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1. DEFINIȚII SPECIFICE PENTRU ZONELE STABILITE ÎN INTERIORUL ȘI ÎN JURUL 
STADIONULUI

ZONA 1 - include zona terenului de 
joc, zona tehnică, zona de margine a 
terenului de joc, tunelul de acces spre 
teren, vestiare, coridor către vestiar 
și orice locuri unde jucătorii și stafful 
tehnic pot sta în timpul meciului, 
inclusiv traseele de la autocare până la 
vestiare. Acces în aceasta zonă au doar 
jucătorii și stafful tehnic testat negativ 
de COVID 19. Acces în zona din jurul 
terenului de joc au un număr limitat de 
copii de mingi, stewarzi și operatori de 
camere, fiecare respectând cerințele 
de protecție conform legii (distanțare 
și mască). Fiecare persoană în afară de 
jucători și stafful tehnic trebuie să fie 
acreditată corespunzător. 

ZONA 2 - include masa presei 
și celelalte sectoare de tribună, 
accesibile persoanelor prezente pe 
stadion în conformitate cu prevederile 
regulamentare și alte reglementări 
legale în vigoare. În zona 2 sunt situate 
și locațiile foto, care pot fi amplasate 

în tribunele din spatele porților de joc 
(peluze), sau pot fi desemnate în altă 
parte din Zona 2, așa cum este indicat 
de către fiecare Club în parte. Acces în 
această zonă au reprezentanții presei, 
operatorii de camere TV, comentatorii 
TV și radio, fotografii și stewarzii. 

Fiecare persoană trebuie să fie 
acreditată corespunzător.  

ZONA 3 - cuprinde tot spațiul din afara 
stadionului, până la gardul exterior al 
zonei stadionului. Această zonă include 
spațiul aferent carelor de transmisie.
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• Zona 1: este interzis accesul reprezentanților media până la 
o notificare oficială emisă de către LPF. Interdicția se aplică 
în special și necondiţionat pentru următoarele:

1. Zona de teren de joc;
2. Zona tehnică;
3. Tunelul de acces/ieșirea către teren;
4. Vestiarele;
5. Coridoarele spre vestiare și cele către terenul de joc,
6. Orice loc în care jucătorii și staff-ul tehnic pot sta în timpul 
meciului, inclusiv traseele de intrare/ieșire din/către autocare 
spre/de la vestiare.

• Toate persoanele îndreptățite să stea în anumite zone sunt 
obligate să poarte acreditariile adecvate si cărți de identitate 
într-un loc vizibil. 

1.1. Zona 1

•  Zona 1 include zona terenului de joc, zona tehnică, ieșirea 
către terenul de joc, vestiare, coridoarele spre vestiare și 
orice locuri unde jucătorii și stafful tehnic pot sta în timpul 
meciului, inclusiv traseele de la autocare până la vestiare.

• In perioada aplicării restricțiilor din această anexă, doar 
jucătorii, antrenorii și arbitrii pot avea acces in zona 1 în 
timpul meciului. 

•  În zona 1 pot exista doar persoane care au fost supuse 
testelor obligatorii de COVID-19 cu un rezultat negativ și care 
au petrecut cele 14 zile de izolare în regim de cantonament 
închis. Observatorul de joc desemnat de către LPF este 
responsabil pentru verificarea îndepliniri acestei cerințe.

•  Zona tehnică: înseamnă o zonă tehnică în sensul regulilor 
de joc de fotbal (Legile Jocului).

1.2. Zona de margine a terenului de joc 

• Zona de margine a terenului de joc este zona situată în 
jurul gazonului, excluzând: intrarea în teren, zona tehnică și 
terenul propriu-zis (teren de joc).

• În timpul meciului, accesul la zona de margine a terenului 
de joc este limitat exclusiv la persoanele îndreptățite a avea 
acces in acesta zona.

• Un numar limitat de reprezentanți ai partenerului media 
pot intra în zona de margine a terenului. 

• Aceste persoane trebuie să aibă acreditari adecvate sau 
veste de identificare si nu pot parasi locatia stabilita in 
timpul meciului si pe perioada cat jucatori si stafful tehnic se 
afla in incinta stadionului.

• Stafful tehnic și jucătorii trebuie să dispună de trasee 
definite în mod clar spre zona tehnica si terenul de joc din / 
spre vestiare până la / de la băncile de rezerva. Aceste trasee 
trebuie să fie complet libere de traficul tuturor celorlalți care 
se ocupă de un meci în intervalul de timp de la 90 de minute 
înainte de sosirea jucătorilor până la plecarea jucătorilor 
ambelor echipe.

• Locatia pentru interviuri „Flash” se află în zona de margine 
a terenului de joc. Este rezervat numai pentru un numar 
stabilit de reprezentanti media care au dreptul să intre în 
aceasta zonă în timpul înregistrării live.

