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I - Norme Generale 
 Articolul 1  Utilizarea Regulamentului
  
Prezentul regulament media se adreseaza cluburilor participante la competitiile de fotbal profesion-
iste organizate de LPF. 

Regulamentul media descrie angajamentele asumate de cluburi prin LPF in relatia cu partenerul 
media, pentru a îmbunătăți percepția audiovizuală a competiției. Omogenizarea imaginii și percepției 
audiovizuale este scopul propus al prezentului regulament, in concordanta cu regulamente media din 
competitii internaționale de mare prestigiu, în care reguli similare au fost implementate cu succes.

Percepția audiovizuală este factorul care stabilește o mare parte a valorii competiției. Această 
percepție audiovizuală este impresia pe care spectatorii o primesc despre ceea ce se întâmplă pe sta-
dion, iar această impresie este suma diferitelor elemente intre care producția de televiziune este axa 
principală. În plus față de producția de televiziune în sine, există un set de aspecte care se reflectă în 
mod vizibil în acel semnal care este vitrina noastră: calitate gazon, iluminat, mulțimea spectatorilor, 
aspectul perimetral al terenului de joc, etc.

Măsurile descrise în prezentul regulament sunt destinate să sporească calitatea acelei percepții și 
astfel să maximizeze valoarea competiției, făcând-o mai atractivă atât pentru piața națională, cât și 
pentru cea internațională. Prin urmare, angajamentul cluburilor de a respecta standardele la care au 
aderat este esențial.

Prezentul regulament detaliază facilitățile necesare pentru fiecare meci, precum și procedurile care 
trebuiesc adoptate în organizarea acestora. De asemenea se definesc acțiunile specifice pe care le vor 
adopta cluburile pentru a atinge standardele stabilite și pașii pe care LPF îi va urma pentru a asigura 
implementarea acestora.

LPF va organiza pe tot parcursul sezonului, seminarii și reuniuni adresate specialiștilor/cluburilor, cu 
scopul de a promova dezvoltarea unor astfel de materiale și de a spori punerea în aplicarea efectivă a 
Regulamentului.

Regulamentul va putea fi actualizat la începutul fiecărui sezon pentru a se adapta la noile nevoi și 
circumstanțe.

Acest regulament trebuie folosit în concordanță cu Normele LPF prevăzute de ROAF si Regula-
mentul Cupei Ligii (dacă este cazul).

În cazul unor eventuale discrepanțe între normele menționate, LPF va decide care dintre acestea au 
caracter superior.
Regulamentul nu poate fi folosit, reprodus sau transmis prin diverse mijloace fără acordul scris în 
prealabil din partea LPF

Cluburile au la dispoziție contul de e-mail RegMedia@lpf.ro, pentru orice nelamurire sau informatie 
suplimentara necesara în ceea ce privește interpretarea sau aplicarea regulamentului media.

Pentru a îmbunătăți eficiența comunicării și pentru a evita suprapunerea, cluburile vor numi o per-
soana responsabila (de preferabil în persoana ofițerului de presă) care efectuează consultările și apoi 
transmite răspunsurile intern persoanelor  implicate din organizația clubului.

 
Articolul 2  Conceptul de parteneriat
  
Cluburile stabilesc parteneriate unice cu partenerii media și comerciali ai LPF, permițând 
desfășurarea competiției.

Oferirea unui spectacol de calitate fanilor și iubitorilor de fotbal nu ar fi posibilă fără o relație 
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apropiată între cluburile sportive, entitățile de televiziune, radiodifuziune și partenerii sponsori/
furnizori ai LPF. 

Pentru succesul competiției, trebuie să existe beneficii pentru toate părțile interesate. Cluburile sport-
ive trebuie să aibă oportunitatea de a juca pe cele mai mari stadioane din țară și să fie recompensate 
financiar pentru contribuția acordată, în vreme ce partenerii LPF, care oferă competiției expunere 
națională, internațională și venituri substanțiale, au avantajul de a se alătura unei competiții remarca-
bile.

Este de la sine înțeles că niciunul dintre acești participanți nu poate asigura o competiție de succes 
fără implicarea celorlalți menționați anterior. 

Cluburile sportive joacă un rol important în acest parteneriat, iar în zilele oficiale de meci, acestea 
trebuie să accepte entitățile oficiale de televiziune și radiodifuziune, precum și partenerii sponsori/
furnizori ai LPF drept ai săi.
Necesitatea de a accepta și a colabora cu acești parteneri este importantă, iar cluburile sportive tre-
buie să accepte faptul că aceste acorduri au prioritate acordurilor locale ce sprijină cluburile în alte 
competiții diferite de competițiile oficiale LPF, Liga I și Cupa Ligii (dacă este cazul).

Liga I și Cupa Ligii (dacă este cazul) oferă entităților de televiziune specializate în fotbal, competiții 
de cea mai înaltă calitate din țară și oportunitatea de a transmite până la 268 meciuri LPF, oferind 
siguranța planificării cu un calendar prestabilit.
Pentru partenerii LPF, competițiile Liga I și Cupa Ligii (dacă este cazul) oferă o platformă integrată 
care cuprinde sponsorizarea evenimentului, expunere pe canalele de televiziune și asocierea cu un 
mediu exclusiv, în vreme ce sponsorul tehnic, furnizorul balonului oficial, se bucură de un parteneri-
at exclusivist alături de organizatorii competițiilor între cele mai bune cluburi sportive din România.

Cluburile sportive au responsabilitatea de a se asigura că partenerii LPF sunt tratați corespunzător și 
că au oportunitatea de a optimiza relația acestora cu cluburile pentru binele tuturor părților intere-
sate.

 
 Articolul 3 Drepturi de exclusivitate acordate sponsorilor și entităților de difuzare TV
  
Drepturile exclusive reprezintă baza conceptului de parteneriat al LPF, implementând dispozițiile 
incluse în orice acord oficial semnat de către deținătorul de drepturi, EAD.RO și LPF pe data de 17 
Aprilie 2019. Entitățile de difuzare oficiale dețin drepturi de exclusivitate înaintea, pe durata și după 
terminarea meciurilor LPF (din ziua de dinainte până la cea de după meci). 

LPF alături de clubul sportiv vor stabili o zonă exclusivă în cadrul fiecărei locații la vizita anuală a 
stadionului (pentru mai multe informații, accesați anexa 2 prevăzută cu fiecare stadion). 

Entitățile de difuzare oficiale sunt singurele organizații ce dețin drepturi comerciale în cadrul acestei 
zone exclusive.

Cluburile sportive vor folosi produse și/sau servicii oferite de partenerii LPF (precum furnizorii balo-
nului oficial) înaintea, pe durata și după terminarea meciurilor.

Partenerii LPF împreună cu categoriile proprii de produse și servicii pot fi schimbate conform 
notificărilor emise de către LPF.

 
 Articolul 4 Organizarea meciurilor în competițiile LPF
  
Cluburile sportive  au obligația să pună la dispoziție personalul menționat care are responsabilitatea 
de a participa la organizarea fiecărui meci LPF.

Acest personal include:
4 Persoana responsabilă pentru logistică în cadrul meciului;
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4 Un manager de stadion;
4 Un ofițer de securitate;
4 Un manager de bilete;
4 Un ofițer de presă al clubului sportiv (care trebuie să asiste partenerii media ai LPF, dar și pe 
oficialul LPF în cadrul locației); și care va fi prezent atât la meciurile jucate acasă cât și în deplasare.
4 Un reprezentant al proprietarului stadionului pe care se desfășoară meciul (dacă este necesar). 

 Articolul 5 Participarea părților terțe
  
Clubul sportiv are responsabilitatea de a informa participanții relevanți, în special pe proprietarul 
stadionului, dar și pe chiriașii sau rezidenții aflați în preajma stadionului, de regulamentul organizării 
meciurilor în competițiile LPF.

In respectarea Regulamentului media, cluburile membre LPF au obligația de a asigura implementarea 
cerințelor prezentului regulament (asigurarea unui stadion corespunzător, condiții de difuzare/lucru, 
securitate, etc).

În situația în care un club sportiv nu deține stadionul pe care se vor juca meciurile în competițiile or-
ganizate de LPF, Clubul se va asigura că prezentul regulament este respectat în totalitate și nu se poate 
prevala de lipsa calității de proprietar. Clubul are obligația de a aduce toate modificările necesare la 
stadionul respectiv, astfel ca acesta să respecte regulamentul media. Neîndeplinirea acestor obligații 
poate duce la suspendarea omologări.  

Clubul sportiv are obligația  asigurării unui stadion de rezervă care să respecte prevederile prezentu-
lui Regulament Media și care va fi comunicat către LPF  înainte de începerea sezonului competițional.

Partenerii LPF nu trebuie să plătească taxe pentru folosirea serviciilor de pe stadion. În general, un 
club sportiv trebuie să joace toate meciurile din competițiile organizate de LPF pe același stadion 
(dacă nu este cerut sau aprobat altfel de către LPF).

 Articolul 6 Oficialii LPF
  
Un număr de reprezentanți ai LPF vor participa la meciuri având un rol oficial. Tabelul următor 
identifică aceste persoane și oferă informații cu privire la rolul acestora și al eventualelor solicitări 
pentru participarea lor.
Acreditarile pentru toate persoanele implicate in organizarea partidelor de fotbal, sau parteneri LPF, 
vor fi realizate de exclusiv de catre LPF si transmise apoi cluburilor membre.

Delegat LPF
4 Deține autoritate generală asupra organizării meciului.
4 Poziționarea în Tribuna oficială (Zona VIP). 
4 Are atribuții privind ordinea și siguranța și respectarea prevederilor ROAF/Regulamentului 
media.
4 Să verifice dacă uniformele echipelor concurente, publicitatea statică și dinamică în stadion, 
mingiile utilizate precum și siglele oficiale ale competiției de pe mâneca tricourilor corespund cu cele 
aprobate sau autorizate de LPF.
4 Să verifice respectarea condițiilor stipulate în facilitățile sportive ale stadioanelor (în afară 
de norme de siguranță, control al accesului și ticketing) și să se asigure, împreună cu clubul, că în 
perimetrul terenului de joc se află doar persoanele autorizate.
4 Să monitorizeze respectarea corespunzătoare a acordurilor și angajamentelor LPF în dome-
niul exploatării publicității, marketingului și reclamei pentru competiție.

