PROJEKT LIGOVÉ STADIONY
Pro vybavenost ligových stadionů v soutěžním ročníku 2016/2017, jsou určující:
Dokument UEFA Stadium Infrastructure Regulations – Edition 2010, platný od 1. 5. 2010,
„Projekt ligové stadiony 2012“, Kategorizace stadiónů podle stupnice 1 – 5 UEFA,
Licenční manuál – kritérium Infrastruktury schválený orgány FAČR a UEFA.

Místa utkání:

1.

Utkání ePojisteni.cz ligy a Fotbalové národní ligy se hrají výhradně na hřištích s
travnatou plochou o rozměru 105 m x 68 m. Juniorskou ligu lze hrát nejen na přírodním trávníku
s minimálním rozměrem hřiště 100 x 64 m, ale i na umělém trávníku 3. generace s platným
atestačním osvědčením FAČR pro soutěžní utkání.
Hřiště a místo konání musí být schváleno Řídícím orgánem soutěže. Plánek schváleného hřiště
(ověřený certifikovaným geodetem) musí být k dispozici u příslušného klubu a u Řídícího
orgánu soutěže. Veškeré změny nebo úpravy na hřišti musí být schváleny Řídícím orgánem
soutěže.
Nastane-li z důvodu nezpůsobilosti vlastního hřiště (rekonstrukce, uzavření hřiště,
nezpůsobilost hřiště z důvodu nedostatečného vybavení, právní překážky bránící řádnému
užívání apod.) nutnost změny nahlášeného stadionu, je třeba dostatečně a včas řídícímu orgánu
soutěže i soupeřům oznámit místo, kde budou odehrána následující soutěžní utkání. I toto hřiště
musí být schváleno Řídícím orgánem soutěže a musí být k němu doložen právní titul k jeho
užívání (Certifikát stadionu a jeho přílohy, dále nájemní smlouva, apod.).

2.

Náležitosti hřišť a stadiónů pro soutěže:
ePojisteni.cz ligy a Fotbalové národní ligy

a)

platný certifikát stadionu:
včetně zápisu z certifikačního řízení, prokazující způsobilost daného stadionu pro danou
soutěž,

b)

doklad o bezpečnosti a způsobilosti stadionu:
s platností pro dva soutěžní ročníky

c)

certifikát geodeta (část textová a výkresová zahrnující vytýčení rozměrů):
hřiště (105 m x 68 m) a celkové hrací plochy min. 115 m x 76 m (výjimky se pro
ePojisteni.cz ligu a Fotbalovou národní ligu nepovolují),
 umístění reklamních panelů v předepsaných vzdálenostech, (minimálně 4 m od pomezní
čáry, 5 m od brankové čáry za středem branky a plynule ubývající až na vzdálenost 3 m
u rohového praporku,
 oplocení hrací plochy, v min. výšce 1,80 m nebo jiný způsob zábrany přístupu na hrací
plochu ve smyslu norem FIFA a UEFA. Je-li zabránění vniknutí diváků na hrací plochu
řešeno jiným způsobem než oplocením /např.: kombinovaným způsobem/, je nezbytné
jeho specifikaci popsat v samostatné příloze certifikátu geodeta. U stadionů kategorie
Elite není oplocení hrací plochy přípustné.




vytýčení prostoru pro fotografy (v délce 10 m za oběma brankami (3 – 5 m) a 30 m
návazně na ně /přes roh/, a to podél, vždy nejméně ve vzdálenosti min. 4 m od
pomezních čar, vždy na té polovině, kde se nepohybují pomezní rozhodčí),

d)

návštěvní řád:
projednaný s městským, respektive obecním zastupitelstvem umístěný na všech
vstupech a pokladnách spolu s plánkem stadionu s vyznačenými sektory a přístupy
(při jakýchkoliv změnách je nutno tento dokument znova projednat),

e)

platný evakuační plán

f)

přírodní trávník s hrací plochou o rozměru min. 115 m x 76 m (je povoleno, že pruh
trávníku v minimální šířce 1,50 m umístěný vně hřiště za pomezní čarou, nemusí mít
stejnou kvalitu povrchu, jako je povrch celého hřiště a může být nahrazen umělým
trávníkem 3. generace),
poznámka: Od sezóny 2010 – 2011 platí pro ePojisteni.cz ligu, že hrací plocha musí
být vybavena funkčním topným systémem pro vyhřívání trávníku (viz bod 7.)

g)

prostory pro hosty (i vlajkonoše hostů):
přesně vymezené a bezpečně ohraničené prostory vybavené dostatečně pevným
oplocením, samostatným přístupem už od vnějšího oplocení stadionu, samostatným
odděleným: - vchodem s turnikety, - s vlastními WC, přilehlým stánkem
s občerstvením a vlastní pokladnou, - dostatečným východem ze sektoru a s kapacitou,
která odpovídá min. 5% z celkové kapacity diváků na stadionu,

3.