• Un număr limitat de fotografi pot intra în zona injurului 
terenului din spatele portii.
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1.3. Zona Vestiarelor

• Zona Vestiarelor include:

1) Intrarea pe teren, tunelurile și coridoarele care duc la 
vestiare;

2) Vestiarele;

• Doar jucatorii și stafful tehnic pot avea access în zona 
vestiarelor.

1.4. Intrarea pe teren a jucătorilor

• Intrarea pe teren este zona situată la marginea terenului 
de joc, direct dupa ieșirea din tunel sau de pe coridoarele 
de la vestiare. Observatorul de joc trebuie să se asigure 
ca procedura ieșirii pe teren a jucătorilor și arbitrilor este 
inteleasă și respectată de către cluburile participante. 

• Ieșirea pe teren depinde de infrastructura stadionului și 
poate fi consultată la finalul acestei anexe. Grafica de jos 
este cu titlu de exemplu general.

• De principiu, jucatori și arbitri se alineaza în fața tribunei 
oficiale sau de preferat în fața tribunei în care este 
pozitionată camera principală de transmisie TV pentru a 
saluta fanii din fața televizoarelor. 

 1.4.1. Procedură de ceremonie de începere a 
meciului

1. Arbitrii și echipele ies pe terenul de joc în conformitate cu 
indicațiile stabilite în programul de start a meciului anexat.

2. Arbitrii și echipele se aliniază în fața tribunei oficiale sau 
tribuna unde este situata camera principală de transmisie 
TV.

3. Dupa ce echipele și arbitrii se aliniază, jucătorii nu se 
salută (nu dau mâna) între ei sau cu arbitrii. Jucătorii salută 
către tribuna oficială sau tribuna în care este instalată 
camera principala de transmisie TV și trec pe pozițiile lor de 
joc. 

4. Căpitanii celor două echipe procedează la tragerea la sorți 
impreună cu arbitrul meciului, respectând o distanță de 2m 
între ei, stabilind terenul / echipa care da startul meciului. 

1.5. Masa presei

• Clubul este obligat să puna la dispoziția presei, zona 
destinată acesteia în stadion. Accesul la masa presei a 
reprezentanților presei trebuie să fie separat de accesul 
personalului partenerului media. Căile de acces nu trebuie 
să se intersecteze sau să se îmbine în niciun loc.

• De regulă, zona presei trebuie să fie echipata cu cel puțin 
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10 locuri cu mese suficient de mari pentru a găzdui un 
laptop, alimentare electrică, conexiune la internet (modem 
sau Wi-Fi). Toate acestea trebuie să existe la fiecare loc. Pe 
perioada restricțiilor impuse de pandemia COVID-19, clubul 
gazdă poate adopta și alte soluții dacă cerintele pentru 
infrastructura tribunei de presă nu pot fi asigurate din 
motive logistice sau epidemice.

• Masa presei trebuie să fie amplasată oriunde este indicat 
de clubul gazdă, respectându-se cerințele menționate mai 
sus. Căile de comunicare către masa presei trebuie să fie 
separate de traseele către / dinspre zona 1, zona carelor de 
transmisie și platformele de camere TV.

• Accesul la tribuna presei este controlat de către clubul 
gazdă, care poate acorda accesul de a intra în această zonă 
pe baza unei cereri de acreditare corespunzătoare. LPF 
poate acredita un reprezentant de la fiecare partener al 
Ligiilor Europene (spre ex. Cei care colectionează date de tip 
fast betting).

• Doar jurnaliștii acreditați, reprezentanții media ai cluburilor, 
reprezentantii media ai partenerului media, analiștii 
desemnati de club și reprezentanții operatorilor de fast-
betting ai Ligiilor Europene pot fi prezenți în zona destinată 
presei.

1.6. Sala/spațiul pentru conferinta de presa 
de după meci

• Sala/Spațiul de conferințe de presă trebuie să fie cât mai 
aproape de zona de vestiare și trebuie să fie disponibil 
pentru o conferință de presă virtuală destinata mass-media.

• În ziua meciului, intrarea în sala/spatiul de conferințe de 
presă este rezervată exclusiv pentru persoanele autorizate pe 
baza acreditării corespunzătoare. 

1.7. Sala de lucru pentru reprezentanții 
media și zona mixtă

• Aceste zone sau încaperi sunt excluse de la utilizare pentru 
toată durata restricțiilor impuse pe fondul pandemiei de 
COVID-19.

• Se recomanda cluburilor pentru a promova competiția 
Liga 1, partenerii și brandul cluburilor să organizeze activități 
online cu jucătorii lor, cand e posibil, dupa fiecare etapa. 