Manager Media
4 Partenerul Media va delega în persoana Managerului Media  competența de a pune în aplicare 
regulile stabilite în prezentul Regulament. 
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4 Managerii Media vor fi aceia care, în numele LPF, vor monitoriza respectarea acestor reguli pe 
tot parcursul procesului de pregătire și în timpul sezonului.
4 Managerul Media va avea un rol oficial la nivelul operațional referitor la transmisia TV și re-
spectarea parterneriatului de sponsoring al LPF în fiecare dintre meciurile oficiale anunțate de LPF, în 
scopul de a monitoriza punerea în aplicare a protocoalelor stabilite, de a coordona operatorii de meci, 
înainte și după meci precum și de a raporta către LPF orice problemă sau incident substanțial care 
poate apărea în desfășurarea acestuia.
4 Managerul Media va fi disponibil în ziua meciului sau din ziua precedentă pentru acele 
meciuri care au loc la prânz.

Funcțiile de ordin general ale Managerului Media vor fi:
4 Să efectueze coordonarea operațională în stadioane, supravegherea aspectelor legate de 
producție și verificarea respectării standardelor uniforme prevăzute în regulamentele pentru difuza-
rea audiovizuală, în scopul de a promova integritatea competiției și de a spori valoarea produsului.
4 Să monitorizeze respectarea protocoalelor de interviuri și alte reglementări referitoare la do-
meniul presei și mass-media .
4 Să ofere suport și să asigure buna executare a problemelor legate de exploatarea datelor ofi-
ciale și statistice.
4 Să coordoneze și să efectueze diferite audituri la stadioanele stabilite în anexele acestui regula-
mentul media.
4 Orice altă funcție care este atribuită prin regulament în sfera competențelor proprii ale LPF

 
 Articolul 7 Întâlniri oficiale înaintea sezonului competițional
  
Înainte de începerea sezonului competițional, reprezentanții LPF împreună cu deținătorii drepturilor 
de difuzare, vor vizita stadionul clubului cu drept de participare în competițiile oficiale LPF.

Cluburile vor avea în vedere următoarele aspecte:
4 Personalul menționat anterior este disponibil;
4 Instalațiile sanitare din cadrul stadionului pot fi utilizate;
4 Sala de conferințe este disponibilă și dotată cu echipament specific. 

Scopurile vizitării stadionului sunt următoarele:
4 Pentru a evalua toate facilitățile necesare;
4 Pentru a discuta solicitările partenerilor LPF;
4 Pentru a adopta decizii în ceea ce privește organizarea și difuzarea meciurilor oficiale și orga-
nizarea mass media;
4 Reprezentanți difuzorilor împreuna cu reprezentantul LPF vor  emite în maxim 5 zile 
lucrătoare un raport cu concluziile vizitei oficiale.

 Articolul 8 Obligațiile clubului
  
Fiecare club trebuie să aibă o colaborare maximă cu delegatul LPF și managerul media pentru o mai 
bună desfășurare a funcțiilor care îi sunt încredințate.

De asemenea, următoarele sarcini sunt obligații oficiale pentru cluburi în derularea meciurilor.

Respectarea tuturor cerințelor menționate în prezentul regulament și oferirea facilităților de difuzare 
în cele mai bune condiții posibile cu o zi înainte de meci;

Asigurarea accesului liber și a circulației delegatului LPF și managerului media în aceste zone și spații 
care sunt necesare pentru a îndeplini sarcinile impuse prin reglementările în vigoare. Pentru aceasta, 
managerul media va primi acreditarea corespunzătoare cu suficient timp înainte.

Stabilirea unui spațiu în zona tribunei oficiale sau între băncile de rezervă pentru delegatul LPF și 
managerul media, înzestrat cu o bună vizibilitate și mobilitate ușoară, astfel încât să poată urmări 
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evoluția meciului și să aibă contact și comunicare directă cu responsabili instituționali ai ambelor 
cluburi.

Să solicite prezența lor în cadrul reuniunilor executive care au loc înainte disputarea meciului, 
reprezentând organizatorul competiției, inclusiv întâlniri de siguranță și speciale care se organizează 
la meciurile în care autoritățile solicită aceasta.

Să ofere o cooperare maximă. Pentru toate aceste probleme asupra cărora LPF are competențe de 
reglementare, cluburile și personalul acestora trebuie să respecte indicațiile oficiale date de LPF.

Asigurarea numărului solicitat de jucători/ antrenori/ oficiali pentru participarea la activitățile media 
pre și post meci, precum este prevăzut în prezentul regulament;

Protejarea fiecărei facilități de difuzare printr-un sistem de stewarding adecvat, atât în interior, cât și 
în afara stadionului; Clubul organizator este direct responsabil atât din punct de vedere organizatoric 
dar și juridic de asigurarea securității tuturor persoanelor aparținând partenerilor media, sub rezerva 
respectări de către reprezentanții difuzorilor a prevederilor prezentului regulament. 

Respectarea tuturor procedurilor acestui regulament, în ceea ce privește permiterea accesului 
partenerilor media în zona de difuzare, prin dispozitivul de acces valabil;

Colaborarea cu LPF, deținătorul de drepturi media și partenerii media aflați în cadrul stadionului 
pentru a beneficia de activități media desfășurate cu succes cu ocazia meciurilor jucate în stadionul 
stabilit;

Numirea unui ofițer de presă care să coordoneze colaborarea între club, LPF și media, în concordanță 
cu prezentul regulament. Ofițerul de presă al clubului se va asigura că facilitățile de difuzare oferite de 
club se încadrează în standardele impuse de competiție. 

Ofițerul de presă al clubului va colabora, de asemenea, cu LPF în ceea ce privește alcătuirea editori-
alului în format scris sau electronic înainte, precum și pe durata sezonului, pentru a oferi ajutor în 
promovarea competiției și pentru a oferi informații cu privire la programul echipelor și la noutăți.  

Ofițerul de presă al clubului va fi prezent la toate meciurile jucate pe propriul stadion, precum și la 
cele jucate în deplasare pentru a coordona organizarea cu partenerii media, incluzând interviurile și 
conferințele de presă desfășurate înainte și după terminarea meciului. 

Ofiterul de presa va respecta cerințele Managerului Media aflate în concordanță cu prezentul Regula-
ment Media.

Ofițerul de presă al clubului se va asigura că toate solicitările de aprobare provin de la mijloace media 
“bonafide”.

Fiecare club va desemna un responsabil, contact principal al clubului, pentru a coordona relațiile cu 
LPF în sensul punerii în aplicare a regulamentului.

Acest contact va fi interlocutorul principal în scopul de a informa LPF despre diferite cerințe de ra-
portare ce se realizează, de a clarifica îndoielile de interpretare, de a urmări diferite subiecte acoperite 
de regulament, de a primi comunicări de la LPF privind aspecte de reglementare și distribuirea lor 
între responsabilii direcți pentru fiecare domeniu din clubul respectiv.

Se recomandă în mod imperios ca acest contact principal al clubului să participe la întruniri și să 
coordoneze dispozitivele și protocoalele clubului. În cele din urmă el poate delega un Administrator 
Operațional, care trebuie să fie același pentru toate meciurile.

Identitatea acestui Administrator Operațional, trebuie comunicată către LPF înainte de începerea 
sezonului, iar în caz de modificare, LPF va fi informat cu suficient timp înainte de celebrarea primului 
meci la care va participa.
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SOCIAL MEDIA
 In conformitate cu cele stabilite de catre LPF si partenerul media in contractul de drepturi tv si avand 
in vedere popularitatea retelelor de social media, cluburile membre LPF au dreptul la urmatoarele 
activitati cu respectarea intocmai a celor expuse mai jos:
• Sosirea echipelor la stadion: persoana expres desemnata de club are dreptul de a genera con-
tinut media dintr-un punct ce va fi stabilit de catre LPF, partener media si club, la inceputul sezonului 
competitional;
• Generare de continut media cu spectatorii aflati in tribunele stadionului: persoana expres 
desemnata de club are dreptul de a genera continut media dintr-un punct ce va fi stabilit de catre LPF, 
partener media si club, la inceputul sezonului competitional;
• Generare continut media din vestiarele echipelor, la finalul partidei: persoana expres de-
semnata de club are dreptul de a genera continut media dintr-un punct ce va fi stabilit de catre LPF, 
partener media si club, la inceputul sezonului competitional; 

Cluburile sunt obligate sa transmita LPF, pe adresa de mail reg.media@lpr.ro, cu cel putin o zi inainte 
de inceperea partidei, care sunt activitatile de generare continut media pe care le va uzita.

Cluburile sunt obligate sa transmita LPF toate materialel filmate, cu mentiunea ca LPF va avea drept 
de folosinta asupra acestora, pe toata durata de existenta, si in cazul in care va folosi vreunul din 
aceste materiale va indica sursa de provenienta.

Avand in vedere lupta continua contra pirateriei, cluburile membre LPF se vor abtine la a mai folosi 
imagini obtinute fara aprobare explicita de pe canalele media.
 

 Articolul 9 Conformitatea regulamentului media
  
Ca punct de plecare, LPF va efectua înainte de fiecare sezon o vizită de omologare oficială în care va 
analiza facilitățile disponibile la fiecare club și va pregăti un raport de conformitate cu Regulamentul 
media.

Raportul de conformitate va trata următoarele subiecte:

Difuzarea televizată
Facilitățile legate de difuzările televizate vor fi efectuate de manageri media, care pot fi însoțiți de un 
producător și de un realizator din partea partenerului media.

Nocturna și alimentarea cu energie electrică
Rapoartele privind nocturna și alimentarea cu energie electrică vor fi efectuate de LPF.

Gazon și teren de joc
Raportul gazonului și al terenului de joc va fi efectuat de LPF.

Marketing și elemente de publicitate
Departamentul de Marketing al LPF va fi cel care efectuează evaluarea subiectelor legate de publici-
tatea pe stadioane.

Va fi esențial ca acel Contact Principal al fiecărui club în sensul regulamentului, precum și persoanele 
relevante ale fiecărui club pe fiecare domeniu, să participe la vizitele organizate de LPF.

