următoarele definiţii şi abrevieri: 
a) IFAB: International Football Association Board  
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) VIP: persoană foarte importantă (Very Important Person) invitată de organizator să asiste la meci. 

4.02 În prezentul regulament contextele în care este folosit genul masculin sunt valabile şi pentru celelalte genuri 
gramaticale. 
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II. Zonele rezervate jucătorilor şi oficialilor 
 
Articolul 5 – Terenul de joc 

5.01 Terenul de joc trebuie să fie uniform şi plat şi conform cu Legile jocului aprobate de IFAB. Suprafaţa acestuia 
trebuie să fie de culoare verde, iar marcajele de culoare albă. 
5.02 Pe terenul de joc nu trebuie să fie vizibile alte marcaje în afara celor pentru fotbal, aşa cum sunt acestea definite 
de Legile jocului aprobate de IFAB. 
5.03 Terenul de joc trebuie să fie acoperit în întregime cu o suprafaţă de joc naturală (100% gazon natural), gazon 
natural ranforsat (hibrid) sau gazon artificial pentru fotbal (100% fibre sintetice). 
5.04 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 cele mai noi standarde de calitate stabilite de FIFA; 
b) conformitatea cu toate cerinţele legislaţiei naţionale în vigoare. 

5.05 Stadioanele trebuie să fie construite şi dotate astfel încât terenul de joc să fie practicabil în orice zi în care este 
programat un meci, pe durata întregii perioade competiţionale UEFA. 
5.06 Este interzisă amplasarea de obiecte la o distanţă mai mică de 21 m deasupra terenului de joc. 
5.07 Zona din imediata vecinătate a terenului de joc trebuie să fie sigură pentru jucători şi arbitri. Toate dotările de pe 
marginea terenului şi elementele structurale aferente trebuie să fie amplasate astfel încât să nu pună în pericol în nici 
un fel jucătorii, antrenorii sau oficialii (conform Anexei B, dacă spaţiul o permite). 
5.08 De asemenea, terenul de joc trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: 
 

Categoria Lungime Lăţime Cerinţe suplimentare 

1 şi 2 100-105 m 64-68 m Nu există 

3 şi 4 105 m 68 m Teren încălzit şi/sau teren acoperit (în funcţie de localizare şi 
condiţiile climatice) 

 
Articolul 6 – Zona de încălzire 

6.01 De-a lungul liniilor de tuşă, în spatele primului arbitru asistent, trebuie prevăzută o zonă de încălzire pentru 
rezerve. Aceasta trebuie să fie acoperită cu gazon natural sau artificial bine fixat pe pământ, de preferat, de acelaşi 
tip cu cel care acoperă suprafaţa de joc. Dacă nu există spaţiu suficient de-a lungul tuşei, în spatele primului arbitru 
asistent, trebuie să se prevadă o soluţie în spatele uneia dintre porţi, după panourile publicitare (dacă există). 
 
Articolul 7 – Porţile şi poarta de rezervă 

7.01 Stâlpii porţilor şi barele transversale trebuie să fie din aluminiu sau alt material similar, să fie de formă circulară 
sau eliptică şi să nu prezinte nici un fel de pericol pentru jucători. În plus, stâlpii porţilor şi barele transversale trebuie 
să corespundă prevederilor Legilor jocului, aprobate de 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 şi să aibă lăţimea şi adâncimea egale, care nu 
trebuie să depăşească 12 cm ; 
d) porţile trebuie să fie bine fixate pe teren. 

7.02 Pe stadion trebuie să fie disponibilă o poartă de rezervă care să poată fi uşor instalată în caz de necesitate. 
7.03 De asemenea, toate porţile (inclusiv cele de rezervă) trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: 
 

Categoria  

1 şi 2 Nu există 

3 şi 4 În interiorul plasei sau în imediata apropiere a acesteia nu se vor folosi alte elemente structurale 
sau fizice de susţinere în afara barelor de fixare a plasei pe sol şi a barelor de susţinere a plasei 
aflate în spatele şi în exteriorul plasei. Nu se vor utiliza porţi portabile. 