2. ZONA PARTENERILOR MEDIA AI LPF
2.1. Zona carelor de transmisie TV

• Zona carelor de transmisie TV este stabilită la începutul 
sezonului pentru fiecare stadion în parte, după ce 
documentația omologarii a fost realizată de către personalul 
calificat al LPF cu fiecare club și aprobata de LPF, clubul și 
partenerul media. Orice modificare a locației acestei zone 
necesită un acord prealabil al LPF. Clubul este responsabil 
pentru asigurarea securității în zona carelor de transmisie TV. 

• Doar vehiculele utilizate pentru producția semnalului TV 
pot parca în zona carelor. Mașinile private sau alte mașini 
trebuie să parcheze într-o altă zona a stadionului. Mașinile 
clubului nu pot parca și opri în zona carelor. Sosirile echipelor 
trebuie să aibă loc într-o altă zonă a stadionului.
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• Aceasta zona trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

o Mărime: cel puțin 200 m², cu suprafața întărită (de preferat 
pavată cu beton, asfalt, eventual asfaltat cu pavaj), cu sistem 
de drenare a apei, plat și stabil (capabil să reziste la peste 
40 de tone; care permite intrarea și plecarea vehiculelor 
de transmisie cântărind aprox. 36 de tone fiecare); drumul 
de acces de la poarta de intrare în zona carelor trebuie de 
asemenea să fie cu suprafata întărită (pavată cu beton, 
asfalt, eventual cu pavaj).

o Iluminat: O iluminare electrică corespunzatoare a zonei de 
care, adică cel puțin 100 Ev (lx) ar trebui să fie disponibilă; 

o Acces: Un drum de acces către zona carelor TV trebuie 
să permită manevrarea camioanelor. Numerele de 
înmatriculare ale tuturor autovehiculelor care au dreptul 
la staționarea în zona carelor trebuie să fie transmise și 
aprobate de catre de club în următoarele intervale de timp: 
în cazul meciurilor de luni, vineri, marți, miercuri sau joi - nu 
mai târziu de 24 de ore înainte de meci; în cazul meciurilor 
jucate sâmbătă sau duminică - până la ora 12.00 a zilei 
de vineri precedentă meciului. Partenerul media va folosi 
tabelul din anexa acestui document pentru a comunica 
informația necesară de către club.

o Securitate: zona trebuie să fie păzită de cel puțin 2 agenți 
de pază desemnați de club din momentul sosirii primului 
vehicul (nu mai devreme de 24 de ore înainte de meci) pana 
la plecarea ultimului (nu mai târziu de 24 de ore dupa meci). 
În cazul amplasării zonei în imediata apropiere a traseelor 
pentru fani, aceasta trebuie împrejmuita prin garduri cu o 
înălțime de cel puțin 1.50m  pentru a împiedica persoanele 
neautorizate să intre în zonă.

o Cablare: Cablurile dintre zona de care, zona din jurul 
terenului de joc și platformele de camere TV din tribune, 
trebuie să fie securizate în mod corespunzător de club în 
concordanta cu indicatiile partenerului media.

Toate rutele (coridoare, scări, ascensoare, rampe, conducte 
de acoperiș și altele) care duc de la zona de care TV către 
o zonă de lucru a producătorului TV trebuie să permită 
transportul în condiții de siguranță și în conformitate cu 
reglementările impuse de autorități pe perioada pandemiei; 
 
Căile de acces (și traseele de cabluri) către toate zonele de 
lucru ale partenerului media LPF nu trebuie să traverseze 
sectorul oaspeților și zona de acces în arenă destinată 
acestora. 

o Sursa de alimentare: clubul are obligația de a furniza un 
generator de back-up cu o putere minima de 55 KWA.

o Instalarea și dezinstalarea echipamentului: în timpul 
instalării și dezinstalării, clubul trebuie să asigure o iluminare 
adecvată zonelor de lucru ale echipei tehnice a partenerului 
media LPF și o posibilitate pentru acest staff tehnic de a 
lucra in conditii optime în timpul instalării și dezinstalării 
echipamentelor TV până la completarea acestora. 

o Internet: o priză cu conexiune la internet, corespunzatoare 
cu fibra optică, de trimitere garantată și viteza de primire de 
minim 50 Mbp / s, dedicată exclusiv pentru zona carelor TV, 
ar trebui să fie disponibila la o distanță de cel mult 40 m de 
această zona. 

o Toalete: cel puțin două toalete portabile sterilizate cu 
instalații de spălare a mâinilor trebuie să fie disponibile 
anterior fiecarui meci (înainte de sosirea echipei TV) pentru 
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folosirea exclusiv de catre personele din zona carelor TV.
• Un reprezentant al partenerului media LPF va informa 
clubul gazdă despre data estimată de sosire a vehiculelor de 
transmisie TV la stadion și ora estimată de plecare a vehiculelor 
de la stadion (cel târziu cu 24 de ore înainte de meci). 

