Príloha č. 2:

POŽIADAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU ŠTADIÓNOV
Štadióny pre III. ligu mužov od súťažného ročníka 2022/2023
Úvodné ustanovenie
Riadiaci orgán súťaže môže na základe písomnej žiadosti predloženej spolu s prihláškou do súťaže,
klubu postupujúcemu na základe dosiahnutého športového výsledku, alebo zaradenému podľa
príslušných ustanovení Súťažného poriadku futbalu, udeliť výnimku z plnenia nižšie uvedených
infraštruktúrnych požiadaviek – najdlhšie však na obdobie 6 (šiestich) mesiacov. Ostatní účastníci
súťaže takúto výnimku obdržať nemôžu a musia splniť všetky minimálne infraštruktúrne požiadavky
Ihrisko, hracia plocha a ich vybavenie
1. Minimálne rozmery ihriska sú 107x69 m, odporúčané rozmery sú 113x74 m.
2. Minimálne rozmery hracej plochy sú 100 x 64 m, odporúčané rozmery sú 105x68 m
(geodetické zameranie alebo vytyčovací nákres ihriska).
3. Odporúčané vzdialenosti hracej plochy od najbližšej pevnej prekážky (oplotenia) sú:
a) od postrannej čiary minimálne 2,5 m, odporúčané 3 m
b) od bránkovej čiary minimálne 3,5 m, odporúčané 4 m.
4. Reklamné panely a ostatné súvisiace konštrukčné prvky musia byť umiestnené po obvode
hracej plochy. Výška reklamných panelov je 90 – 100 cm. Musia byť umiestnené tak, aby
nepredstavovali nebezpečenstvo pre hráčov, trénerov a činovníkov stretnutia. Ich umiestnenie
je situované:
a) od postrannej čiary minimálne 2 m,
b) od bránkovej čiary minimálne 2,5 m, ale minimálne 1 m za konštrukciou bránky.
5. Hracia plocha s ihriskom musí byť oddelená od ostatných časti štadióna zábradlím, alebo iným
vhodným oplotením, ktoré zabráni vniknutiu divákov na ihrisko a hraciu plochu.
6. Hracia plocha musí byť rovná, bez zjavných nerovností, pokrytá prírodným trávnikom, alebo
hybridným trávnikom (spevnený prírodný trávnik), prípadne umelým trávnikom.
7. Na ihrisko musí byť zabezpečený minimálne jeden samostatný vstup zo sektora hostí.
Umelé osvetlenie (osvetlenie reflektormi)
Pri zápasoch hraných pri umelom osvetlení, musia byť štadióny vybavené systémom osvetlenia,
ktorý je schopný udržať priemernú horizontálnu svietivosť s hodnotou najmenej 350 Eh (luxov).
Bránky
1. Konštrukcia bránky musí byť vyrobená z hliníka alebo podobného materiálu, musí mať guľatý,
príp. elipsovitý tvar a musí spĺňať požiadavky pravidiel futbalu. Bránky musia byť ľahko
vymeniteľné.
2. Vnútorná vzdialenosť medzi žrďami musí byť 7,32 m.
3. Vzdialenosť spodného okraja brvna od zeme musí byť 2,44 m.
4. Žrde a brvno musia byť bielej farby. Priemer žrde a brvna musí byť 10 – 12 cm.
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Lavičky náhradníkov, miesto pre náhradného rozhodcu
1. Štadión musí byť vybavený dvoma krytými lavičkami (sedačkami) náhradníkov, ktoré majú
byť umiestnené po oboch stranách stredovej čiary, rovnobežne s postrannou čiarou, vo vzdialenosti najmenej 2,5m od postrannej čiary.
2. Pre štadióny III. ligy musí mať lavička náhradníkov minimálne 13 miest na sedenie.
Vlajky, informačná tabuľa
1. Štadión III. ligy musí byť vybavený minimálne 3 stožiarmi, príp. iným zariadením,
umožňujúcimi zavesenie 3 vlajok, jasne viditeľných z ihriska a hlavnej tribúny.
2. Každý štadión III. ligy musí mať na mieste, viditeľnom zo všetkých sektorov pre divákov,
umiestnenú pevnú informačnú digitálnu tabuľu ukazovateľa skóre (svetelná tabuľa) a merania
času.
