POŽIADAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU ŠTADIÓNOV
II. liga – súťažný ročník 2017/2018
HRACIA PLOCHA
-

-

-

Rozmery hracej plochy sú 105 m x 68 m, rovnaké pre všetky štadióny.
Minimálne rozmery ihriska sú 113x74 m. Odporúčané rozmery sú 120x80 m.
Povrch hracej plochy musí byť rovný, bez hrboľov, pokrytý prírodným, alebo umelým
trávnikom.
Hracia plocha musí byť vybavená vhodným odvodňovacím a vsakovacím systémom.
Každá hracia plocha musí mať zavlažovací systém (zabudovaný, alebo mobilný).
Ihrisko s hracou plochou musí byť oddelené od ostatných časti štadióna zábradlím, alebo iným vhodným oplotením.
Využívané umelé povrchy musia spĺňať podmienky „Koncepcie kvality FIFA pre umelé
trávniky“ s platným certifikátom „FIFA QALITY PRO“..
Doporučená vzdialenosť hracej plochy od najbližšej pevnej prekážky (oplotenia):
 od postrannej čiary 6,0m, minimálne 3m,
 od bránkovej čiary 7,5m, minimálne 4m,
Reklamné panely je možné umiestňovať po obvode trávnatej hracej plochy. Výška reklamných panelov je 90 – 100 cm. Ich umiestnenie je:
 od postrannej čiary minimálne 2m,
 od bránkovej čiary minimálne 3m, ale minimálne 1m za konštrukciou bránky.
Ihrisko s hracou plochou musí byť súčasťou platného Certifikátu štadióna, s minimálnou
kategóriou I.

BRÁNKY A REZERVNÉ BRÁNKY
-

-

Konštrukcia bránky musí byť vyrobená z hliníka, alebo podobného materiálu a musí mať
guľatý, príp. elipsovitý tvar. Konštrukcia bránky musí spĺňať medzinárodne schválené
požiadavky pravidiel futbalu. Bránky musia byť ľahko vymeniteľné.
V priestoroch štadióna musia byť uložené ľahko inštalovateľné rezervné bránky pre prípad, že si to vzniknutá situácia vyžiada.
Vzdialenosť medzi žrďami bránky musí byť 7,32 m.
Vzdialenosť spodného okraja brvna bránky od zeme musí byť 2,44 m.

LAVIČKÝ NAHRADNÍKOV
-

-

-

Ihrisko musí byť vybavené dvoma krytými lavičkami náhradníkov, ktoré sú umiestnené
po oboch stranách stredovej čiary, rovnobežne s postrannou čiarou, vo vzdialenosti minimálne 4 m od postrannej čiary. Pri rekonštrukcii, alebo výstavbe nového štadióna je
minimálna vzdialenosť lavičky od postrannej čiary predpísaná 5m.
Medzi lavičkami musí byť dodržaná vzdialenosť minimálne 7 m (každá lavička 3,5 m od
osi stredovej čiary). Pri rekonštrukcii, alebo výstavbe nového štadióna, je predpísaná
minimálna vzdialenosť medzi lavičkami 10m.
Lavička musí mať minimálne 13 miest na sedenie, na predpísaných sedadlách,
s operadlom vysokým minimálne 30cm.
Pred každou lavičkou musí byť vyznačená technická plocha. Je označená bielou prerušovanou čiarou, ukončená 1 m pred postrannou čiarou a vyčnievajúca 1 m po oboch bokoch lavičky.
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VLAJKY, INFORMAČNÁ TABUĽA
-

-

Štadión musí byť vybavený minimálne 3 stožiarmi, alebo iným zariadením, umožňujúcim
zavesenie 3 vlajok. Pri súťažných stretnutiach je futbalový klub povinný vyvesiť vlajku
SFZ, vlajku domáceho klubu a vlajku Fair - play, pričom rozmery vlajok musia byť
300x150 cm.
Každý štadión II. ligy musí mať na mieste, viditeľnom zo všetkých diváckych sektorov,
umiestnenú informačnú elektronickú tabuľu s časomerom a ukazovateľom skóre (svetelná tabuľa).