• Clubul gazdă trebuie să fie prezent la momentul sosirii 
vehiculelor de producție și trebuie să verifice dacă 
aranjamentul spațiului din zona carelor TV este în conformitate 
cu reglementările, precum și dacă există suficient spațiu 
pentru toate vehiculele autorizate să asigure condiții optime 
de transmisie TV.

• În zona carelor de transmisie TV, trebuie instalat un container 
închis pentru deșeuri igienice precum eliminarea de măști, 
mănuși și costume.

• În zona carelor de transmisie TV, fumatul țigărilor din tutun 
sau țigărilor electronice este strict interzis.

2.2 Nocturna

• Stadionul trebuie să fie echipat cu un sistem de iluminare 
artificială, care sa mentina mínimum intensitatea medie 
a iluminatului vertical de 1200 Ev (lx), cu E min./E max. 
uniformitate ≥ 0,4; E min./E, însemnand  ≥ 0,6 față de camerele 
TV instalate.

• Pentru a asigura capacitatea de a continua un meci în caz de 
întrerupere a energiei electrice, Stadionul trebuie să fie echipat 
cu un sistem independent de alimentare de urgență, capabil 
să furnizeze o intensitate a luminii de 800 Ev (lx). Capacitatea 
recomandată pentru o sursa independentă de alimentare 
trebuie să asigure intensitatea luminii de 1200 Ev (lx).

• Iluminatul trebuie să acopere uniform fiecare zonă a 
terenului de joc, inclusiv colțurile și un spatiu de 4 metri de 
la  linia de marcaj a terenului de joc. Clubul este obligat să 
facă măsurători ale iluminarii înainte de începutul sezonului și 
oferă o hartă a intensității luminii catre LPF, cu ocazia vizitei de 
omologare.

2.3. Cabinele de comentatori TV și radio

• Accesul la cabinele de comentatori TV si radio este doar 
pentru persoanele cu acreditarea adecvată furnizată de 
către clubul gazdă. Traseele catre cabinele de comentatori 
trebuie să fie separate de alte trasee din zona tribunelor (e.g. 
traseele reprezentanților presei). 4 cabine sau 3 mese pentru 
comentatorii TV si Radio (2 pentru TV si 2 pentru Radio) trebuie 
să fie situate într-o locație centrală a tribunei principale sau a 
tribunei din partea opusă a tribunei principale a stadionului, pe 
aceeași parte cu platforma camerei TV principale.

• Cabinele trebuie să fie acoperite și să ofere o vedere 
neobturată a întregului teren de joc și să fie echipate cu o 
rețea electrică și conexiune la Internet (fixă sau Conexiune 
Wi-Fi protejată prin parolă) cu o viteză minimă de 50 Mbps. 
Fiecare cabina trebuie să fie echipată cu o masă de minim 3 m 
lățime și 1 m adâncime, 2 scaune și iluminat. 

• Cabinele / mesele pentru comentatori trebuie să fie 
amplasate la linia centrală a terenului, dacă este posibil din 
punct de vedere tehnic, nu mai puțin de 8 metri deasupra 
suprafeței terenului de joc; orice altă locație a cabinelor / 
meselor de comentatori (legat de limitările de infrastructură) 
trebuie să fie aprobată în prealabil de LPF și partenerul media 
LPF.

• Cabinele de comentatori trebuie să fie separate de 
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spectatori prin geamuri de plexiglas sau prin alte măsuri 
tehnice.

• Cabinele de comentatori trebuie să se prezinte în condiții 
optime, curate și sigure pentru comentatorii TV/radio. După 
fiecare meci, clubul are obligația de a curăța și igieniza 
cabinele/spațiile de comentatori. Aceiași obligatie se aplica 
si inainte de ziua meciului in timpul pregatiri stadionului 
pentru meci.  

2.4. Filmare pentru scopuri tehnice sportive

• În scopul colectării datelor de fitness de la meciurile 
cluburilor participante, fiecare club poate pune la dispoziție 
o locație exclusivă pentru operatorii filmărilor tehnice 
contractate de către club. Spațiul poate contine: un spațiu 
pentru camera TV, spațiu pentru un operator și o masă de 
lucru. De regulă, acele spații sunt plasate pe platforma de 
camera TV principală. Accesul la spațiile menționate trebuie 
coordonat între club și partenerul media LPF (acreditare 
adecvată pentru operator). Operatorul pentru filmarea 
tehnică poate instala camera lui de lucru după instalarea 
camerelor TV principale dar nu mai târziu de 2h înainte 
de începerea meciului. După meci, operatorul de filmare 
tehnică trebuie să respecte lucrările de demontare ale 
partnerului media al LPF. 