 
Articolul 8 – Băncile pentru rezerve 

8.01 Stadionul trebuie să fie dotat cu două bănci acoperite, la nivelul terenului, fiecare cu o capacitate de minimum 
14 persoane şi amplasate la cel puţin 4 m de linia de tuşă. 
8.02 Trebuie să se prevadă un post pentru cel de-al patrulea oficial, dotat cu un scaun şi o masă, de preferinţă 
acoperit şi situat între băncile pentru rezerve.  
 
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. 
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Articolul 10 – Spaţiile pentru jucători şi oficiali 

10.01 Toate spaţiile prevăzute de articolele care urmează, situate în zonele rezervate jucătorilor şi oficialilor, trebuie 
să fie bine iluminate, ventilate şi/sau încălzite, clar semnalizate şi dotate cu Wi-Fi. 
 
Articolul 11 – Vestiarele 

11.01 Stadioanele trebuie să fie prevăzute cu cel puţin câte un vestiar pentru fiecare echipă, dotat cu cel puţin cinci 
duşuri, două toalete individuale, locuri pentru cel puţin 25 de persoane, o masă de masaj, o tablă tactică şi cuiere sau 
dulapuri pentru haine. 
11.02 Stadioanele trebuie să fie prevăzute cu un vestiar pentru arbitri, care să îndeplinească cel puţin următoarele 
cerinţe: 

Categoria Dotări minime Dimensiuni 

1 şi 2 Un duş, o toaletă individuală, cinci scaune, un birou şi cuiere sau 
dulapuri pentru haine. 

Nu se aplică 

3 şi 4 Două duşuri, o toaletă individuală, şase scaune, un birou şi cuiere 
sau dulapuri pentru haine. 

Cel puţin 20 m2 

 
11.03 Stadionul trebuie să asigure accesul direct, separat şi protejat al ambelor echipe şi al arbitrilor de la vestiare la 
terenul de joc. 
 
Articolul 12 – Camera delegatului 

12.01 Stadionul trebuie să fie prevăzut cu o cameră a delegatului, rezervată exclusiv delegatului UEFA şi arbitrului 
observator (dacă există), care să permită accesul uşor la vestiarele echipelor şi arbitrilor. 
 
Articolul 13 – Unitatea de prim ajutor şi tratament pentru jucători şi oficiali 

13.01 Stadionul trebuie să fie prevăzut cu o cameră specială de prim ajutor şi tratament medical pentru jucători şi 
oficiali, conformă cu Regulamentul medical al UEFA. 
 
Articolul 14 – Postul de control antidoping 

14.01 Stadionul trebuie să fie prevăzut cu un post special de control antidoping, care să corespundă cerinţelor 
specificate de Regulamentul antidoping al UEFA. 
 
Articolul 15 – Zonele de parcare 

15.01 Stadionul trebuie să asigure un spaţiu de parcare pentru cel puţin două autocare şi zece autoturisme pentru 
echipe şi oficiali, situat într-o zonă protejată, în imediata apropiere a intrării jucătorilor şi oficialilor. Dacă zona de 
parcare nu se află în imediata apropiere a intrării jucătorilor şi oficialilor, trebuie să se prevadă o zonă protejată de 
debarcare şi îmbarcare. 
 
Articolul 16 – Instalaţia de nocturnă 

16.01 Pentru meciurile desfăşurate în nocturnă, stadioanele trebuie să fie dotate cu o instalaţie de nocturnă care să 
asigure o iluminare medie orizontală de minimum 350 Eh(lux), măsurată conform Anexei A. 
16.02 În cazul meciurilor care sunt difuzate, stadionul trebuie echipat cu o instalaţie de nocturnă care să asigure cel 
puţin următoarele niveluri de iluminare medie, măsurate conform Anexei A: 

Categoria Iluminarea orizontală Iluminarea verticală 

1 Suficientă pentru a-i permite televiziunii-gazdă difuzarea în condiţii corespunzătoare a meciului. 

2 800 Eh(lux) cu raport de uniformitate U1h >0,4 şi 
U2h >0,5 

350 Ev(lux) în fiecare plan de referinţă, cu raport 
de uniformitate U1 >0,35 şi U2 >0,45 

3 1.200 Eh(lux) cu raport de uniformitate U1h >0,5 
şi U2h >0,6 

750 Ev(lux) în fiecare plan de referinţă, cu raport 
de uniformitate U1 >0,4 şi U2 >0,45 

4 1.400 Eh(lux) cu raport de uniformitate U1h >0,4 
şi U2h >0,7 

1.000 Ev(lux) în fiecare plan de referinţă, cu 
raport de uniformitate U1 >0,4 şi U2 >0,5 

 
16.03 În plus, 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 cel puţin următoarele niveluri de 
iluminare medie orizontală: 