Šatne hráčov a iné priestory pre družstvá
1. Šatne domácich a hostí musia vytvárať rovnaké podmienky pre obidve družstvá.
2. Šatňa hráčov musí mať rozmer min. 25 m2 a musí mať min. 20 skriniek (boxov) pre
prezliekanie hráčov. Súčasťou šatne musia byť min. 3 sprchy, 1 WC so sedadlom a 1 pisoár.
3. Štadión musí zabezpečovať priamy a chránený prístup hráčov oboch družstiev a rozhodcov zo
šatní na hraciu plochu, ktorý je možné zabezpečiť napr. vysúvacím tunelom.
Šatne delegovaných osôb
1. Šatňa rozhodcov na štadióne III. ligy musí mať veľkosť min. 10 m2 a musí obsahovať min. 4
skrinky (boxy) na prezliekanie a stôl so 4 stoličkami.
2. Súčasťou šatne musí byť minimálne jedna sprcha, WC so sedadlom a samostatné umývadlo.
3. Šatňa rozhodcov musí byť vybavená počítačom s pripojením na internet a tlačiarňou.
4. Šatňa rozhodcov môže slúžiť aj ako miestnosť pre delegáta stretnutia.
5. Na štadióne musí byť vyhradená miestnosť s prístupom ku komunikačným zariadeniam
(televízor/PC s monitorom a čítačkou pamäťových kariet a USB vstupom, internet) pre prácu
delegáta po stretnutí.
Miestnosť prvej pomoci a dopingovej kontroly
1. Štadión III. ligy musí mať miestnosť prvej pomoci pre hráčov a činovníkov stretnutia, ktorá
môže byť použitá aj pre poskytnutie prvej pomoci pre divákov s minimálnou plochou 10 m2.
2. Miestnosť dopingovej kontroly musí pozostávať z 3 nadväzujúcich miestností: čakáreň,
vyšetrovňa, toaleta.
3. Pre štadióny III. ligy môže byť miestnosť vyšetrovne dopingovej kontroly aj súčasťou
miestnosti prvej pomoci, pokiaľ má táto miestnosť priame prepojenie s toaletou (WC
s umývadlom).
4. Na štadióne musí byť umiestnený defibrilátor „AED“, ktorý musí byť zaznamenaný aj
v
orientačnom pláne štadióna, umiestnenom pri vstupe na štadión.
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Priestory na parkovanie
1. Štadión musí mať chránené parkovacie priestory pre minimálne 1 autobus a 5 automobilov
družstiev a činovníkov stretnutia v blízkosti šatní družstiev a priestorov pre funkcionárov.
2. Pri štadióne a v jeho blízkom okolí je potrebné zabezpečiť dostatočné množstvo parkovacích
miest pre divákov podľa kapacity štadióna.
3. Parkovací priestor pre divákov hostí je povinné vymedziť samostatne na chránenej ploche.
4. Na stráženej a bezpečnej ploche je potrebné zabezpečiť min. 10 VIP parkovacích miest.
5. Štadión musí mať zabezpečené aj parkovacie miesta pre médiá (vrátane samostatného
vymedzeného priestoru pre prenosový voz TV) o veľkosti min. 20 m2
6. Štadión musí mať vyhradené parkovacie miesta pre vozidlá záchrannej služby a požiarnej
ochrany.
Priestory pre divákov
1. Pre súťažný ročník 2022/2023 musí mať štadión pre III. ligu minimálne 300 miest na sedenie.
Sedadlá pre divákov musia spĺňať požadované štandardy.
2. Štadión môže mať aj miesta na státie, ale ich kapacita nesmie presiahnuť celkovú kapacitu
miest na sedenie štadióna.
3. Pre divákov hostí musí byť v samostatnom a oddelenom sektore štadióna vyhradených
minimálne 5% z celkovej kapacity štadióna
4. Každý sektor na štadiónoch III. ligy musí mať predpísané množstvo sanitárnych zariadení.
Minimálne požiadavky na počet sociálnych zariadení sú (rátané podľa pomeru muži/ženy
80:20):
a) 1 WC so sedadlom na 250 mužov,
b) 1 pisoár na 125 mužov,
c) 1 WC so sedadlom na 125 žien.