2.5. Instalarea și dezinstalarea 
echipamentelor TV

• Clubul gazdă ar trebui să ofere echipei tehnice a 
partenerului media LPF toată asistența posibilă pentru a 
facilita instalarea și dezinstalarea echipamentelor TV.

• Traseele de cablu de la zona carelor către punctele de 
instalare a echipamentului TV trebuie:

a) să asigure siguranța persoanelor care stau în spațile 
respective;

b) sa fie cât mai scurte, cu obstacole cât mai puține 
pentru instalare (coturi, culise neadaptate, curele greu 
accesibile, garduri etc.);

c) dacă trebuie să parcurga o ușă sau o deschidere 
a ferestrei, în timpul pregătirii, instalării și difuzării 
acestora, ar trebui să rămână deschise și asigurate 
împotriva trântirii și rezultării unor posibile deteriorări ale 
cablurilor. Ori de câte ori este posibil, este recomandat să 
fie făcute găuri interioare în pereți, astfel încât să se evite 
cablurile care trec prin uși și ferestre; găurile de trecere 
ar trebui să fie la diametru de cel puțin 20 cm;

d) dacă traseele de cabluri traversează căile de trafic 
de persoane, trebuie utilizate jgheaburi de cablu cu 
lățimea minimă de 25 cm și adâncimea minimă de 15 
cm. Jgheaburile de cabluri trebuie să poată fi deschise 
cu ușurință (să nu fie nevoie de instrumente specializate, 
cu huse din materiale ușoare);

e) în timpul instalării și demontării, lucrările pe rutele 
de comunicare prin care traversează cablurile, traficul 
trebuie să fie oprit sau cel puțin limitat. Acest lucru se 
aplică în special traficului de vehicule.

 
• Pentru camerele care sunt instalate în jurul plaselor 
porților, demontarea nu poate avea loc mai devreme de 30 
de minute după încheierea meciului.
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2.6. Prezentări, ceremonii și activități de 
către club sau partenerii săi

• Toate actiunile incluzand jucătorii si stafful tehnic, 
decorațiunile și alte ceremonii sunt suspendate până la o 
noua înștiințare emisă de către LPF.

2.7. Platformele de camere TV

• Cerințele pentru plaformele de camere TV sunt menționate 
în regulamentul media actual. 

• În Anexa acestui document fiecare club va găsi un plan 
de camere minimal adaptat la infrastructura stadionului 
propriu care este omologat și indicat de către club pentru 
meciurile oficiale din competiția Casa Liga 1 pentru sezonul 
2019/20. 

• Platformele de camere TV trebuie să fie sigure, protejate de 
vreme și în condiții optime pentru desfășurarea transmisiei 
TV a meciului. După fiecare transmisie TV, aceste platforme 
trebuie curățate și desinfectate de către clubul gazdă.  

3. ORGANIZAREA INTERVIURILOR 
PENTRU PARTENERUL MEDIA LPF
3.1. Principii / recomandări generale

• Cluburile - gazdele și oaspeții - ar trebui să-si desemneze 
o persoană responsabilă de coordonarea activității pentru 
partenerul media LPF și conferința de presă după meci. 

De principiu aceasta persoana este ofițerul de presa al 
clubului, care trebuie sa însoțească echipa la toate meciurile 
oficiale. Ofițerul de presă trebuie să fie testat pentru 
COVID-19. La fel ca jucătorii și stafful tehnic. 

• Ofițerul de presă este persoana care informează jucătorii și 
antrenorii despre posible interviuri înainte și/sau după meci. 

• Interviurile obligatorii sunt:

-  Antrenorul/un membru staff tehnic după sosirea 
la stadion. Prioritate are echipa care ajunge prima la 
stadion.

- Antrenorul și 2 jucători de la fiecare echipă dupa meci. 
Prioritate are echipa oaspete. 

3.2. Interviuri dinainte de meci 

• Cerintele pentru interviuri se fac către ofițerul de presă 
al clubului și se desfasoară într-o zonă desemnată pentru 
fiecare stadion. Inteviurile se fac în aer liber și cu panoul de 
superflash în spate. În principiu această zonă prestabilită 
pentru interviuri este localizată în zona din jurului terenului 
de joc, excluzând zona tehnică.

• Ofițerii de presa ai ambelor cluburi trebuie sa colaboreze 
intre ei, precum și cu partenerul media LPF și observatorul 
de joc pentru a asigura rezolvarea cererilor de interviuri in 
conformitate cu regulamentul media prezent. Ofiterul de 
presa trebuie să informeze antrenorul sau membrul staffului 
înainte de sosirea echipelor la stadion că este obligatorie 
prezența sa imediat după sosirea la zona de interviuri, 
inainte de meci. Antrenorul/membrul staffului tehnic trebuie 
să meargă direct la zona de interviuri stabilită pentru fiecare 
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stadion. Partenerul media LPF prezent în zona de interviuri, 
la o distanta de 2m de microfon, produce interviurile într-un 
timp rezonabil, dar nu mai mult de 5 minute. 