Categoria Pentru meciurile jucate în nocturnă Pentru meciurile difuzate 

1 Nu se aplică Nu se aplică 

2 

350 Eh(lux) 

350 Eh(lux) 

3 800 Eh(lux) 

4 900 Eh(lux) maximum 15 minute de la 
producerea penei de curent. 
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III. Zonele rezervate spectatorilor 
 
Articolul 17 – Capacitatea 

17.01 Stadioanele trebuie să aibă următoarele capacităţi (incluzând toate locurile standard şi VIP): 
 

Categoria  

1    200 locuri 

2 1.500 locuri 

3 4.500 locuri 

4 8.000 locuri 

 
17.02 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 18 – Tribunele şi dotările pentru spectatori 

18.01 Scaunele pentru spectatori trebuie să fie individuale, numerotate, fixate, robuste, realizate din materiale 
incasabile şi neinflamabile şi prevăzute cu spătare cu o înălţime minimă de 30 cm de la şezut. 
18.02 Tribunele trebuie să fie fixate pe o fundaţie portantă şi să nu fie bazate pe structuri tubulare/schele şi nici să nu 
conţină astfel de structuri. Prin materialele utilizate, proiectare şi construcţie, tribunele trebuie să fie clar destinate 
utilizării permanente. 
18.3 Locurile în picioare, terasele, platformele, băncile şi scaunele fără spătar sunt permise/interzise, după cum 
urmează: 
 

Categoria  

1 Permise, cu condiţia ca băncile şi scaunele fără spătar să fie fixate. 

2-4 Interzise 

 
18.04 Stadionul trebuie să fie prevăzut cu unităţi de vânzare a băuturilor răcoritoare şi a alimentelor, disponibile 
tuturor spectatorilor din fiecare sector al stadionului. 
18.05 Stadioanele trebuie să fie în bună stare şi toate zonele publice trebuie să fie bine iluminate. Nu trebuie să 
existe materiale nefixate (de ex. pietre, beton) care să prezinte pericol sau să poată fi aruncate sau utilizate în orice 
alt mod necorespunzător. 
 
Articolul 19 – Accesul şi ieşirea publicului şi traseele de circulaţie 

19.01 Căile de acces spre stadion, intrările, ieşirile şi toate zonele publice din interiorul stadionului trebuie să fie clar 
indicate şi semnalizate corespunzător (folosind, de exemplu, litere şi numere) pentru a-i dirija pe spectatori spre şi 
dinspre locurile lor. 
19.02 Porţile de intrare şi/sau turnichetele trebuie astfel proiectate încât să se evite aglomeraţia şi să asigure 
deplasarea cu uşurinţă a fluxului de spectatori. 
19.03 La fiecare intrare trebuie să se afişeze regulile de bază, care să indice obiectele interzise, de preferat sub 
formă de pictograme internaţionale. 
19.04 Toate zonele de circulaţie şi punctele de acces şi ieşire trebuie să se distingă clar de zonele cu locuri pe 
scaune. Toate uşile şi porţile de intrare şi ieşire de pe stadion trebuie să fie funcţionale şi să fie indicate prin 
pictograme universale. 
19.05 Toate uşile şi porţile de pe traseele de ieşire sau evacuare de pe stadion, precum şi toate porţile care fac 
legătura între zonele rezervate spectatorilor şi zona de joc (dacă există) trebuie: 

a) să fie funcţionale şi 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. 