ŠATNE HRÁČOV
-

-

Šatne domácich a hostí musia vytvárať rovnaké podmienky pre obidve družstvá.
Samotná šatňa (bez sociálneho zázemia) musí mať minimálne 25 miest (boxov) pre
prezliekanie hráčov. Ďalej musí byť súčasťou šatne tabuľa na taktickú prípravu
a masérsky stôl. Minimálna veľkosť šatne je 25 m².
Súčasťou každej šatne sú minimálne 4 sprchy a 2 WC.
Pri rekonštrukcii, alebo výstavbe nového štadióna musí byť súčasťou každej šatne minimálne 5 spŕch a 3 WC.
Štadión musí zabezpečovať priamy a chránený krytý prístup hráčov oboch družstiev
a rozhodcov zo šatní na hraciu plochu až do vzdialenosti 7,5m od najbližšieho diváka,
ako aj ich bezpečný príchod a odchod na štadión.

ŠATNE ROZHODCOV
-

Šatňa rozhodcov musí mať minimálnu veľkosť 10 m². V samotnej šatni musí byť minimálne 5 skriniek (boxov) na prezliekanie a stôl s 5 stoličkami.
Šatňa rozhodcov musí byť vybavená technicko-komunikačným zariadením na spracovanie zápasovej dokumentácie a prístupom na internet.
Súčasťou šatne je minimálne 1 sprcha a 1 WC so sedadlom a samostatné umývadlo.

MIESTNOSŤ DELEGÁTA STRETNUTIA A POZOROVATEĽA ROZHODCOV
-

Je to samostatná miestnosť, umiestnená najlepšie v priamej nadväznosti na miestnosť
rozhodcov a v blízkosti šatne hráčov.
V miestnosti delegáta musí byť prístup ku multimediálnym zariadeniam (TV prijímač, videoprehrávač), stôl a stoličky.
Miestnosť delegátov musí mať minimálnu veľkosť 7 m².
Pre delegované osoby je potrebné na tribúne vyčleniť a označiť 4 samostatné miesta na
úrovni stredovej čiary, s dobrým výhľadom na hraciu plochu.

MIESTNOSŤ PRVEJ POMOCI PRE HRÁČOV A ČINOVNÍKOV STRETNUTIA
-

Vo vnútorných priestoroch štadióna musí byť umiestnená miestnosť prvej pomoci pre
hráčov a iných činovníkov stretnutia.
Minimálna veľkosť tejto miestnosti je 12 m².
Miestnosť prvej pomoci musí byť vybavená umývadlom s teplou vodou a príslušným základným zdravotníckym vybavením, podľa platnej legislatívy SR.

MIESTNOSŤ DOPINGOVEJ KONTROLY
-

-

Každý štadión musí mať zriadenú miestnosť dopingovej kontroly, pozostávajúcu z troch
nadväzujúcich miestností: čakáreň, vyšetrovňa, toaleta.
Miestnosť dopingovej kontroly by mala byť umiestnená v blízkosti šatní hráčov a nesmie
byť prístupná verejnosti a médiám. Minimálna celková plocha dopingovej miestnosti je
20 m².
Miestnosť čakárne musí mať veľkosť min. 10 m². Musí byť vybavená stoličkami (kreslami) pre 8 osôb, vešiakmi alebo skrinkami, chladničkou a príp. aj televízorom (nie je povinné).
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-

-

Vyšetrovňa musí byť priamo prepojená s čakárňou. Musí byť vybavená stolom so 4 stoličkami. Môže to byť spolu s čakárňou jedna miestnosť, prehradená na dva samostatné
priestory. Minimálna veľkosť vyšetrovne je 7 m².
S vyšetrovňou musí byť priamo prepojená toaleta, s minimálnou veľkosťou 3 m². Súčasťou toalety musí byť WC a umývadlo.
Miestnosť vyšetrovne môže byť aj súčasťou miestnosti prvej pomoci pre hráčov, pokiaľ
má táto miestnosť priame prepojenie s toaletou (WC s umývadlom).

PRIESTORY NA PARKOVANIE
-

Štadión musí mať chránené parkovacie priestory pre 2 autobusy a 10 automobilov družstiev a činovníkov stretnutia.
Na stráženej a chránenej ploche musí byť zabezpečených minimálne 20 parkovacích
miest pre V.I.P..