• Între interviurile antrenorilor/membrilor stafful tehnic 
dinainte de meci trebuie sa existe un minim de 5 minute 
pentru a permite igenizarea zonei de interviu.

• Pentru a respecta măsurile de protecție, partenerul media 
LPF va instala un stativ cu un microfon în fata panoului 
de superflash in poziția prestabilită pentru interviuri și va 
curăța/igeniza/schimba înainte și dupa fiecare interviu 
buretele microfonului folosit. 

• Operatorii camerei TV și alți reprezentanți ai partenerului 
media LPF trebuie să stea la o distanță sigura de 2m de 
microfon, trebuie să poarte masca de protecție și nu le este 
permis să interacționeze cu antrenorii/jucătorii cluburilor, în 
afară de întrebările interviului. Reprezentanții partenerului 
media trebuie să fie acreditați corespunzător pentru zona 
prestabilită pentru interviuri.  

• In caz de vreme rea și de ploie, antrenorului/membrului 
staffului tehnic ii este permisă folosirea unei umbrele sau 
unei alte protecții. 

• Clubul gazdă trebuie să asigure securitatea locurilor 
unde se desfășoară interviurile și să se asigure siguranța 
participanților.

3.3. Interviuri după meci

• Cerințele pentru interviuri se fac către ofițerul de presă 
al clubului și se desfasoară într-o zonă desemnată pentru 
fiecare stadion. Inteviurile se fac în aer liber și cu panoul de 

superflash în spate. În principiu această zonă prestabilită 
pentru interviuri este localizată în zona din jurul terenului de 
joc, excluzănd zona tehnică.

• Ofițerii de presă ai ambelor cluburi trebuie să colaboreze 
între ei, cu partenerul media LPF și cu observatorul de 
joc, pentru a asigura realizarea cererilor de interviuri în 
conformitate cu regulamentul media în vigoare. Partenerul 
media LPF este obligat să anunțe toate cerințele de 
interviuri, cel mai târziu în minutul 85 al meciului.

• Ofițerul de presă trebuie să informeze jucătorii și antrenorul 
principal imediat după meci că este obligatorie prezența 
lor la zona de interviuri după meci, stabilită pentru fiecare 
stadion. Partenerul media LPF prezent în zona de interviuri, 
la o distanta de 2m de microfon, produce interviurile într-un 
timp rezonabil, dar nu mai mult de 3 minute pentru fiecare 
jucător/antrenor.  

• Ordinea desfășurarii interviurilor este:

- Interviu cu antrenorul principal al echipei oaspete 
(durata maxim 3 minute)

- Interviu cu antrenorul principal al echipei gazdă (durata 
maxim 3 minute)

- Interviu cu jucătorul meciului (durata maxim 3 minute)

- Interviu cu un jucător de la echipa oaspete (durata 
maxim 3 minute)

- Interviu cu un jucător de la echipa gazdă (durata 
maxim 3 minute)
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- Interviu cu un jucător de la echipa oaspete (durata 
maxim 3 minute) 

- Interviu cu un jucător de la echipa gazdă (durata 
maxim 3 minute)

• Pentru a respecta măsurile de protecție, partenerul media 
LPF va instala un stativ cu un microfon în fața panoului 
de superflash, în poziția prestabilită pentru interviuri și va 
curăța/igeniza/schimba înainte și după fiecare interviu, 
buretele microfonului folosit. 

• Operatorii de cameră și alți reprezentanți ai partenerului 
media LPF trebuie să stea la o distanță sigură de 2m de 
microfon, nu le este permis sa interactioneze cu antrenorii/
jucatorii cluburilor. Reprezentantii partenerului media 
trebuie sa fie acreditati corespunzator pentru zona 
prestabilita pentru interviuri.  

• In caz de vreme rea si/sau de ploaie, jucatorilor si 
antrenorilor principali le este permisa folosirea unei umbrele 
sau unei alte protectii. 

• Clubul gazdă trebuie să asigure securitatea locurilor 
unde se desfășoară interviuri și să se asigure siguranța 
participanților.

3.4. Sosirea la stadion, inspectarea 
terenului și încălzire inainte de meci

• În perioada de pandemie este interzisă înregistrarea sosirii 
echipelor pentru motive de siguranță.

• Operatorii de televiziune desemnati pentru inregistrarea 

inspectiei terenului de catre jucatori sau arbitri nu au voie 
să acceseze incinta terenului de joc în timpul inspecțiilor pe 
teren de către echipe și arbitri sau în timpul încălzirii.