19.06 În plus, stadioanele trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe în ceea ce priveşte controlul accesului: 
 

Categoria  

1 şi 2 Nu se aplică 

3 şi 4 Toate intrările spectatorilor trebuie să fie dotate cu turnichete şi un sistem electronic modern de 
control al biletelor proiectat să împiedice folosirea de bilete contrafăcute şi să transmită în timp 
real către un punct central date privind fluxul şi numărul de spectatori pentru a preveni 
aglomerarea spectatorilor pe ansamblul stadionului şi pe anumite sectoare. Raportul trebuie să 
fie de 1 turnichet la 660 de locuri. 
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Articolul 20 – Sistemul de iluminat de urgenţă 

20.01 Pentru a asigura siguranţa şi dirijarea spectatorilor şi personalului în cazul unei pene generale de curent, 
stadionul trebuie să fie dotat cu un sistem de iluminat de urgenţă, aprobat de autorităţile locale competente, care să 
acopere toate zonele stadionului, inclusiv toate căile de ieşire şi evacuare. 
 
Articolul 21 – Sistemul de sonorizare 

21.01 Stadionul trebuie să fie dotat cu un sistem electronic de sonorizare, cu difuzoare care să poată transmite 
mesajele verbale instantaneu în toate zonele stadionului. 
21.02 Sistemul de sonorizare trebuie să fie utilizabil atât pentru interiorul, cât şi pentru exteriorul stadionului şi să fie 
conectat la o sursă independentă de alimentare cu energie electrică. 
 
Articolul 22 – Grupurile sanitare pentru spectatori 

22.01 În fiecare sector al stadionului trebuie să existe grupuri sanitare curate şi igienice, în număr suficient, fiind luat 
în calcul un raport bărbaţi/femei de 80/20. Toaletele şi pisoarele trebuie să fie echipate cu sistem de spălare. Trebuie 
să existe chiuvete şi distribuitoare de săpun şi hârtie igienică bine fixate. 
22.02 Cerinţele minime pentru grupurile sanitare sunt următoarele: 

a) 1 WC la 250 de bărbaţi; 
b) 1 pisoar la 125 de bărbaţi; 
c) 1 WC la 125 de femei. 

 
Articolul 23 – Punctele de prim ajutor pentru spectatori 

23.01 În fiecare sector al stadionului trebuie să existe puncte de prim ajutor pentru spectatori, complet echipate şi 
aprobate de autorităţile locale competente. 
23.02 Aceste unităţi trebuie să fie identificate în mod clar, iar accesul la acestea trebuie să fie marcat în mod 
corespunzător. 
 
Articolul 24 – Dotările pentru spectatorii cu dizabilităţi 

24.01 Stadionul trebuie prevăzut cu puncte de acces trasee de ieşire şi locuri pe scaune speciale pentru spectatorii 
cu dizabilităţi şi însoţitorii acestora. Toate aceste locuri trebuie să asigure vederea liberă către terenul de joc. 
24.02 În plus, pentru persoanele cu dizabilităţi trebuie prevăzute grupuri sanitare speciale, precum şi unităţi de 
vânzare a băuturilor răcoritoare şi a alimentelor, amplasate în sectoarele unde există locuri pentru spectatorii cu 
dizabilităţi. 
24.03 O toaletă pentru persoane cu dizabilităţi trebuie să fie disponibilă la 15 spectatori cu dizabilităţi. 
 
Articolul 25 – Locurile rezervate VIP-urilor şi spaţiul de recepţie  

25.01 Stadioanele trebuie să aibă următoarele numere minime de locuri pentru VIP: 
 

Categoria  

1 şi 2 50 

3 75 

4 100 

  
25.02 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. 
25.03 Stadioanele trebuie să fie prevăzute cu un spaţiu de recepţie special dedicat invitaţilor VIP, uşor accesibil de la 
locurile pentru VIP. 
 
Articolul 26 – Zona de parcare 

26.01 Trebuie să fie prevăzute următoarele numere de locuri de parcare rezervate VIP-urilor, altor invitaţi şi 
personalului, într-o zonă securizată: 
 

Categoria  

1 20 

2 50 

3 100 

4 150 

 
 
Articolul 27 – Camera de control  

27.01 Stadioanele trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe în ceea ce priveşte camera de control: 
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Categoria Dotările de bază Cerinţe suplimentare 

1 Nu există Nu există 

2 O cameră de control care să asigure o bună 
vedere de ansamblu asupra interiorului 
stadionului şi dotată cu mijloace de comunicaţii 
radio care să asigure comunicarea între 
personalul şi oficialii responsabili cu siguranţa 
şi securitatea pe stadion.  