Raportul de conformitate va rezuma facilitățile disponibile în fiecare etapă, precum și îmbunătățirile 
care trebuiesc făcute pentru a îndeplini cerințele stabilite în regulamente.

După întocmirea raportului de conformitate, LPF va elabora un plan de urmărire a îmbunătățirilor 
în curs pentru a verifica dacă acestea au fost efectuate în conformitate cu prevederile și în termenele 
stabilite.

Aceste rapoarte, precum și planurile de urmărire, vor fi actualizate de LPF pentru a include toate 
modificările care se fac în stadioanele și protocoalele cluburilor în timpul sezonului. Prin urmare, 
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cluburile trebuie să avertizeze pe emailul RegMedia@lpf.ro, punerea în aplicare a unor astfel de 
modificări, care vor fi verificate în persoană și raportate către LPF  de managerul media desemnat la 
următoarea reuniune ca reprezentant local al respectivului Club.

Cluburilor cu probleme importante sau relevante în așteptarea remedierilor se vor putea efectua con-
troale de verificare parțiale pentru a se constata situația în care se înregistrează progrese în anumite 
aspecte ale facilităților acestora.

Odată ce sezonul a început, LPF va controla respectarea regulilor stabilite în regulament în fiecare 
etapa și pe fiecare stadion. 

LPF poate desemna un oficial cu funcții legate de domeniul integrității, inclusiv detectarea colecto-
rilor de date neautorizați.

În timpul săptămânii precedente, LPF informează fiecare club despre managerii media desemnați 
la meciul lor, astfel încât acestea să il poată contacta  în avans pentru a coordona aspectele relevante 
unei bune desfășurări și supravegheri a meciului.

În cadrul întâlnirii Observatorul LPF/Managerul media va elabora Lista de Verificare (a se vedea an-
exa regulamentului), prin care LPF informează dacă normele prevăzute în regulament au fost îndep-
linite.

Nerealizările, incidentele și observațiile care au fost identificate în primă instanță vor fi transmise 
clubului la întâlnirea finală de după meci între Observatorul LPF și Contactul principal al Clubului 
și/sau Administratorul operațional al Clubului. Prezența oricăreia dintre aceste persoane din partea 
clubului în cadrul reuniunii menționate anterior este obligatorie.

Lista de verificare menționată va fi revizuită de LPF și va fi completată în anumite puncte cu alte 
probleme care necesită verificare tehnică. În final, lista de verificare va fi distribuită cluburilor (local 
și vizitator) în zilele următoare.

Reglementările descrise în prezentul regulament sunt obligatorii (cu excepția cazului în care sunt 
introduse în mod specific ca recomandări), iar nerespectarea acestora pot atrage sancțiuni economice 
din partea partenerului media.

LPF și cluburile vor lucra împreună pentru a rezolva orice definciență menționată în raporturile și 
lista de verificare în termenele stabilite cu partenerul media.

Conținutul prezentului regulament se aplică în totalitate Cluburilor membre LPF în toate meciurile 
din campionat sau Cupa Ligii (dacă este cazul) la care participă, fie acasă sau în deplasare, și fie față 
de rivalii din alte esaloane competitionale cu condiția ca drepturile audiovizuale ale competiției re-
spective să fie produse și / sau comercializate de LPF.

 
 Articolul 10 Obligațiile partenerilor media
  
Numai furnizorii de servicii audiovizuale cu drepturi acreditate de către LPF pot face transmisii 
direct înainte de meci sau prezentări în timpul meciului. În acest scop, furnizorii fără drepturi nu vor 
avea acces la stadion în timpul meciului.

Solicitările furnizorilor cu drepturi vor fi încorporate în fișa de nevoi de producție care este trimisă 
clubului, adăugând programul și zona din care se dorește să se efectueze. Cluburile trebuie să 
furnizeze cel puțin iluminatul de lucru furnizorilor de servicii audiovizuale care au dreptul să facă 
astfel de conexiuni în timpul zilei jocului.

Pentru producerea acestor programe, infrastructura necesară pentru aceasta și descrisă în prezentul 
regulament va fi pusă la dispoziția furnizorilor de servicii audiovizuale. Furnizorii de servicii au-
diovizuale cu drepturi vor avea, de asemenea, acces la conținut exclusiv sub formă de interviuri cu 
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protagoniștii partidelor.

Pe lângă programele anterioare și ulterioare, furnizorii de servicii audiovizuale care au drepturi pot 
instala camere pentru a urmări jucătorii în timpul meciului în pozițiile identificate în acest scop.

Cluburile, la solicitarea adresată de LPF, vor oferi personalului media locuri suplimentare în tribuna 
destinată presei, pentru a viziona meciul. Acestea includ personalul furnizorilor de servicii audiovi-
zuale cu drepturi care au acces numai la sala de presă și la zona mixtă.

Respectarea și implementarea tuturor necesităților de ordin tehnic pentru a putea oferi transmisiuni 
de succes pentru fiecare meci;

Respectarea și returnarea facilităților de difuzare în aceleași condiții bune cum au fost oferite de către 
club;

Respectarea procedurilor de securitate în cadrul zonelor stadionului respectiv și purtarea la vedere a 
dispozitivului de acreditare aprobat pentru aceste zone;

Respectarea valorilor jocului și abținerea de la comentarii sau imagini inadecvate care ar putea afecta 
aceste valori. De exemplu accidentări grave sau intervenții de urgență. În aceste situații difuzorii au 
obligația de a nu transmite astfel de imagini și de a respecta intimitatea persoanelor în cauză. 

Să se asigure că la meciurile oficiale organizate de LPF, va participa doar personalul implicat în 
activitățile de producție și transmisie a evenimentului sportiv. Se consideră încalcarea regulamentului 
introducerea în stadion a personalelor care nu sunt implicate în producția/transmiterea evenimentu-
lui.

Să se asigure că zona destinată  OB van/carelor de producție va fi ocupată doar cu autovehiculele im-
plicate. Se consideră încălcarea acestui articol, parcarea în zona respectivă a autovehiculelor private.

Să acceseze platforma LPF pentru line-up înainte de începerea meciului.

Să acorde respectul cuvenit competiției, oficialilor, antrenorilor, jucătorilor, și să evite cu orice preț 
crearea sau dezvoltarea unor eventuale conflicte. De exemplu încălcarea dispozițiilor privind filmarea 
în zona vestiarelor, întrebări tendențioase sau care nu au legătură cu evenimentul în cauză, comenta-
rii ironice sau răutăcioase, etc.

 Articolul 11 Furnizori de servicii audiovizuale fără drepturi
  
Furnizorii de servicii audiovizuale fără drepturi, au acces la stadioane în vederea respectării dreptului 
la informație stabilit prin Lege. 

În cazul în care furnizorii de servicii audiovizuale fără drepturi solicită accesul la stadion cu aparate 
de fotografiat/filmat, li se va permite accesul în zona autorizată cu cincisprezece minute înainte de ora 
oficială de începere a meciului. De asemenea, trebuie să părăsească zona autorizată la cinci minute 
după încheierea meciului.

Vor avea acces la zona mixtă și la sala de lucru pentru presă toate mediile de presă/televiziune acredi-
tate la fiecare meci de LPF și cluburiile membre.

Acei furnizori de servicii audiovizuale fără drepturi care nu solicită accesul în zona autorizată, ci nu-
mai în sala de lucru a presei și în zona mixtă, trebuie să predea camerele video la intrarea pe stadion 
într-un loc special pus la dispozitie  de club.

Cluburile vor oferi un loc personalului acestor instituții media în tribuna de presă pentru a observa 
meciul. Acesta include furnizorii de servicii audiovizuale fără drepturi care au acces doar la sala de 
presă și zona mixtă, precum și operatorii camerelor cu acces în zone autorizate.
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În acele jocuri în care cererea de locuri în tribuna de presă depășește disponibilitatea acestora, clubul 
poate permite accesul acestora  în sala de presă.

Niciun furnizor de drepturi audiovizuale nedeținător un poate accesa stadionul în timpul zilei de 
meci pentru înregistrări directe sau prezentări ale echipelor de start.

În cele din urmă, LPF va putea să acrediteze echipe de producție suplimentare pentru a genera 
conținut pentru canalele proprii, precum și fotografi proprii. 

În scopul identificării, acest personal va purta culorile de identificare corespunzătoare operatorilor cu 
drepturi, deși acest lucru nu implică o gamă mai largă de competențe decât cele ale mediilor oficiale 
ale cluburilor.

 Articolul 12 Principii aplicabile pentru toți reprezentanții media
  
Față de terenul de joc

Orice echipament și personal mass-media trebuie să fie poziționat astfel încât să nu prezinte niciun 
pericol pentru jucători, oficiali sau spectatori. În general, camerele trebuie să fie la 4 metri de linia de 
tuşă și în spatele panourilor publicitare de la linia porţii,  în condițiile în care configurarea stadionu-
lui permite acest lucru. În condițiile în care stadionul este omologat fără să permită asigurarea acestei 
distanțe, vor fi stabilite împreună cu partenerii media locurile pentru poziționarea echipamentelor 
video.

Toate camerele fixe de pe teren trebuie să respecte pozițiile prevăzute în anexa 2 și să  aibă, de aseme-
nea, echipament de protecţie care să asigure siguranţa fotbaliştilor. 

Terenul de joc trebuie să fie întotdeauna păstrat liber, fără echipament de difuzare şi fără personal 
mass-media, cu excepţia camerei care filmează intrarea echipelor şi cea portabilă de la finalul meci-
ului.

Spațiul tehnic de încălzire a jucătorilor trebuie delimitat, astfel încât să nu obtureze camerele de tele-
viziune.

Oficiali ai partidei, jucători şi antrenori

Echipamentul de transmisie şi personalul nu trebuie să obstrucţioneze vederea sau trecerea, sau chiar 
să cauzeze confuzie oficialilor meciului, jucătorilor sau antrenorilor. 

Deținătorii drepturilor de televizare trebuie să respecte nevoile delegaţilor. 

Interviurile pot fi organizate numai în afara suprafeţei tehnice, în locuri care sunt sigure pentru toți 
participanții, stabilite și aprobate de către LPF, cu excepția super flash interviului.

Reporterii nu au dreptul să intervieveze, să abordeze jucători sau antrenori pentru interviuri sau să 
facă comentarii în timpul jocului.