3.5. Conferința de presă post-meci

• Conferința de presa post-meci este o activitate oferita de 
catre cluburi pentru toti reprezentanții presei interesați 
de meciurile din Liga 1. Această activitate este o activitate 
benefică pentru vizibilitatea partenerilor clubului și ai ligii 
profesioniste de fotbal. 

• Conferința de presa de după meci, organizată ca o intâlnire 
între reprezentanții presei este interzisă în perioada 
pandemiei pentru a evita riscul de infectare a antrenorului și 
jucătorilor.  

• Partenerul media va instala o camera de filmare în incinta 
sălii de conferințe pentru a transmite conferința de presă 
televiziunilor partenere. Camera va fi instalată în partea 
opusă a mesei de conferință de presă și accesul operatorului 
se face printr-un acces separat de cel al antrenorului. 
Operatorul este obligat să ramăna pe pozitie în timpul 
întregii conferințe de presă.

• După terminarea conferinței de presă, LPF va furniza 
materialul conferinței către cluburile respective și către 
reprezentanții presei prezente la meciul respectiv. Ofițerul 
de presă va furniza numerele de telefon sau mailurile 
representanților presei către LPF, inainte de inceperea 
meciului.

• Pentru a oferi vizibilitate partenerilor clubului, clubului îi 
este recomandat să organizeze o conferință de presă online 
respectând următoarele norme: 
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o Numai ofițerul de presă, antrenorul principal și un 
operator tehnic al clubului pot participa la conferința de 
presă. Operatorul tehnic trebuie să țina o distanță de 2m 
față de antrenorul principal și să poarte mască.

o Conferința de presă trebuie să aiba loc nu mai târziu de 
25 de minute după terminarea meciului.  

o Cluburile au posibilitatea de a transmite public 
conferința de presă pe platformele lor digitale sau orice 
alte platforme de interes. 

o Ofițerul de presă este persoana care va primi 
intrebările de la reprezentanții de presă acreditați 
pentru meciul respectiv și le va transmite antrenorului 
principal. Ca regulă, intrebariile primite de la deținătorii 
de drepturi TV au prioritate. 

o Cluburile pot folosi panourile de conferința de presă 
respectand layoutul lor existent și cerintele contractuale 
obligatorii față de LPF. De asemenea cluburile pot avea 
și un panou virtual creat pentru conferințele de presă 
în perioada pandemiei, respectând și aici cerințele 
contractuale obligatorii (e.g. denumirea Casa Liga 1). 

o Pentru a garanta o imagine de calitate a conferinței 
de presă, este recomandat ca sala de conferințe să 
fie folosită. Între cele 2 conferințe trebuie sa existe un 
timp suficient pentru a dezinfecta masa, microfonul și 
scaunul antrenorului. Clubul gazdă are obligația de a 
prezenta sala de conferință în condiții sigure respectând 
recomandările publice pentru dezinfecția obiectelor. 

o Ca o alternativă, cluburile pot să opteze pentru a 

organiza o conferință de presă după meci în camere 
separate și cu echipamentul de transmisie propriu. În 
niciun caz organizarea set-upului nu poate fi facută de 
persoane care nu au access în zona 1 (e.g. operatori de TV 
la stadion). 

o Clubul poate organiza o conferință de presă online 
folosind platorme care oferă aceste servicii (ca exemplu 
Zoom, Microsoft teams etc.). În acest caz, întrebarile 
vor fi transmise direct către antrenor folosind sistemul 
de sunet al conferinței de presă. Ofiterul de presă este 
persoana adecvata pentru a organiza sesiunea online 
și a invita și accepta reprezentanții presei interesați să 
participe la conferința de presă. 

4. FOTOGRAFI 
• Un număr limitat de 5 fotografi pot participa la meciurile 
din Liga 1.

• Zona fotografilor este o locație prestabilită de către clubul 
gazdă în spatele panourilor publicitare din spatele porților. 
În cazul în care spațiul din spatele panourilor publicitare nu 
este suficient, tribunele din spatele porților (peluzele) pot fi 
desemnate ca zone pentru fotografi.

• Clubul gazdă trebuie să se asigure că, condițiile de 
distanțare sunt respectate în zonele fotografilor. 

• Acreditarea fotografilor se face de către club. Fiecare 
fotograf este obligat să poarte vesta fotografilor, vizibilă, pe 
tot parcursul meciului.

• Clubul trebuie să se asigure că traseele fotografilor către 
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zonele destinate lor sunt separate de alte trasee ale altor 
parți participante (Jucători/Antrenori, reprezentanți presă, 
operatori TV, etc.). Se va interzice schimbarea poziției 
(permisă de regulament în pauza meciurilor) prin zona 
tehnică. Acest schimb se va face doar prin partea opusă 
zonei tehnice.