Nu există 

3 şi 4 Camera de control trebuie să fie dotată cu 
monitoare color conectate la sistemul de 
televiziune în circuit închis şi cu monitoare 
suplimentare care să afişeze datele în timp real 
transmise de sistemul electronic de control al 
biletelor. 

 
Articolul 28 – Sistemul de televiziune cu circuit închis 

28.01 Stadioanele trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe în ceea ce priveşte sistemul de televiziune în circuit 
închis: 
 

Categoria  

1 şi 2 Nu se aplică 

3 şi 4 Sistem de televiziune în circuit închis care să utilizeze camere de supraveghere color, cu funcţii de 
panoramare, înclinare şi transfocare, şi care să acopere toate căile de acces spre stadion şi 
intrările, precum şi toate zonele publice din incinta stadionului. Zonele din incinta stadionului care 
nu sunt vizibile direct din camera de control trebuie acoperite de sistemul de televiziune în circuit 
închis. Camerele trebuie să poată înregistra atât imagini în mişcare, cât şi cadre statice.  
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IV – Zonele rezervate reprezentanţilor mass media 
 
Articolul 29 – Zona de lucru pentru reprezentanţii mass media 

29.01 Reprezentanţilor mass media trebuie să li se pună la dispoziţie cel puţin o încăpere ca zonă de lucru, dotată cu 
pupitre, prize electrice şi acces la Internet. 
29.02 Zona de lucru pentru reprezentanţii mass media trebuie să asigure următorul număr minim de posturi de lucru: 
 

Categoria  

1 10 

2 20 

3 şi 4 30 

 
Articolul 30 – Zona de lucru pentru fotografi 

30.01 Trebuie să se prevadă o zonă de lucru pentru fotografi, care să asigure următorul număr minim de posturi de 
lucru şi să îndeplinească cerinţele suplimentare de mai jos: 
 

Categoria Numărul minim de 
posturi de lucru 

Cerinţe suplimentare 

1 şi 2 Nu se aplică Nu se aplică 

3 15 Zona de lucru pentru fotografi trebuie să fie dotată cu mese, scaune, prize 
electrice şi conexiuni la Internet şi să ofere acces uşor la terenul de joc. 
Poate fi o secţiune dedicată a zonei de lucru pentru reprezentanţii mass 
media (cu extinderea corespunzătoare a spaţiului total), dar este de preferat 
să fie o cameră separată. 

4 20 

 
Articolul 31 – Tribuna presei 

31.01 Stadioanele trebuie să aibă o tribună pentru presă rezervată reprezentanţilor presei scrise şi comentatorilor 
radio. Aceasta trebuie să fie acoperită şi amplasată central în tribuna principală şi să beneficieze de o vedere liberă 
asupra întregii zone de joc şi acces uşor la celelalte zone rezervate reprezentanţilor mass media. 
31.02 În plus, stadioanele trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe în ceea ce priveşte tribuna acoperită a presei: 
 

Categoria Numărul minim de scaune Numărul minim de scaune cu pupitru 

1 10 5 

2 20 10 

3 30 15 

4 60 30 

 
31.03 Fiecare pupitru trebuie să fie suficient de mare pentru a se putea amplasa pe el un laptop şi să fie dotat cu 
priză electrică şi conexiune la Internet. 
 
Articolul 32 – Platformele pentru camerele video 

32.01 Tribuna principală sau cea de pe partea opusă acesteia trebuie prevăzută cu o platformă pentru camera video 
principală.  
32.02 Platforma camerei video principale trebuie să fie acoperită, poziţionată exact în dreptul liniei de centru, la o 
înălţime faţă de teren care să garanteze calitatea optimă a imaginii şi vederea liberă a întregii suprafeţe de joc şi a 
zonelor din imediata vecinătate a acesteia. Baza platformei trebuie să fie dreaptă, solidă şi să nu vibreze. 
32.03. De asemenea, platforma camerei video principale trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: 
 

Categoria  

1 Minimum 2 m lăţime şi 2 m adâncime, pentru amplasarea unei camere video (numai pentru 
meciurile difuzate). 

2 şi 3 Minimum 4 m lăţime şi 2 m adâncime, pentru amplasarea a două camere video. 