Spectatorii

Echipamentul de transmisie şi personalul mass-media nu trebuie să obstrucţioneze vederea spec-
tatorilor către terenul de joc (cu excepţia camerelor poziţionate conform prevederilor din anexa 2). 
Camerele nu trebuie să filmeze sau să înregistreze publicul într-un mod care ar putea provoca orice 
activitate periculoasă, precum filmarea continuă a publicului.

Camerele de televiziunie care se instalează în vecinătatea publicului trebuie asigurate/păzite de către 
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stewarzi, clubul având obligația să asigure securitatea camerelor și echipamentelor tehnice și a per-
sonalului care le deservește.

Alte instituţii media

Difuzorii trebuie să respecte nevoile celorlalte instituţii mass-media, presa scrisă, radio, TV și foto-
grafi. De exemplu, poziții adecvate pentru fotografi trebuie să fie disponibile alături de camerele de 
televiziune din spatele panourilor publicitare, iar zonele pentru presă nu trebuie să fie deranjate în 
timpul unui meci de comentatori, personal tehnic sau echipament de transmisie.

 Articolul 13 Programarea meciurilor oficiale LPF
  
Programarea jocurilor din campionatul național Liga 1 Partener va avea prioritate în relația cu toate 
celelate competiții naționale.

Zilele de disputare a meciurilor din sezonul regular:
4 din etapele regulate sunt vineri, sâmbătă, duminică și luni 
4 din etapele regulate care flanchează o etapă intermediară sunt vineri, sâmbătă și duminică 
respectiv sâmbătă, duminică și luni 
4 din etapele intermediare sunt marți, miercuri și joi

În ultima etapă din sezonul regular nu se va programa în ziua de luni niciun meci.

Meciurile din sezonul regular care pot conta la accedarea în play-off se vor juca simultan în aceeași 
zi și de la aceeași oră. În cazul în care o echipă nou promovată cu stadion fără nocturnă se află într-o 
astfel de situație are obligația să organizeze jocul pe un stadion cu nocturnă.

Meciurile din play-off, care pot conta pentru stabilirea campioanei și/sau a participantei în cupele eu-
ropene se vor juca simultan în aceeași zi și de la aceeași oră. Ora poate fi stabilită de comun acord cu 
partenerii media, pentru o mai bună audiență și vizibilitate. În cazul în care o echipă nou promovată 
cu stadion fără nocturnă se află într-o astfel de situație are obligația să organizeze jocul pe un stadion 
cu nocturnă.

Meciurile din play-out care pot conta pentru stabilirea echipelor care retrogradează sau joacă baraj se 
vor programa în aceeași zi la aceeași oră.

Ora poate fi stabilită de comun acord cu partenerii media, pentru o mai bună audiență și vizibilitate. 
În cazul în care o echipă nou promovată cu stadion fără nocturnă se află într-o astfel de situație are 
obligația să organizeze jocul pe un stadion cu nocturnă. 

Orele de disputare a meciurilor din sezonul regular în perioada de vară, iulie- septembrie sunt: 
4 vineri – 21.00, 
4 sâmbătă 18.30 si 21.00, 
4 duminică 18:30 si 21.00, 
4 luni 21.00

Meciul 7 se va disputa sâmbăta sau duminica de la o altă ora, în condițiile în care clubul organizator 
este nou promovat și nu are obligatia să asigure nocturnă, fie vineri de la ora 18:30 sau, pentru situații 
excepționale luni de la ora 18.30 . 

Începând cu anul competițional 2020-2021 toate echipele participante în Liga 1 au obligația să dețină 
stadion cu nocturnă pentru disputarea jocurilor.

Orele de disputare a meciurilor din sezonul regular în perioada septembrie – final competitie urmea-
za a fi stabilite de comun acord cu partenerii media, in zilele: 
4 vineri -1 meci, 
4 sâmbătă -2 meciuri, 
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4 duminică -2 meciuri, 
4 luni -1 meci

Meciul 7 se va disputa sâmbăta sau duminica, ora rămânând la alegerea televiziunilor.

Detinatorul de drepturi are obligatia ca pana la sfarsitul lunii iulie 2019 sa transmita orele de dis-
putare pentru perioada septembrie – final de competitie.

Orele de disputarea a jocurilor etapelor intermediare : Se vor respecta orele de joc de la etapele regu-
late.

Principii de programare a jocurilor, care vor fi respectate în ordinea de mai jos:

1)  Principiul audienței  
Echipele care prin jocul și telespectatorii lor fac audiență la TV vor fi programate cu prioritate în 
zilele și la orele cu potențial de audiență maximă, aceste echipe,  zile și ore fiind stabilite de către 
televiziuni. În acest sens audiențele meciurilor vor fi puse la dispoziția LPF de către partenerul media 
(dintr-o sursă autorizată), anterior stabiliri programarii. 

2) Principiul derby-urilor
Meciurile derby vor avea întotodeauna prioritate la programare în zilele și orele cu potențial de audi-
enta TV maxim.

3) Principiul competițiilor europene intercluburi
Echipele angrenate în cupele europene vor avea prioritate la zilele de programare, în așa fel încât să le 
fie facilitat programul de pregătire pentru aceste competiții.
 
4) Principiul echipei naționale 
În ziua de luni (la startul ferestrei echipei naționale) și în ziua de vineri (de după fereastra echipei 
naționale) nu vor fi programate jocuri ale echipelor care au selecționați jucători la echipele naționale 
de seniori, nu vor fi programate meciuri ale echipelor care dau jucători la echipele naționale de tineret 
iar acești jucători au o prezență în meciurile echipelor de club de minim 50% din jocurile disputate 
anterior. În cazul în care niciun meci nu se încadrează în această situație, va fi programat meciul care 
implică numărul cel mai mic de jucători din cele două echipe selecționați la loturile de tineret.

5) Principiul coerenței producției TV
Meciurile echipelor din aceeași zonă geografică vor fi programate în zile succesive, plecând de la prin-
cipiile 1 și 2, cu respectarea celorlalte principii.

6) Principiul 2 zile 
Nicio echipă nu va fi programată să joace fără un interval de timp de odihnă de minim 2 zile între 
meciuri.

7) Principiul luni –vineri 
O echipă care joacă luni nu va fi programată să joace vineri în următoarea etapă. Însă, având în 
vedere programul competițional încărcat, mai ales în perioada cupelor europene dar și al etapelor 
următoare după etapa intermediară, este permisă pe durata unui an competițional o singură abatare 
per echipă de la acest principiu.

8) Principiul rotației
Pe parcursul unui sezon competițional fiecare echipă va organiza și va juca pe teren propriu cel puțin 
o dată în fiecare dintre cele 4 zile (vineri, sâmbătă, duminică, luni).

Principii care guvernează programarea jocurilor din play-off și play-out

1) Meciurile de play-off se vor disputa sâmbăta și duminica de la ora 21.00 și luni sau vineri, la 
opțiunea partenerilor media, de la ora 20.30.
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2) Meciurile de play-out se vor disputa în zilele și la orele stabilite rămase libere după program-
area jocurilor din play-off.

3) Toate echipele care vor juca în play-off au obligația să își dispute meciurile pe stadioane cu 
nocturnă, chiar dacă este vorba de echipe nou promovate.

În baza acestor principii partenerii media vor transmite propuneriile lor  către LPF, programul jocuri-
lor urmând a fi aprobat de comun acord . În situația unui dezacord, LPF va decide programul jocuri-
lor.

În perioada de vară partenerii media au obligația să transmită către LPF această programare cu 
minim 15 zile înaintea startului primului joc din etapă.

Înainte de startul etapei ce precede începerea ferestrei echipei naționale, partenerii media au obligația 
să transmită programul etapelor următoare programate până la începerea unei noi ferestre a echip-
elor naționale sau pot transmite programul până la finalul anului calendaristic.

Până la finalul ultimei etape din anul calendaristic, partenerii media vor transmite programul etape-
lor rămase din sezonul regular, excepție făcând doar ultima etapă care poate stabili componența play-
offului și play-outului și care are un regim special.

În ziua de luni, de după ultima etapă a sezonului regular, partenerii media vor transmite programul 
primei etape de play-off și play-out.

Până în ziua de vineri, de după ultima etapă a sezonului regular partenerii media vor transmite pro-
gramul până la fereastra echipei naționale.

Până la ultima etapă dinaintea ferestrei echipei naționale, partenerii media vor transmite programul 
până la finalul sezonului, excepție făcând ultima etapă.

Principii de stabilire a calendarului competițional și al etapelor și meciurilor din acestea:

1)  În stabilirea calandarului competițional se va avea în vedere organizarea a câtor mai puține 
posibil etape intermediare.

2)  Echipele angrenate în UEFA Champions League și cele angrenate în UEFA Europa League nu 
vor juca între ele în perioada de vara.

3)  Meciurile FCSB – Dinamo și Dinamo – FCSB, meciurile dintre campioană și vicecampioană 
nu se vor juca în etape intermediare.

4)  Etapele din play-off nu se vor organiza în timpul săptămânii ca etape intermediare, ci doar la 
sfârșit de săptămână.

5) Ultima etapă din sezonul regular și prima etapă din play-off nu vor fi  niciodată etape inter-
mediare.

6) În cazul în care există două echipe care nu dețin nocturnă, ele nu vor juca niciodată pe teren 
propriu în aceeasși etapă.

7) În stabilirea calendarului de play-off, echipele de pe locurile 1 și 2 din sezonul regular vor juca 
între ele, în una din ultimele 2 etape din tur și retur.

LPF va trimite către partenerii media și către cluburi calendar competițional. Startul sezonului 
competițional va fi luat cu respectarea prevederilor ROAF.
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II -  Infrastructura si instalatii ale stadionului
 Articolul 14 Nocturna -  Cerințe minime
  
Nocturna stadionului are un impact direct asupra calității imaginii de televiziune și, în consecință, 
asupra percepției audiovizuale.

Obiectivul cerințelor minime definite în prezentul regulament este de a satisface nevoile difuzorilor 
de a putea retransmite un semnal de televiziune de o calitate excelentă.

Nocturna stadionului trebuie să permită retransmisia evenimentului, să respecte un standard ridicat 
de calitate digitală, generând un model adecvat și echilibrat.