5. CONTROL DE ACCES ȘI ACREDITARI 
5.1. Controlul accesului

• Clubul gazdă este obligat să pregătească acreditarea și 
controlul accesului tuturor persoanelor prezente la un meci. 
În special, acreditarea, ceea ce face posibilă deplasarea 
în zona 1, tribunele, tribuna presei și accesul operatorilor 
partenerului media înainte, în timpul și după meci. Pentru 
accesul operatorilor partenerului media, clubul va primi o 
lista cu nume și funcție de la reprezentantul media LPF cu 
24 ore inainte de meci. 

• Reprezentanții Clubului gazdă ar trebui să supravegheze 
acele aspecte ale organizării meciurilor care sunt legate 
de securitatea corespunzătoare și referitor la operatiunile/
activitatile media, în special:

A. În timpul unui meci să ofere operatorilor, comentatorilor 
TV și radio ai deținătorilor de drepturi media condiții optime 
de lucru pentru producția și difuzarea semnalului.

B. Pentru a configura cu precizie zonele media înainte de 
meci, prin asigurarea căilor de acces, împiedicându-se astfel 
oricare contact cu persoanele îndreptățite să rămână în zona 
1, pe platformele TV și în zona carelor de transmisie.
5.2. Acreditări

5.2.1. Procedura de acreditare standard pentru media

• Acreditările la meci pentru competitia Casa Liga 1 in 
perioada de restrictii sunt limitate pentru toate mediile 
externe la un total de 10 persoane (1 acreditare pe 1 
persoană). Această regulă nu se aplică 

• reprezentanților detinatorilor de drepturi TV si Radio 
desemnați de catre partenerul media sau LPF. Aceleași 
limitări se aplică ți acreditărilor pentru fotografi al căror 
număr maxim este de 5 persoane.

• Acreditările sunt acordate pe baza cererilor de acreditare 
către club.

• Cererile de acreditare pentru un singur meci ar trebui să fie 
transmise direct clubului gazdă până la ora 12.00 a ultimei zi 
lucrătoare anterioară meciului.

• Depunerea unei cereri de acreditare nu este echivalentă cu 
acordarea acreditării. Clubul decide cu privire la acordarea 
unei acreditări.

• Din partea detinatorilor de drepturi TV, fiecare operator de 
camera va purta vesta oficiala folosită în sezonul actual. În 
funcție de planul de cameră pentru fiecare stadion, acest 
număr poate varia între 10 și 12 persoane. Deținătorii de 
drepturi TV vor folosi un numar maxim de 8 operatori de 
camere TV, 2 asistenți tehnici, care vor fi folosiți în caz de 
probleme tehnice ale camerelor, un reporter și managerul 
media desemnat pentru meciul respectiv, pentru un plan 
de camere de 10 camere. Pentru un plan de camere de 
12, numarul de operatori creste la un numar maxim de 10 
persoane. Fiecare reprezentant al deținătorilor de drepturi 
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TV (manager media, operatori, asistenți tehnici, reporter și 
comentator) trebuie să poarte o vesta TV și trebuie să fie 
inclusi în lista de acces trimisă către club cu 24 ore înainte. 

• Partenerii de fast betting și comentatorii de radio vor 
folosi acreditările proprii care au fost distribuite la începutul 
acestui sezon. Reprezentanții de fast betting vor fi anunțați 
de catre LPF cu 3 zile înainte de meci către clubul gazdă. De 
principiu, sunt 3 reprezentanți care necesita un loc sigur la 
masa presei. 

• Reprezentanții radio vor trimite o cerere de acces direct 
catre clubul gazdă și au posibilitatea de a folosi 2 posturi de 
comentaror de radio din incinta stadionului. 

• Fotografii trebuie să returneze vestele după incheierea 
meciului. Clubul gazdă va păstra un protocol de distribuire 
și de colectare a vestelor de la fotografi. Fotograful care 
primește și returnează o vesta confirmă acest fapt cu 
o semnătură. O persoană care primește o vesta este 
responsabilă pentru returnarea acesteia (Clubul gazdă poate 
avertiza o persoană care nu a returnat o vestă după un meci 
și, de asemenea, poate refuza să acorde accesul acestei 
persoane în incinta stadionului).

• Aceleași măsuri se aplica pentru vestele TV. Partenerul 
media LPF este responsabil pentru a distribui și colecta 
vestele folosite de către operatori după meci. Este obligația 
lui să țina cont cui a distribuit vesta și să refuze vestele 
persoanelor care nu respectă indicațiile partenerului media. 

• In caz de încalcare a masurilor prevazute de acest 
document și nerespectare a indicațiilor cluburilor, de 
reprezentanții media, clubul poate refuza accesul în incinta 
stadionului, nominal. 

• Organizarea de stewarding și punere în aplicare a 
procedurilor de securitate și ordine pentru participanții la 
meciul oficial este responsabilitatea clubului gazdă.

• Vestele oficiale folosite de operatori TV și fotografi:
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