4 Minimum 6 m lăţime şi 2 m adâncime, pentru amplasarea a minimum trei camere video, în tribuna 
spre care nu bate lumina soarelui. 

 
32.04 Sunt necesare platforme suplimentare pentru camerele video, după cum urmează: 
 

Categoria   

1 şi 2 Nu se aplică Nu se aplică 

3 Două platforme pentru camerele video pentru 
careurile de 16 m, fiecare de minimum 2 m 

Nu se aplică 

4 O platformă pentru camera video din unghiul 
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lăţime şi 2 m adâncime, pentru instalarea câte 
unei camere video, în tribuna principală, exact 
în dreptul liniilor de 16 m, la acelaşi nivel cu 
platforma pentru camera video principală sau 
mai sus decât aceasta. 

invers, amplasată în tribuna opusă, pentru 
instalarea cel puţin unei camere video, şi o altă 
platformă de minimum 2 m lăţime şi 2 m 
adâncime în tribuna din spatele fiecărei porţi, 
pentru montarea câte unei camere video, la o 
înălţime care să asigure o vedere liberă a 
punctului de la 11 m pe deasupra barei 
transversale.  

 
Articolul 33 – Posturile comentatorilor TV 

33.01 Stadioanele trebuie să aibă următorul număr minim de posturi pentru comentatorii TV: 
 

Categoria  

1 1 (numai pentru meciurile care se difuzează) 

2 3 

3 5 

4 10 

 
33.02 Posturile comentatorilor TV trebuie să fie acoperite şi amplasate central între cele două linii de 16 m, pe 
aceeaşi parte cu platforma pentru camera video principală. Acestea trebuie să beneficieze de o vedere liberă asupra 
întregii zone de joc şi zonelor imediat învecinate, să permită accesul uşor la celelalte zone rezervate reprezentanţilor 
mass media şi să fie securizate şi accesibile doar persoanelor autorizate. În spatele scaunelor trebuie să existe 
spaţiu suficient pentru a le permite celorlalţi comentatori să se deplaseze pentru a-şi ocupa locurile. 
33.03 Fiecare post de comentator trebuie să includă un pupitru de minimum 180 cm lăţime, minimum trei scaune, o 
linie telefonică, o priză electrică, iluminat şi conexiune la Internet. 
 
Articolul 34 – Studiourile de televiziune 

34.01 Stadioanele trebuie să dispună de camere care să îndeplinească următoarele cerinţe şi să poate fi folosite ca 
studiouri de televiziune, dacă este necesar: 
 

Categoria Numărul minim 
de camere 

Dimensiunile minime Cerinţe suplimentare 

1 şi 2 1 cameră 5 m lungime x 5 m 
lăţime x 2,5 m înălţime 

Nu există 

3 

2 camere 
5 m lungime x 5 m 
lăţime x 2,5 m înălţime 

Nu există 

4 Cel puţin unul dintre studiourile de televiziune 
trebuie să aibă vedere liberă spre întregul teren de 
joc. 

 
Articolul 35 – Zonele pentru interviuri-fulger 

35.01 Stadioanele trebuie să fie prevăzută cu o zonă între teren şi vestiare care să poată fi utilizată pentru posturi 
pentru interviuri-fulger, unde să se poată realiza interviuri TV şi radio în direct. 
35.02 În plus, zona destinată posturilor de realizare a interviurilor-fulger trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: 
 

Categoria  

1 şi 2 Nu se aplică 

3 şi 4 Suficient de mare pentru minimum 4 posturi, fiecare de 4 m adâncime şi 3 m lăţime. 