Cerințele descrise in prezentul regulament vor fi obligatorii începând cu sezonul 2019/20, cu excepția 
cluburilor care promovează și care au un sezon de grație pentru a se conforma reglementărilor.

Nocturna trebuie să prezinte o iluminare de minim 1,200 lucși uniform pe tot spațiul terenului de 
joc. Clubul este obligat să își ia toate măsurile necesare pentru a satisface această cerință și să docu-
menteze îndeplinirea iei la ședința de omologare oficială a LPF.

 Articolul 15 Iluminat de urgență pentru emisiunile de televiziune
  
Este obligatoriu ca proiectoarele utilizate în stadioane să fie cu reaprindere imediată (de tip reap-
rindere la cald sau cu LED-uri) și timpul pentru intrarea în funcțiune a sistemului de iluminat de 
urgență să fie cat mai scurt posibil.

Iluminatul de urgență trebuie să permită continuitatea difuzării televizate, garantând un nivel minim 
de cameră principală de 800 Lucși.

Instalarea iluminatului artificial trebuie să respecte toate cerințele impuse într-un loc public, pe lângă 
cele legate de practicarea fotbalului.

 Articolul 16 Controale și plan de monitorizare
  
LPF poate efectua măsurători periodice înainte de începerea fiecărui sezon pentru a determina dacă 
parametrii minimali necesari sunt îndepliniți în fiecare etapă.

În caz afirmativ, Clubul nu va trebui să ia măsuri suplimentare până la următoarea măsurare 
(programată sau excepțională).

În cazul în care cerințele nu sunt îndeplinite, LPF va propune câteva măsuri și un plan de urmărire 
pentru a atinge aceste obiective.

De asemenea, va stabili perioada în care va fi efectuată o a doua măsurare pentru a confirma respect-
area cerințelor minime cu măsurile adoptate.

De-a lungul sezonului delegații LPF/Managerul Media vor raporta după fiecare meci orice asimetrie 
în condițiile de iluminare artificială și vor include în raportul său orice incident punctual care are loc 
pe stadion (de ex. Pană de curent totală sau parțială). De asemenea vor informa dacă iluminatul a 
fost suficient și uniform pentru difuzarea programelor de televiziune, prin urmare vor primi aceste 
informații de la producătorul partenerului media, care poate utiliza echipamente ce măsoară dacă 
iluminarea este potrivită pentru difuzare.

 Articolul 17 Programul de aprindere a nocturnei
  
Este esențial ca iluminarea să fie activă pentru a permite ca producția de televiziune să fie realizată 
într-un mod optim. Acest lucru este important chiar și în jocurile care se joacă în timpul zilei, deo-
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arece contribuie decisiv la atenuarea contrastului dintre soare și umbră.

Pentru aceasta este necesar ca iluminatul să fie pornit la nivelul necesar pentru difuzarea partidei în 
avans. LPF a stabilit următorul protocol:

4 meciurile al căror fluier de start are loc în lumină naturală: patruzecișicinci de minute înainte de 
începerea meciului. 

4 meciurile al căror fluier de start nu are loc în lumina naturală completă: cu o oră și un sfert înainte 
de începerea meciului. 

Cerințele descrise aici vor fi obligatorii începând cu sezonul 2019/20, cu excepția cluburilor care 
promovează și care au un sezon de grație pentru a se conforma reglementărilor.

 Articolul 18 Programul de închidere a nocturnei
  
După terminarea jocului, nocturna trebuie păstrată la acest nivel maxim cel puțin cincisprezece min-
ute după fluierul final.

În unele cazuri, va fi necesar să se mențină nocturna la un nivel adecvat pentru producția de televizi-
une pentru o perioadă mai lungă de timp. 

Această necesitate va fi evaluată de la caz la caz, în conformitate cu planurile de producție ale opera-
torilor cu drepturi. Aceste informații vor fi incluse în Fișa Necesităților de Producție care va fi trimisă 
Cluburilor în pregătirea meciului.

 Articolul 19 Montarea și dezasamblarea nocturnei
  
LPF împreună cu partenerul media vor informa cluburile despre nevoile de iluminat și de acces pen-
tru asamblare și dezasamblare. Aceste informații vor fi incluse în Fișa Necesităților de Producție în 
aceleași condiții ca și listele de acreditare și alocare de poziții. Cluburile vor organiza deschiderea de 
acces și iluminarea necesară conform acestei solicitări.

 Articolul 20 Gazon
  
Starea gazonului și, în consecință, aspectul său au un impact important asupra percepției vizuale a 
unei partide. 

Starea bună a gazonului și îngrijirea sa adecvată în dorința de a crea condiții excelente de joc și de a 
ajuta la prevenirea accidentelor, se vor repercuta asupra imaginii proiectate de LPF, echipamentelor și 
instalațiilor lor.

 Articolul 21 Audit și plan de monitorizare
  
LPF, prin personal propriu sau prin intermediul unor terțe părți, poate face diferite audituri în timpul 
sezonului, pentru a evalua condițiile generale ale terenurilor de joc și infrastructura care o afectează 
și poate recomanda soluții de îmbunătățire pentru ele.
 
Aceste audituri vor fi compuse din diferite analize și probe, inclusiv duritatea și tracțiunea de rotație 
precum și altele, care permit o imagine exactă a situației în domeniu și așteptările lor pe durata se-
zonului.

Cluburile ar trebui să efectueze udarea și, în perioada de iarnă, încălzirea regulată și continuă care să 
permită ca terenul de joc să mențină un nivel adecvat de duritate pentru a proteja sănătatea și integri-
tatea jucătorilor.
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 Articolul 22 Resurse Materiale și umane
  
Cluburile trebuie să se doteze cu resursele materiale necesare pentru a oferi îngrijire și întreținere 
corespunzătoare gazoanelor stadioanelor lor. Dintre acestea ar trebui să evalueze oportunitatea de a 
avea lămpi cu lumină artificială, încălzire sau ventilație pentru gazon și să evalueze, ca alternativă, 
posibilitatea introducerii unui gazon hibrid.
 
Pentru că este o chestiune de implicare semnificativă în imaginea LPF se recomandă ca, cluburile 
să aibă îndrumarea tehnică a unui specialist experimentat și calificat, în mod independent, pentru a 
decide, internalizeze sau externalizeze serviciile de îngrijire și întreținere ale acestuia.

 Articolul 23 Sistem de drenaj
  
Stadioanele unde se desfășoară întrunirile cluburilor profesioniste trebuie să aibă un sistem optim de 
drenaj care să evacueaze în mod eficient apa de ploaie,chiar și în situația în care ritmul ar putea să se 
precipite brusc și neașteptat, evitând orice risc de suspendare a jocului.

 Articolul 24 Raport privind starea gazonului
  
LPF a decis să se stabilească un protocol în care va fi monitorizat un număr de parametri referitori la 
starea gazonului pentru fiecare meci.

Responsabilul fiecărui gazon trebuie să completeze o declarație: Raport privind starea gazonului, 
reflectat în anexa. Toate informațiile trebuie să fie exacte și corecte.

Scopul acestui document este de transparență, în principal, pentru a face publică situația reală a 
terenului de joc personalului medical al echipelor și comentatorilor TV.

Raportul respectiv va fi trimis delegatului LPF anterior întâlnirii de la ședința tehnică. Delegatul 
LPF va distribui o copie a documentului delegaților echipelor gazde și oaspete, la sosirea lor la sta-
dion, precum și responsabilului pentru producerea semnalului de televiziune. Delegatul echipei în 
deplasare va semna raportul care atestă primirea. De asemenea, poate reflecta observații, pe care le 
consideră oportune.

 Articolul 25 Înălțime
  
Iarba trebuie tăiată la o înălțime cuprinsă între 20mm și 30mm. Întreaga suprafață a terenului de joc 
trebuie tăiată la aceeași înălțime.

Pentru varietățile de gazon de climă caldă (Bermuda / Paspalum), înălțimea de tăiere va fi între 15 
și 20 mm. Este responsabilitatea cluburilor care folosesc acest tip de gazon pentru a comunica LPF 
calendarul tranzițiilor între speciile de climat cald și climă rece.

Delegatul LPF va verifica înălțimea ierbii înainte de toate meciurile după încheierea întâlnirii ante-
rioare și întotdeauna în prezența managerului local al clubului. Aceste teste se vor desfășura cel puțin 
în trei puncte diferite ale terenului de joc, la discreția delegatului meciului. Dacă rezultatele nu sunt 
uniforme, măsurătorile se vor repeta la două puncte suplimentare. În acest caz, va fi de ajuns dacă 4 
din cele 5 măsurători dau un rezultat încadrabil în limitele admise.

În cazul în care testele determină valori care nu sunt incluse între intervalele menționate, clubul local 
va face totul pentru a remedia problema înainte de începerea meciului și a aduce gazonul la paramet-
rii indicați prin prezentul regulament.

 Articolul 26 Acoperire
  
Terenul de joc trebuie să fie complet și uniform acoperit cu iarbă. Nu ar trebui să existe nicio zonă 
fără acoperire sau densitate de iarbă atât de mică încât să fie apreciată în mod semnificativ printr-o 
simplă evaluare vizuală sau să afecteze condițiile de joc.
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 Replantarea de gazon care afectează toate sau o parte semnificativă a suprafeței terenului de joc (linia 
porții sau zona de penalty, zona din apropierea unei demarcații, etc.) trebuie să fie raportate către LPF 
înainte de finalizare pentru cunoașterea și evaluarea corespunzătoare a acestui aspect în lista de verifi-
care a fiecărui meci.

 Articolul 27 Uniformitate
  
Uniformitatea se referă la același ton de culoare. Fiecare bandă de tăiere trebuie să fie uniformă în 
mod cromatic. Dungile diferite trebuie să aibă aceeași culoare și textura (înălțimea gazonului trebuie 
să fie aceeași).

Lipsa uniformității va indica faptul că există o neregularitate sau că mașina de tuns iarbă este în afara 
ajustării și produce tăieturi inegale. Prezența zonelor infectate cu buruieni, cum ar fi trifoiul, kikuyu 
și poa annua, este considerată neuniformă în sensul prezentului regulament.