PRIESTORY PRE DIVÁKOV
-

-

-

-

-

-

-

Prístupy na štadión, vstupné brány, vchody a východy musia byť patrične označené medzinárodne zrozumiteľnými piktogramami, aby nasmerovali divákov do ich sektorov.
Vhodným a zrozumiteľným piktogramom musí byť označený aj smer/prístupová cesta k
miestu pre poskytnutie prvej pomoci pre divákov.
Pri organizovaní rizikového stretnutia je jeho organizátor povinný zriadiť pri vchodoch
a východoch a v priestoroch štadióna kamerový systém (§ 21 zákona 1/2014 Z.z.).
Minimálna kapacita štadióna je 600 miest na sedenie. Sedadlá musia byť pripevnené
pevne k podkladu, samostatne oddelené, tvarované a očíslované, pričom minimálne
30% (t.j. 180 miest) sedadiel musí byť krytých. Štadión môže mať aj miesta na státie, ale
ich kapacita nesmie presiahnuť 50% kapacity miest na sedenie, pričom maximálny počet
miest na státie je pre 1000 divákov.
Štadión musí mať kapacitu minimálne 50 sedadiel pre V.I.P., z ktorých 10 musí byť vyhradených pre hostí. Sedadlá pre V.I.P. musia byť na hlavnej tribúne, čo najbližšie
k stredovej čiare.
Minimálne 5% celkovej kapacity štadióna musí byť vyhradenej pre fanúšikov hostí. Aj
sektor vyhradený pre hostí môže mať miesta na státie, ale ich kapacita nesmie presiahnuť 50% kapacity miest na sedenie v sektore vyhradenom pre fanúšikov hostí, pričom
maximálny počet miest na státie v sektore vyhradenom pre fanúšikov hostí je pre 50 divákov.
Sektor hostí musí byť po stranách oddelený pevnou prekážkou (oplotením) vo výške
min. 2,1 m. Od hracej plochy musí byť sektor hostí oplotený pevným zábradlím minimálnej výšky 1,1 m a do výšky 2,1 m musí byť doplnený priehľadným oplotením (ochranná
sieť, bezpečnostné sklo...atď.), tak aby oplotenie nebránilo fanúšikom hostí vo výhľade
na hraciu plochu.
V sektore domácich divákov, musí mať štadión, občerstvovacie a sociálne zariadenia
pre divákov.
V sektore hostí musí mať štadión sociálne zariadenia (minimálne 1 WC) pre divákov.
Môže byť aj mobilné (prenosné). V prípade potreby musí vedieť domáci klub, ako usporiadateľ, zabezpečiť aj v sektore hostí mobilné občerstvovacie zariadenie.
Vstupné brány musia byť navrhnuté tak, aby bol zaistený hladký a plynulý vstup divákov
na štadión. Musia byť zrozumiteľne a jasné označené.
Všetky vstupy a verejné priestory, v každom sektore štadióna, musia byť zreteľné odlíšené od priestorov na sedenie.
Všetky východy a brány štadióna, ako aj všetky únikové cesty, musia byť navrhnuté tak,
aby počas stretnutia mohli zostať odomknuté, ale pod kontrolou usporiadateľov.
Na štadiónoch II. ligy nie je povolené použitie dočasných tribún.

VELÍN, VEREJNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM
-

Štadión musí byť vybavený verejným informačným systémom, ktorý musí zahŕňať vonkajšie a vnútorné priestory štadióna.
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-

Na každom štadióne musí byť zriadený velín, vybavený príslušnými komunikačnými zariadeniami, s najlepším možným priamym výhľadom na všetky sektory štadióna.
Velín je odporúčané umiestniť v hornej časti tribúny a môže byť využitý aj pre obsluhu
časomiery, ukazovateľa skóre, svetelnej tabule, rozhlasu a pod.

SANITÁRNE ZARIADENIA PRE DIVÁKOV
-

-

Vo všetkých sektoroch štadióna musia byť rovnomerne umiestnené toalety a pisoáre,
vybavené splachovačmi. Súčasťou týchto zariadení musí byť umývadlo, toaletný papier
a mydlo.
Minimálne požiadavky (pomer muži : ženy počítať v pomere 80:20):
 1 WC so sedadlom na 250 mužov, z oficiálne uvádzanej kapacity štadióna,
 1 pisoár na 125 mužov, z oficiálne uvádzanej kapacity štadióna,
 1 WC so sedadlom na 125 žien, z oficiálne uvádzanej kapacity štadióna.

MIESTNOSŤ PRVEJ POMOCI PRE DIVÁKOV
-

V priestoroch štadióna musí byť zriadená miestnosť prvej pomoci pre divákov. Musí byť
jasne označená a ľahko prístupná zo všetkých sektorov štadióna. Musí byť vybavená
zdravotníckym vybavením, podľa platnej legislatívy SR a počas stretnutia musí byť prítomný lekár-špecialista. Plnohodnotnou náhradou miestnosti prvej pomoci pre divákov
je, počas stretnutia, mobilná ambulancia „Rýchlej lekárskej pomoci“.