 
Articolul 36 – Zona carelor de reportaj 

36.01 Stadioanele trebuie să dispună de o zonă securizată care să poată fi utilizată ca parcare pentru parcarea 
carelor de reportaj ale companiilor de televiziune. Zona respectivă trebuie să aibă cel puţin următoarele dimensiuni: 
 

Categoria  

1 300 m2 

2 400 m2 

3 600 m2 

4 1.000 m2 

  
 
36.02 Zona carelor de reportaj trebuie: 
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a) să fie situată cât mai aproape de stadion, de preferat de aceeaşi parte cu platforma pentru camera video 
principală şi să fie prevăzută cu prize electrice; 
b) să ofere o suprafaţă liberă, stabilă şi plată pentru parcarea de vehicule mari şi grele (respectiv, camioane de 
43 de tone); 
c) să aibă un sistem de drenaj cu o capacitate suficientă pentru ca nici cablurile, nici echipamentele şi nici 
vehiculele să nu rişte să intre în contact cu apa care bălteşte; 
d) să nu prezinte nici un fel de obstacole, cum ar fi arbori, clădiri şi borduri şi să asigure accesul liber al 
vehiculelor de intervenţie; 
e) să asigure vedere liberă către orizontul sudic sau un sector separat pentru vehiculele pentru transmisie prin 
satelit, situat la maximum 50 m de marginea zonei pentru carele de reportaj. 

 
Articolul 37 – Sala pentru conferinţe de presă 

37.01 Stadioanele trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe în ceea ce priveşte sălile pentru conferinţele de 
presă: 
 

Categoria Amplasarea şi dotările Numărul minim de locuri 
pe scaune 

1 
Dacă spaţiul permite, sala pentru conferinţele de presă trebuie să fie 
amplasată în incinta stadionului. Aceasta poate fi o secţiune 
separată a zonei de lucru rezervate reprezentanţilor mass media 

Nu se aplică 

2 
Sala pentru conferinţele de presă trebuie să fie amplasată în incinta 
stadionului. Aceasta poate fi o secţiune separată a zonei de lucru 
rezervate reprezentanţilor mass media şi trebuie să fie dotată cu un 
pupitru, o estradă, o platformă pentru camere video, un sistem de 
sunet (microfoane, boxe şi sistem de distribuţie audio cu minimum 
16 ieşiri) şi iluminat adecvat pentru difuzare. 

20 

3 30 

4 

Sala pentru conferinţele de presă trebuie să fie amplasată în incinta 
stadionului. Aceasta trebuie să fie dotată cu un pupitru, o estradă, o 
platformă pentru camere video de dimensiuni suficiente pentru a 
permite amplasarea a minimum 8 camere, un sistem de sunet 
(microfoane, boxe şi sistem de distribuţie audio cu minimum 16 
ieşiri) şi iluminat adecvat pentru difuzare. 

50 

 
Articolul 38 – Zona mixtă 

38.01 Între vestiare şi zona de parcare rezervată autocarelor echipelor trebuie prevăzut un spaţiu care poate fi 
transformat în zonă mixtă, unde reprezentanţii acreditaţi ai mass media le pot lua interviuri jucătorilor după meciuri. 
38.02 În plus, zona mixtă trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: 
 

Categoria  

1-3 Nu se aplică 

4 Să fie acoperită şi de dimensiuni suficiente pentru cel puţin 50 de reprezentanţi ai mass media. 
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V. Prevederi finale 
 
Articolul 39 – Procedurile disciplinare 

39.01 Încălcarea prezentului regulament poate atrage sancţionarea de către UEFA, în conformitate cu Regulamentul 
disciplinar al UEFA. 
 
Articolul 40 – Anexele 

40.01 Toate anexele prezentului regulament fac parte integrantă din acesta. 
 
Articolul 41 – Punerea în aplicare 

41.01 Administraţia UEFA poate adopta orice fel de îndrumări, directive, manuale, ghiduri sau orice alte instrumente 
pentru a ajuta la punerea în aplicare a prezentului regulament. 
41.02 Asociaţiile şi cluburile vor fi anunţate regulat prin circulare cu privire la existenţa şi emiterea unor astfel de 
instrumente de informare. 
 
Articolul 42 – Textul de referinţă 

42.01 În cazul unor neconcordanţe la interpretarea versiunilor în limbile engleză, franceză sau germană, versiunea 
engleză prevalează. 
 
Articolul 43 – Adoptarea, intrarea în vigoare şi abrogarea 

43.01 Prezentul regulament a fost adoptat de Comitetul Executiv al UEFA în cadrul ședinței din 25 februarie 2018. 
43.02 Regulamentul va intra în vigoare la data de 1 Mai 2018. 
43.03 Acesta înlocuieşte Regulamentul UEFA privind infrastructura stadionului, ediţia 2010. 
 