 Articolul 28 Tăiere
  
Pe lângă starea gazonului, prezentarea acestuia are un impact vizual mare, astfel că este foarte im-
portant să se facă într-un mod corect și armonios. În acest scop, LPF a trimis către cluburi norme de 
ghidare, similare celorlalte competiții internaționale pentru a obține un aspect remarcabil al trenuri-
lor de joc, detaliate mai jos.

Gazonul trebuie să fie tăiat în linii drepte pe lățimea terenului de joc, perpendiculară pe linia de 
margine. Nu se vor permite alte forme (diagonale, cercuri, etc ) dar, se va permite, o trecere de tăiere 
ocazională în sens paralel cu linia de margine cu condiția ca aceasta să nu denatureze aspectul final în 
sensul perpendicular. În orice caz, aceasta nu ar trebui să fie ultima trecere de tăiere care să fie făcută.

Liniile trebuie tăiate în direcții alternative. În total, 9 benzi vor fi tăiate în fiecare jumătate a terenului. 
Pregătirea benzilor va începe de la stânga la dreapta (privirea din standul principal). Primele patru 
benzi de iarbă trebuie să aibă o lățime de 5,5 metri. Restul de cinci în fiecare jumătate de câmp tre-
buie să aibă o lățime uniformă. Pentru ca benzile să fie văzute clar, iarba trebuie tăiată în acest fel cu 
două zile înainte de joc.
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 Articolul 29 Marcare
  
Cluburile trebuie să comunice catre LPF măsurătorile terenurilor de joc cu cel puțin cincisprezece 
zile înainte de începerea competiției. Pe parcursul sezonului, măsurătorile terenului de joc nu pot fi 
modificate. Dimensiunea terenului de joc pentru competiția oficială Liga 1 este de 105m x 68m.

Semnele de pe gazon trebuie să fie perfect drepte și egale în lățime, în funcție de lățimea stâlpilor 
porților (dar niciodată mai mari de 12 cm).

Nu se va permite ca alte marcaje care nu sunt pentru fotbal sau care nu corespund cu cele ale terenu-
lui din joc să fie vizibile pe acesta sau în vecinătatea sa.

Marcajul trebuie să fie întotdeauna alb, cu excepția perioadelor cu zăpezi sau de ceață. În acest caz, 
clubului îi poate fi recomandat să traseze linia în roșu / portocaliu după consultarea arbitrului.

 Articolul 30 Irigare
  
Cluburile locale vor informa prin intermediul procesului verbal de ședință tehnică, situația planu-
lui de irigare a gazonului planificat pentru perioada pre-meci și în timpul pauzei de joc și trebuie să 
adapteze funcționarea sa la informațiile furnizate. Planul de irigare menționat are un caracter obliga-
toriu, cu excepția cazurilor excepționale și survenite (ploaie puternică în meciul precedent, de exem-
plu), care trebuie să fie justificată delegatului, care le va corobora.
 
Cluburile locale vor adopta măsurile necesare de irigare pentru a asigura condiții optime de joc si 
permițându-se astfel o evoluție sportivă la cele mai înalte standarde de calitate.
 
De asemenea, se va asigura o programare adecvată de aspersoare, astfel încât disputarea meciului să 
nu poată fi întreruptă de riscuri accidentale, se va asigura și că operațiunile de irigare nu perturbă 
buna desfășurare a altor activități desfășurate pe perimetrul terenului , cum ar fi prezentări la nivel de 
teren pentru televiziune sau deteriorarea echipamentelor situate acolo (echipament tehnic, UTV etc.).

Se recomandă oprirea pompelor de apă pentru a elimina toate posibilitățile de udare accidentală.

 Articolul 31 Zona terenului de joc
  
Stadioanele noi sau cele care sunt renovate trebuie să prevadă o zonă de siguranță în jurul terenu-
lui de joc care să permită folosirea ei de către jucători pentru reluări ale jocului fără riscuri pentru 
siguranța lor și pentru a permite instalarea corectă a dispozitivelor de producție de televiziune. 
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Această zonă va avea o lățime de cel puțin patru metri, de-a lungul liniilor de margine și a porții în 
jurul perimetrului și de cinci în spatele porților.
Stadioanele deja construite, luând în considerare particularitățile structurale pentru care sunt 
condiționate, vor încerca să aibă suprafața maximă în jurul terenului în conformitate cu cea indicată 
în paragraful anterior.  

Camerele instalate pe structura rotativă care se află pe terenul de joc vor purta o protecție pentru a 
proteja integritatea fizică a jucătorilor în caz de coliziune accidentală cu ele.

Protecția menționată va consta din trei bucăți de burete de aproximativ 100 x 36 x 30 cm, care se vor 
așeza adiacent, protejând întregul perimetru al structurii pe partea orientată spre teren și vor fi aco-
perite cu o prelată, pe care LPF poate insera logo-ul sau numele oficial al competiției.

 Articolul 32 Zona de încălzire a echipelor
  
Pentru a păstra calitatea optimă a gazonului în toate zonele terenului de joc, managerul local al 
clubului poate determina, în mod echilibrat și în asigurarea unui interes general, zonele în care se 
efectuează încălzirea ambelor echipe înainte de partidă. 

Raportul privind starea gazonului va include o diagramă care să reflecte zonele pe care responsabilul  
local pentru gazon consideră că trebuie protejate.

Ca regulă de bunăvoință între cluburi, se cere respectarea zonelor de încălzire indicate de clubul lo-
cal. De asemenea, pentru a minimiza daunele potențiale care ar putea genera efectuarea de exerciții 
de încălzire cu potențial efect abraziv pentru gazon, se solicită să se pună de acord despre locația lor, 
după caz, cu responsabilul de gazon local.

La discreția clubului local, poate fi marcată o linie de divizare subțire în banda folosită de arbitrul 
asistent, care delimitează zona arbitrului, de 1m lățime, de zona de încălzire a jucătorilor înlocuiți, 
astfel încât să se evite coliziunile accidentale, precum și să se distribuie uzura gazonului în acest 
spațiu. Această linie trebuie să aibă o culoare inofensivă și în niciun caz nu poate fi albă. Recomandat 
este un verde închis.

 Articolul 33 Zona de încălzire Arbitrii
  
Cei responsabili de adaptarea terenului de joc al fiecărui club trebuie să stabilească și să delimiteze o 
zonă de încălzire a arbitrilor, conform graficului însoțitor, pentru ca arbitrii să aibă o anumită zonă în 
care să-și poată efectua încălzirea fără să interfereze.  
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 Articolul 34 Facilitati sportive in jurul terenului
  
Bănci tehnice
Cu excepția băncii principale pentru jucători, se va încerca să se minimizeze numărul de banci aco-
perite pentru a oferi o vedere fără obstacole a terenului de joc din poziția camerei principale.

De asemenea, banca de rezerve va fi îndepărtată suficient, astfel încât acoperirea sa să nu interfereze 
cu vizualizarea liniei de bandă de la camera principală asigurând totodată distanța regulamentară.

Tuneluri retractabile
Din punct de vedere audiovizual, tunelurile retractabile sunt elemente care interferează cu o viziune 
diafană a terenului de joc și a protagoniștilor, dar generează și probleme de plasare și operaționale 
camerelor de producție a partidei.

Justificarea sa este supusă exclusiv ca element de securitate, în mod excepțional în unele stadioane. 
În nici un caz, tunelul retractabil nu va penetra peste o distanță de un metru de linia laterală sau 
linia porții, în funcție de zona în care este amplasat. Tunelul ar trebui extins numai după ce arbitrul 
semnalează sfârșitul meciului și când jucătorii se apropie de zonă.

Plasele porților
Plasele porților vor fi albe și plasa va fi pătrată pentru a obține o omogenizare mai mare în echipa-
mentele partidei, precum și pentru cea mai bună vizualizare a parcursului mingii. De asemenea și în 
scopul de a permite un plan optim prin mini-camerele porților, suprafața orificiului plasei trebuie să 
fie egală sau mai mare de 12 x 12 cm.

Se stabilește o distanță minimă de fundal al porții, adică, de la linia porții dintre stâlpii de poartă la 
punctele de ancorare 200 cm, în scopul de a oferi o amplitudine suficientă pentru acea suprafață, care 
este necesară pentru a realiza un plan de televiziune optim de la mini-camerele și camerele liniei de 
poartă.

Pentru a face acest lucru, plasele trebuie să fie bine tensionate, astfel încât optica să acopere întregul 
cadru al porții și linia porții între stâlpii de poartă. Elementele de strângere a plaselor sunt amplasate 
astfel încât să nu interfereze sau să împiedice utilizarea camerelor de televiziune, ca macaraua sau 
camera de linia porții, asigurându-se că numărul lor este cât mai scăzut posibil și că nu sunt situate în 
zona centrală din spatele porților.

Plasele pentru protecția spectatorilor
Plasele de protecție a spectatorilor, în special cele situate în spatele liniilor porții, nu sunt permise în 
timpul jocului în cazul în care interferează difuzarea corectă televizată. În cazul în care există motive 
de securitate care să justifice prezența acestora, va fi necesar un raport al departamentului de Securi-
tate al LPF pentru autorizare.

Steaguri de colț
Pentru a omogeniza imaginea competiției, LPF poate recomanda un model unificat de steaguri de 
colț, cu diferite culori de țesătură, dintre care cluburile pot alege cel care se potrivește cel mai bine 
preferințelor lor.
Aceste modele, în conformitate cu prevederile Legilor Jocului I.F.A.B. pot purta logo-ul Clubului lo-
cal și logo-ul instituțional LPF, cu dimensiuni prestabilite.

Mingi oficiale și tabela de schimbari
Mingiile oficiale vor fi cele desemnate de LPF pentru perioada de vară și de iarnă.

Va fi obligația clubului local să furnizeze numărul de mingi necesar pentru a optimiza timpul efec-
tiv de joc. În acest fel, întreruperile jocului vor avea durata cea mai scurtă posibilă, iar conținutul 
producției audiovizuale va fi îmbunătățit, sporind interesul spectatorului.

Tabelele de schimbări vor fi cele folosite de către club și pot afișa publicitate.