Ostatní náležitosti a kritéria stadionů dle schváleného Projektu ligové
stadiony 2012 - naplňující způsobilost daného stadionu:
(umístěno také na www.kshp.cz)

4.



pro ePojisteni.cz ligu minimálně kritérium UEFA kategorie 3



pro Fotbalovou národní ligu minimálně kritérium UEFA kategorie 2

Osvětlení hrací plochy (povinné pro ePojisteni.cz ligu)
Požadavky na umělé osvětlení a náhradní zdroj
__________________________________________________________
Kategorie
Ev(lx) směrem k
Ev(lx) směrem k
Náhradní
stadionu
stabilním kamerám mobilním kamerám zdroj
__________________________________________________________
3.

1200 – 1400

800 – 1000

umožňující
dohrání utkání

4.

1200 – 1400

800 – 1000

okamžitě
bez přerušení

Klub je povinen kdykoli Řídícímu orgánu soutěže předložit
osvědčení o technické způsobilosti osvětlovacího zařízení, které nesmí být starší než
dva roky (viz doklad o bezpečnosti a způsobilosti stadionů).

Náhradní elektrický zdroj

5.
-

6.

pro plynulé užívání umělého osvětlení hrací plochy, je nejlépe instalovat stabilní
náhradní zdroj umělého osvětlení hřiště (může být i mobilní, pokud není vlastní, musí
být smlouva o jeho pronájmu).
U kategorie 4. je nutné zajistit takový náhradní zdroj, který zabezpečí plynulé osvětlení
bez jeho jakéhokoliv přerušení.
U náhradního zdroje bude funkčnost zařízení doložena provozním deníkem a platnou
revizí zařízení.

Kategorizace hřišť ePojisteni.cz ligy a Fotbalové národní ligy
Kategorizaci provádí každoročně v měsíci květnu odborná skupina Komise pro
stadiony a hrací plochy FAČR. Hlavní travnatá hrací plocha všech stadionů ePojisteni.cz
ligy i Fotbalové národní ligy musí splňovat určené kvalitativní parametry. Pro objektivní
posouzení jsou stanovena níže uvedená kritéria:
Hodnotící kritéria:
a)

Vodopropustnost hrací plochy,

b)

Rovinatost hrací plochy,

c)

Floristické složení,

d)

Hloubka zakořenění a pevnost drnu,

e)

Hustota a pokryvnost plochy,

f)

Stav brankovišť.

Na základě bodového ohodnocení kvalitativních ukazatelů jednotlivých kritérií budou
hřiště rozdělena do kategorií A až D.
Celkové hodnocení:
A

26 - 30 bodů - výborné TOP hřiště,

B

20 - 25 bodů - dobré

C

14 - 19 bodů - vyhovující s výhradami (doporučená řešení)

D

do 13 bodů - nevyhovující.

Pro ePojisteni.cz ligu musí hřiště splňovat hodnoty pro zařazení do Kategorie A nebo B, u hřiště
zařazeného do kategorie C je povinen fotbalový klub odstranit zjištěné závady nejdéle do
zahájení dalšího soutěžního ročníku. Hřiště zařazená do skupiny D nejsou způsobilá pro
soutěžní utkání ePojisteni.cz ligy
Pro FNL musí hřiště splňovat zařazení do Kategorie A, B nebo C, hřiště zařazené do kategorie
D je nezpůsobilé a musí být generálně rekonstruováno a znovu schváleno do začátku následující
sezóny.
Toto ustanovení se v plném rozsahu vztahuje i na hlavní hrací plochy na stadionech klubů, které
postupují jak do ePojisteni.cz ligy, tak i FNL.

7.

Vytápění hlavních hracích ploch ePojisteni.cz ligy a podmínky pro jejich
používání
Každá hlavní hrací plocha na stadionu musí být vybavena funkčním, provozu
schopným vyhřívacím systémem a tím i odpovídající konstrukcí celé hrací plochy.
Toto zařízení je nutné používat tak, aby byla hrací plocha způsobilá ke hře.

8.

Kvalifikace správců hřišť (povinné pro ePojisteni.cz ligu a FNL)
Pro získání odpovídajících znalostí jsou správci hřišť ePojisteni.cz ligy i Fotbalové
národní ligy, povinni se zúčastnit minimálně jednoho odborného semináře KSHP FAČR
se závěrečným testem, pořádaného v daném soutěžním ročníku na daná aktuální témata
k výstavbě, renovaci, rekonstrukci a údržbě fotbalových hřišť.