 

Pentru Comitetul Executiv al UEFA: 
 

Aleksander Čeferin 
Preşedinte 

Theodore Theodoridis 
Secretar General 

 
 

Bratislava, 25 februarie 2018 
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ANEXA A –  Calcularea iluminării medii a instalaţiei de nocturnă (a se vedea articolele  
  16.01 şi 16.02) 
 
 
A.1 Definiţiile termenilor 
 
Iluminarea orizontală = Iluminarea într-un plan orizontal paralel cu suprafaţa de joc şi situat la o înălţime de 1 m 
deasupra acesteia. 
 
Iluminarea verticală = Iluminarea într-un plan vertical perpendicular pe suprafaţa de joc şi situat la o înălţime de 1 m 
deasupra acesteia. 
 
Uniformitatea = Gradul de uniformitate a distribuirii luminii într-un plan de referinţă dat. Uniformitatea iluminării este 
exprimată folosind două raporturi de iluminare: U1 şi U2. 
 
U1 = Plaja totală de iluminare, de la minimum la maximum, la care va fi expusă o persoană sau o cameră video. 
Valoarea U1 contribuie la performanţa vizuală. 
 
U2 = Diferenţa dintre expunerea normală adaptată a unei persoane şi cel mai mic nivel al iluminării din planul dat. 
Valoarea U2 contribuie la confortul vizual. 
 
Lux = Unitatea de măsură a iluminării incidente pe suprafaţa de joc (1 lx = 1 lm/m2). 
 
E = Cantitate de lumină (incidentă) pe o suprafaţă într-un anumit punct, exprimată în lucşi. 
 
A.2 Testarea 
 
A.2.1 Echipamentul de testare: luxmetrul folosit pentru testarea iluminării trebuie să fie adecvat pentru un mediu 
iluminat cu o instalaţie de nocturnă şi să aibă un senzor de lumină cu unghi larg. Luxmetrul trebuie să fie recalibrat 
anual. 
 
A.2.2 Procedura de testare: terenul de joc se împarte într-o grilă cu 96 de puncte. În fiecare punct, se efectuează 
testul de iluminare pentru a se măsura atât iluminarea orizontală (într-un unghi), cât şi iluminarea verticală (în patru 
unghiuri diferite). Astfel, procedura de testare presupune efectuarea unui total de 480 de teste de iluminare. 
Luxmetrul trebuie poziţionat întotdeauna în unghiul corect pentru măsurătoarea care se efectuează. Personalul care 
efectuează măsurătorile nu trebuie să creeze niciun fel de umbre care ar putea influenţa valorile măsurate. Luxmetrul 
trebuie amplasat la 1 m deasupra suprafeţei de joc. Valoarea iluminării măsurată pentru fiecare punct din grilă trebuie 
înregistrată în planul corespunzător al grilei de iluminare. 
 
A.2.3 Testul orizontal: luxmetrul se poziţionează cu faţa în sus, la 1 m deasupra suprafeţei de joc şi paralel cu 
terenul, în fiecare punct. 
 
A.2.4 Testul vertical: luxmetrul se poziţionează perpendicular pe suprafaţa de joc, la 1 m deasupra acesteia, în 
fiecare punct al grilei. Apoi, luxmetrul trebuie ajustat pentru fiecare dintre cele patru poziţii de testare. Poziţiile de 
testare sunt indicate în planul grilei de iluminare verticală şi sunt la 0º, 90º, 180º şi 270º. Această procedură trebuie 
repetată în toate cele 96 de puncte ale grilei. 
 
A.2.5 Raporturile de uniformitate se calculează astfel: 
 a) U1: E min / E max 
 b) U2: E min / E med 
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ANEXA B – Organizarea terenului de joc (a se vedea articolul 5.07) 
 
 

Te
re

n
 d

e 
jo

c 
Zo

n
a 

d
in

 ju
ru

l t
er

en
u

lu
i 

El
em

en
te

 s
tr

u
ct

u
ra

le
 



15 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UEFA 
ROUTE DE GENÈVE 46 
CH-1260 NYON 2 
ELVEŢIA 
TELEFON: +41 848 00 27 27 
FAX: +41 848 01 27 27 
UEFA.com 
 