34.01

34.02

34.03

34.04

34.05

34.06



Liga Profesionistă de Fotbal • www.lpf.ro • 25

 Articolul 35 Modificări structurale în stadioane
  
Pentru a se adapta infrastructura și facilitățile stadioanelor care urmează să fie renovate sau constru-
ite pentru utilizările cerute de Regulamentul media, LPF recomandă să prezinte informații în avans 
cu privire la acestea în etapa de redactare a proiectului, pentru a verifica dacă nevoile de producție 
audiovizuală au fost protejate și luate în considerare în mod adecvat.

 Articolul 36 Facilități durabile din punct de vedere ecologic
  
Regulamentul Media face parte din strategia de promovare a sustenabilității ecologice de către LPF și 
alte instituții sportive și politice majore din întreaga lume.
 
În acest sens, există numeroase acțiuni promovate de prezentul regulament care contribuie, direct sau 
indirect, la protecția mediului. O simplă exemplificare, putem cita efectuarea auditurilor energetice 
și promovarea de iluminat cu LED-uri, ceea ce duce la optimizarea eficienței consumului de energie 
electrică și reducerea emisiilor de CO2 și audituri pe teren care permit programarea unei utilizări mai 
eficiente a resurselor de apă și controlul utilizării produselor fitosanitare.

 Articolul 37 Ecrane uriașe
  
Utilizarea de ecrane moderne în stadioane este un instrument puternic de informare și de divertis-
ment pentru spectator, care promovează participarea publicului la stadion și implică o creștere 
semnificativă a veniturilor organizatorilor în zilele de meci.

Acele cluburi care au ecrane mari pe stadioanele lor și doresc să prezinte semnalul TV al jocurilor 
LPF, pot face acest lucru prin solicitarea semnalului la LPF. Semnalul pe care producătorul  îl va 
furniza cluburilor va respecta liniile directoare stabilite aici.

Acest semnal nu va include imagini care pot avea un impact asupra cursului jocului, nici acele imag-
ini considerate controversate sau care pot incita la revolte de ordine publică sau mesaje ofensatoare, 
atât în tribune cât și pe teren.

Nu vor fi incluse în niciun caz imaginile care dăunează imaginii sau demnității oricărui jucător, arbi-
tru sau alt participant la joc sau orice imagine care contravine principiului de fair-play.

Startul meciului va fi inalterabil din momentul în care jucătorii apar pe terenul de joc până când intră 
în tunelul spre vestiare.

Cluburile pot introduce anunțuri peste startul de meci sau pe repetițiile proiectate pe ecranele uriașe 
ale stadioanelor lor.

LPF oferă cluburilor opțiunea de a emite startul semnalat conform regulamentelor, care vor fi 
furnizate de la unitățile mobile de producție a meciurilor.

 Articolul 38 Jocuri de lumini și iluminat artistic
  
Infrastructurile moderne și echipamentele de iluminat permit programarea efectelor vizuale și 
acustice pe stadioane pentru a îmbunătăți experiența spectatorilor. În orice caz, toate acțiunile pro-
gramate înainte și după meci trebuie să protejeze utilizările sportive ca activitate prioritară (printre 
care încălzirea și timpul de joc). De asemenea, nevoile de difuzare a programelor de televiziune sunt 
preferențiale tuturor celorlalte utilizări și trebuie garantate pe deplin.

Prin urmare, orice utilizare de acest tip care poate modifica iluminarea stadionului de la începutul 
partidei până la încheierea interviului SuperFlash, trebuie documentată și depusă anterior pentru 
studiu LPF, în vederea evaluării compatibilități acestuia cu difuzarea televizată, respectiv aprobarea 
dacă este cazul.

Programarea acestor efecte vizuale va fi încorporată în procesul de producție pentru a spori impactul 
acestora asupra retransmisiei.
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 Articolul 39 Sisteme de megafoane
  
Stadionul trebuie să dispună de un sistem adecvat de megafoane a cărui funcționare să fie în 
siguranță chiar în caz de cădere a rețelei de alimentare și să asigure difuzarea corespunzătoare a me-
sajelor tuturor telespectatorilor, indiferent de poziția lor în diferite zone ale acestuia.

În timpul jocului, sistemul de megafoane ar trebui utilizat numai pentru mesaje sau avertismente de 
securitate sau în legătură cu jocul (autorii golurilor, înlocuirile, datele de asistență a publicului sau 
prelungiri).

Un efect sonor ne-comercial care nu poate dura mai mult de 15 secunde poate fi folosit după mar-
carea unui gol. Alte formate pot fi aprobate de LPF la cererea unui club, cu condiția să nu contravină 
legilor jocului sau să perturbe derularea întrunirii sau difuzarea televizată.

În zonele de comentatori, cabine, studiouri de televiziune și prezentări în loje volumul sunetu-
lui emis de sistemul de megafoane a stadionului ar trebui să fie ajustat pentru a permite munca 
corespunzătoare a mass-mediei acreditate la eveniment.

 Articolul 40 VAR
  
În această perioadă, LPF poate face recomandări cluburilor pentru punerea în aplicare a ajustărilor la 
facilitățile și protocoalele lor, cu mult înainte de încorporarea competiției în această etapă de experi-
mentare sau orientate spre punerea în funcțiune a sistemului, după aprobarea sa în timp util.

 Articolul 41 Rețeaua Wi-Fi
  
Cluburile trebuie să pună la dispoziția LPF posibilitatea de a încorpora un sistem Wi-Fi situat lângă 
serviciile de analiză a datelor jocurilor și de producție de televiziune care să permită colectarea 
corectă și eficientă a datelor oficiale ale competiției. În cazul în care Clubul are un sistem Wi-Fi, 
acesta trebuie să garanteze continuitatea serviciului și să coordoneze calitatea serviciului.
 
Având în vedere numărul tot mai mare de protocoale dezvoltate în vecinătatea tunelului (pregătirea și 
transmiterea Fișei de meci, de exemplu), este necesar ca, cluburile să aibă un semnal Wi-Fi suficient 
în acest domeniu pentru a trimite și a primi date cu ușurință.
 
Clubul local va furniza vizitatorului și observatorului/managerului media, la sosirea la stadion, 
rețeaua și codurile de acces pentru semnalul Wi-Fi, fie prin livrarea acestuia în formă de documente, 
fie prin afișarea în zona de vestiare.

 Articolul 42 Spațiu auxiliar al LPF
  
Liga necesită o cameră în care observatorul LPF /managerul media se poate întâlni cu directorul 
principal și / sau Administratorul operațional al clubului, cu directorul și producătorul, precum și 
cu capacitatea de a organiza alte întâlniri ale unui minim de șase persoane, unde pot stoca obiecte 
conexe cu organizarea partidelor.

Camera va fi identificată în mod adecvat în exterior și ar trebui să aibă următoarele dimensiuni 
aproximative: 4m x 4m sau 5m x 3m. Trebuie să aibă o masă, scaune, lumină adecvată, priză electrică 
și să fie în condiții adecvate de curățenie și întreținere pentru scopurile pe care le servește.

Ușa trebuie să poată fi blocată (Clubul va furniza cheia personalului LPF când este necesar) și va fi de 
folos exclusiv observatorului în timpul desfășurării acestuia.

Dacă este necesar, poate fi creată o cameră suplimentară pentru a ține întâlnirea înainte de joc.

 Articolul 43 Aspect perimetru și elemente de publicitate
  
Ocuparea stadionului face parte din percepția audiovizuală a jocului. Pentru o emisiune de televizi-
une optimă, stadionul ar trebui să fie plin.
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Din acest motiv și ținând seama de faptul că o mare parte din acoperirea televiziunii este realizată cu 
camerele instalate în tribuna principală, este evidentă importanța ocupării tribunei opuse camerei 
principale.

LPF recomandă cu tărie localizarea abonaților și a publicului în primul rând la colțurile terenului și 
în tribuna stadionului, opuse poziției camerei principale.

Ocuparea respectivului nivel ar trebui să fie de cel puțin 75%. 

Observatorul va informa după fiecare meci despre nivelul de ocupare a tribunei respective. Acest 
lucru va fi verificat prin materialele grafice furnizate de unitatea mobilă și fotografiile pe care el însuși 
le va lua după 30 de minute de la începerea întrunirii. În acest fel se poate evalua afluxul și distribuția 
publicului.

În caz de neconformitate, va fi posibilă recurgerea la datele furnizate de turnicheții sistemului de ac-
ces la tribună.

Măsurarea va fi suspendată în meciurile care au loc în condiții meteorologice nefavorabile (de exemp-
lu, ploi abundente, zăpadă) sau meciuri care au loc între luni și vineri. De asemenea, acele locuri care 
au fost vândute sub forma unui abonament de sezon, vor fi calculate ca locuri ocupate deși în unele 
jocuri nu sunt folosite dar Clubul trebuie să le certifice în mod fiabil.

Cluburile pot plasa prelate pentru a acoperi anumite zone ale stadionului care sunt de obicei neo-
cupate sau care sunt in renovare. Designul imaginii grafice introduse în aceste pânze poate avea 
conținut instituțional al clubului.

Aceasta poate include, de asemenea, publicitatea comercială cu excepția cazului în care prelata se află 
pe primul inel și în zonele vizibile de filmare a camerei principale. Organul de control poate autoriza 
excepții în funcție de particularitățile fiecărui caz.

 Articolul 44 Elemente de publicitate
  
Scopul LPF este de a standardiza aspectul zonei perimetrale a stadioanelor și să obțină un aspect 
omogen vizual în toate acestea.

Toate elementele de publicitate plasate în interiorul stadionului sau cele care pot fi utilizate în timpul 
desfășurării unei întruniri cu afectarea difuzării televizate, cu excepția celor situate în al doilea inel și 
cele superioare, trebuie stabilite în mod explicit la caracteristicile stabilite în prezentul regulament.

Niciun element, de sprijin sau de acțiune de publicitate incluse în secțiunea anterioară care nu este 
conținut în secțiunile enumerate mai jos, nu este considerat a fi aprobat.

 Articolul 45 Primul U televizat
  
Primul inel de televiziune U trebuie să fie omologat și să respecte înălțimea stabilită aici de LPF, care 
este în prezent un maxim de 100 cm înălțime. Acest prim U televizat ar trebui să fie compus din benzi 
LED sau garduri statice numai în cazul în care este utilizat pentru publicitatea virtuală.