Pri použití mobilných hygienických sanitárnych zariadení nesmie počet mobilných
hygienických sanitárnych zariadení presiahnuť 20% z celkového požadovaného počtu
sanitárnych zariadení.
5. Každý štadión s kapacitou do 1 000 divákov musí mať minimálne jeden pevný bufet s
občerstvením v sektore domácich a ďalší bufet v sektore hostí, ktorý môže byť aj mobilný. Pri
štadióne s kapacitou nad 1 000 divákov musí byť v každom sektore pre divákov minimálne
jeden pevný bufet s občerstvením.
Priestory pre imobilných a telesne postihnutých
Štadión musí mať vyhradený bezbariérový prístup a sedadlá (miesta) pre imobilných a telesne
postihnutých divákov a ich sprevádzajúce osoby, vrátane sanitárnych zariadení.
Priestory pre VIP
VIP sedadlá musia byť kryté a umiestnené na hlavnej tribúne, čo najbližšie k stredovej čiare.
Priestory pre zástupcov médií
1. Štadión musí mať určený priestor, kde bude prebiehať akreditácia všetkých skupín médií.
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2. Štadión musí mať aspoň jednu miestnosť s internetovým pripojením, vybavenú stolom(mi) a
stoličkami, ktorá sa dá využiť pre zástupcov médií a zároveň môže slúžiť pre prípadné tlačové
konferencie.
3. Sektor pre zástupcov médií musí byť krytý a umiestnený v strede hlavnej tribúny. Musí
poskytovať voľný výhľad na hraciu plochu a ľahký prístup k ostatným priestorom zástupcov
médií.
4. Minimálna kapacita pracovných miest pre zástupcov médií sú 3 a minimálny počet sedadiel na
tribúne je 6 miest.
5. Na hlavnej tribúne musí byť umiestnená plošina pre hlavnú kameru s priamym výhľadom na
hraciu plochu. Minimálne rozmery plošiny pre umiestnenie hlavnej kamery sú 4m2.
6. Na štadióne musí byť aj vymedzená MIX zóna – priestor medzi šatňami a parkoviskom pre
autobusy družstiev, kde môžu akreditovaní novinári vykonávať pozápasové rozhovory
s hráčmi a trénermi.
Vstupy a ďalšie bezpečnostné prvky štadióna
1. Prístupy na štadión, vstupné brány, vchody a východy musia byť označené medzinárodnými
piktogramami, aby nasmerovali divákov do ich sektorov.
2. Z každého sektora v hľadisku musí byť zabezpečený a viditeľne označený samostatný únikový
východ pre prípad evakuácie štadióna.
3. Každý štadión musí mať verejný komunikačný systém, ktorý zahŕňa všetky vnútorné a
vonkajšie priestory štadióna a ktorý musí byť nezávislý od hlavného prívodu elektrickej
energie.
4. Štadión musí spĺňať požiadavky požiarnej bezpečnosti stavieb v súlade s osobitným
predpisom.
5. Štadión musí byť vybavený nasledovnými požiarno-technickými zariadeniami:
a) vyhovujúci počet hasiacich prístrojov s platnou revíziou, stabilné hasiace zariadenie,
b) domáci rozhlas.
6. Štadión musí mať spracovaný
a) požiarno-evakuačný plán budovy,
b) požiarno-evakuačný plán štadióna počas konania športového podujatia.
Priestor kontroly a ovládania komunikačných (elektronických) systémov
1. Na každom štadióne musí byť zriadený priestor s odporúčanou výmerou 8 m2, s najlepším
celkovým výhľadom na vnútorné priestory štadióna (ihrisko, hľadisko), vybavený príslušnými
komunikačnými zariadeniami umožňujúcimi komunikáciu medzi osobami zodpovednými za
bezpečnosť a zaistenie štadióna.
2. Tento priestor slúži aj pre umiestnenie obsluhy:
a) osvetlenia,
b) časomiery,
c) svetelnej tabule,
d) elektronického požiarneho systému,
e) verejného komunikačného systému,
f) rozhlasu a hlásateľa.
Spracovala:

Komisia SFZ pre štadióny a ihriská, Marec 2021
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