ZARIADENIA PRE IMOBILNÝCH / TELESNE POSTIHNUTÝCH DIVÁKOV
-

Štadión musí mať vyhradený prístup a sedadlá / miesta pre telesne postihnutých divákov a ich doprovod.
Tieto osoby musia mať tiež vyhradené občerstvovacie a sociálne zariadenia v blízkosti
ich sektora.
Minimálne požiadavky:
 na 15 miest pre imobilných divákov - 1 WC, osobitne vyhradené,
 podrobnejšiu špecifikáciu a presný počet miest pre týchto divákov je stanovený
vo vyhláške 532/2002 Z.z.

PRIESTORY PRE PREDSTAVITEĽOV MÉDIÍ
-

-

-

-

-

Pracovníkom médií musí byť vyhradená minimálne jedna miestnosť, vybavená minimálne 5 pracovnými miestami s internetovým pripojením, o minimálnej ploche 25 m². Táto
pracovná miestnosť môže zároveň slúžiť aj na tlačové konferencie.
Na hlavnej tribúne musí byť centrálne umiestnená plošina pre hlavnú kameru, o minimálnej ploche 4 m², v takej výške nad hracou plochou, ktorá zabezpečuje optimálnu
kvalitu snímania.
Sektor pre zástupcov médií musí byť umiestnený na hlavnej tribúne tak, aby bol ľahko
prístupný k pracovným priestorom pre média. Musí mať najmenej 5 sedadiel vybavených pracovnou doskou, prívodom el. energie a pripojením k internetu.
Každý štadión II. ligy musí mať medzi šatňami družstiev a parkoviskom autobusov určený priestor, z ktorého môže byť vytvorená „MIX zóna“ pre poskytovanie rozhovorov, po
skončení stretnutia.
Na každom štadióne musí byť minimálne 1 box pre televíznych a rozhlasových komentátorov. Musí byť krytý a umiestnený v strede hlavnej tribúny.
Plocha pre prenosovú techniku sa musí nachádzať priamo na, alebo čo najbližšie
k štadiónu, s minimálnou plochou 100 m².

OSTATNÉ ZABEZPEČENIE INFRAŠTRUKTÚRY
-

Celý areál štadióna musí mať potrebné informačné a bezpečnostné značenie jednotnými, medzinárodne platnými piktogramami (únikové cesty, informačné tabule a pod.).
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-

-

-

Únikové cesty, prvý a posledný schod (jeho horná a čelná hrana), rámy všetkých dverí,
ostenia (bočné plochy) priechodných otvorov, začiatok a koniec rampy a pod., musia byť
vyznačené bezpečnostným žltým značením.
Pred každým vstupom do areálu štadióna, ako aj pred každým vstupom do jednotlivých
sektorov, musia byť umiestnené oznamovacie tabule s vyznačením zákazu vnášania
nedovolených predmetov do areálu štadióna a tabule s návštevným poriadkom futbalového podujatia.
Na oplotení ihriska musia byť viditeľne umiestnené tabule, zakazujúce vhadzovanie
akýchkoľvek predmetov na hraciu plochu.
Štadión musí byť zabezpečený prístupom, ktorý umožní vstup na miesto konania podujatia tak, aby bolo možné vykonať účinný a rýchly zásah poriadkovej služby, hasičskej
jednotky a záchrannej zdravotnej služby.

ZÁVER
-

-

Každý štadión II.ligy musí pred začiatkom súťažného ročníka 2017/2018 vlastniť platný
Certifikát štadióna, vydaný KŠI SFZ, po splnení potrebných infraštrukturných kritérií
a požiadaviek, alebo dočasné súhlasné stanovisko KŠI SFZ pre odohratie majstrovských súťažných stretnutí na domácom štadióne.
Ostatné infraštruktúrne kritériá pre účastníkov II. ligy ročník 2017/18, neuvedené v tomto
článku, sú stanovené v schválenej a platnej smernici s názvom: „Smernica
o infraštruktúre štadiónov 2018“
http://www.ucps.sk/Smernica_SFZ_o_infrastrukture_stadionov_2018.

19.01.2017
Komisia pre štadióny a ihriská SFZ
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