Instalarea de panouri cu LED-uri ar trebui să parcurgă perimetrul câmpului de la cel mai apropiat 
colț stâng de tribună la colțul din dreapta, de asemenea, aproape de tribună principală (complet U).

Formate dinamice creative de panouri cu LED-uri permit o urmărire rezonabilă a meciului de spec-
tatori, fără a abuza de efecte vizuale și cromatice intruzive, care ar putea genera inconveniențe sau 
interferență în vizualizarea partidei.
Pentru a menține o imagine omogenă, creativitatea va fi uniformă pe tot perimetrul U televizat.
 
Operatorii panourilor trebuie să ajusteze intensitatea atunci când iluminarea stadionului este la nive-
lul maxim, în condițiile de meci. Reglarea lor trebuie făcută astfel încât difuzarea televizată și mesajele 
publicitare să fie vizibile corect.
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 În cazul în care managerul media consideră că intensitatea interferează sau împiedică vizibilitatea 
producției audiovizuale a mesajelor publicitare vor contacta pe cei responsabili pentru a stabili de 
comun acord asupra unei potriviri satisfăcătoare pentru toate părțile.

 Articolul 46 Al doilea U televizat
  
Al doilea U televizat face publicitate între primul U și primul rând de scaune al suporterilor.

Această publicitate poate fi statică sau dinamică și, în orice caz, monocromă. Nu poate depăși 90-100 
cm înălțime, indiferent de dimensiunile suportului.

Culorile folosite în acest al doilea U vor fi omogene. Adică, în partea de jos în jurul perimetrului va 
fi de o singură culoare și logo-urile sau mesajele care apar pe acest fond toate ar trebui să fie făcute în 
aceeași culoare.

Publicitatea asociată cu intrarea în tribune din primul nivel al tribunei din fața camerei principale va 
trebui, de asemenea, să respecte aceste linii directoare.

Ambele zone (al doilea U și intrările în tribune) vor fi monocrome în aceeași culoare de fundal și în 
aceeași culoare cu literele sau inserțiile.

Pentru a nu denatura percepția monocromatică, cluburile vor solicita, la cererea LPF, bannerele sau 
alte elemente care pot fi prezentate de suporteri grupuri de suporteri să nu acopere total sau parțial 
publicitatea plasată în suporturile de publicitate U primă și secundă, televizat, sau intrările în tribuna 
din dreptul camerei principale.

 Articolul 47 Contra U
  
Contra U sunt standurile publicitare verticale pentru plasarea opțională în zona care închide primul 
U televizat, de la colț până la începutul fiecărei zone tehnice. Aceste suporturi specifice vor avea o 
înălțime maximă de 50 cm.

Se va stabili o reglementare specifică pentru acest suport în acele stadioane care au inversat axa cam-
erei cu privire la bănci.

Nu se poate plasa Contra U la mai puțin de trei metri distanță de marginea laterală. Contra U ar tre-
bui să fie monocrom în aceeași culoare de fundal și în aceeași culoare de litere sau inserție ca al doilea 
U televizat și intrarea în tribune.

 Articolul 48 Covoare 3D în spatele liniilor porții
  
Covoarele 3D sunt suporturi publicitare amplasate în spatele liniei porții dotate cu caracteristici spe-
ciale care trebuie apreciate la televizor cu un efect vizual specific ce le conferă adâncime. Ele nu pot 
depăși dimensiunile stabilite: 4 m lățime și 10 m lungime și trebuie să fie separate unul de celălalt cu 
cel puțin un metru distanță. Lungimea acestor suporturi va fi măsurată de la un capăt la altul al bazei.

Maxim trei suporturi sunt permise în zona de lângă fiecare poartă, două în zona cea mai vizibilă 
(numită Larg și Superlarg) și o a treia în partea inferioară a obiectivului mai puțin televizat (numit 
Scurt).

În plus, plasarea sa nu poate interfera cu localizarea camerelor de televiziune LPF.

 Articolul 49 Suportul publicitar din spatele porti 
  
Utilizarea acestui suport este permisă cu un mesaj alb situat în spatele plasei, la un metru distanță de 
acesta în general.

Dimensiunile acestui banner nu trebuie să depășească 6 metri lungime și 0,5 metri înălțime, atâta 
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timp cât nu împiedică viziunea U televizat. În cazul în care este dificilă, înălțimea va fi redusă la 25 
cm.

 Articolul 50 Prelata în cercul central
  
Cluburile pot folosi pânze situate în cercul central înainte de începerea jocului și în repaus, cu 
condiția să nu depășească dimensiunile cercului central.
 
Cluburile vor fi responsabile pentru înlăturarea în timp a acestor pânze pentru a permite ca primul și 
al doilea fluier să înceapă la ora stabilită.

 Articolul 51 Publicitatea pe băncile de rezerva
  
Publicitatea referitoare la bănci este permisă numai în băncile principale ale fiecărei echipe. Prin 
urmare, nu poate fi plasată nicio publicitate pe băncile auxiliare, băncile celor patru arbitrii sau dele-
gatul de teren sau alte bănci care pot fi alocate pentru personalul auxiliar.

Partea din față ce acoperă băncile tehnice poate purta benzi publicitare care nu depășesc lungimea 
băncii și înălțimea de 20 cm. Niciun element nu poate fi adăugat la acoperișul băncilor pentru a gen-
era un nou suport comercial.

În partea superioară și din spate a acoperișului băncilor se poate afișa publicitate, cu condiția să nu 
depășească lungimea băncii și lățimea de 2 m într-o singură imagine grafică.

Partea băncii care se află în spatele scaunelor poate purta, de asemenea, publicitate, dar nu partea 
laterală a băncii, nici pe exterior, nici pe interior.
 
Marca producătorului sau alt sponsor poate fi expus pe scaune o singură dată și poate fi însoțită de 
stema clubului.

 Articolul 52 Alte elemente admise
  
Următoarele elemente publicitare pot fi utilizate în general, cu condiția ca acestea să respecte dimen-
siunile și caracteristicile care sunt reflectate pentru fiecare dintre ele. În acest caz, nu este necesar să 
se solicite aprobarea plasării în fiecare partidă.

• Publicitatea în zonele de sosire care este integrată în suporturi fixe (pereți, coridoare, etc.).

• Arcul de start: Cluburile pot folosi arcuri pentru ieșirea jucătorilor la începutul meciului, atâta 
timp cât nu depășesc 4 m lățime și 3,15 m înălțime. În general, ele vor fi plasate pe linia laterală la 
înălțimea liniei de mijloc sau în afara acesteia. În situații excepționale în care spațiul dintre bandă și 
tunel este foarte mic, LPF poate autoriza să fie plasate ușor în câmpul de joc.

• Suportul pentru minge: Este mijloc de publicitate exclusiv al LPF. Acesta va fi oferit de catre 
LPF, iar cluburile vor folosi aceste suporturi pentru a plasa mingea la începutul fiecarui joc. Acestea 
sunt in numar de cinci (1 la mijlocul terenului la startul partidei, si cate doua in partea din spate a 
portilor.

• Marginile pentru fotografia celor unsprezece: acest element încorporat pentru fotografia celor 
unsprezece nu trebuie să depășească dimensiunile maxime de 3 m lățime și 50 cm înălțime

• Publicitatea pe elementele fixe ale vehiculului medical, cum ar fi partea laterală, partea 
frontală, acoperisul și spatele, deși nu pot fi adăugate alte elemente suplimentare de natură 
publicitară. De asemenea, publicitatea este permisă în următoarele elemente ale medicului sau 
fizioterapeutului: servietă sau sac de asistență și targă. În toate aceste cazuri, publicitatea trebuie 
să corespundă companiei din sectorul sănătății care furnizează servicii clubului. Nu este permisă 
afișarea fixă a acestor elemente în afara contextului lor natural de utilizare.
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• Sticlele de apă sau de băuturi izotonice pe băncile jucătorilor. Pe acestea, puteți observa numai 
marca produsului, cu caracteristici identice cu cele prezentate pentru vânzare pe piață. Scaunele 
băncilor jucătorilor vor putea să includă un suport integrat în care să se așeze sticla menționată. De 
asemenea, prezența pe banca de rezerve a permis până la două răcitoare de cel mult 65 cm dimensi-
uni lungime, 40 cm lățime și 55 cm înălțime, din care una poate afișa publicitatea unei mărci de apă și 
cealaltă a unei băuturi izotonice, cu aceeași marcă ca și sticlele.

• Inserarea publicitară în vestiarul jucătorilor clubului gazdă, a unui singur sponsor principal al 
clubului, pentru înregistrarea discuțiilor tehnice în vestiare.

• Mesaj Corporativ / instituțional al clubului (nu de publicitate), pe gazon, în centrul de U 
televizat și un metru de la linia de margine, care nu depășește dimensiunile de 10 metri lungime și 2 
metri lățime.

• Numele stadionului, în cazul în care include o marcă comercială în numele său, în funcție de 
caracteristicile și locația sa, poate fi considerată publicitate instituțională.

 Articolul 53 Elemente ce nu sunt permise
  
Conform acestor orientări, în ceea ce privește publicitatea din interiorul stadionului, nicio altă pub-
licitate nu este permisă în zone interioare și nici exterioare (teren și vecinătate) până la primul inel 
inclus, cu excepția celor menționate în mod expres în articolele 47 – 50.

Cu titlu de exemplificare, nu vor fi permise:
• Publicitatea interioară sau exterioară în tunelurile jucătorilor. În cazul în care tunelul este 
retractabil, partea sa exterioară trebuie să fie de culoare monocrom ce coincide cu cea de-al doilea U 
și accesul în tribunele stadionului.

• Publicitate pe laturile porților

• Prelate sau alte medii de publicitate în tribune, pereți sau alte structuri din interiorul stadion-
ului.

• Orice altă prelată sau covor orizontal în terenul de joc sau în împrejurimile acestuia, cu 
excepția celor autorizate.

• Suporturi publicitare de orice tip între bănci.

• Scaune pentru acțiuni comerciale pe terenul de joc.

• Plasarea vehiculelor comerciale pe câmpul de joc, în vecinătatea sa sau în tribune cu afectarea 
filmării camerei master.

• Publicitatea pe elemente fixe sau mobile utilizate în timpul încălzirii.

• Orice alt suport de publicitate vertical sau orizontal situat în vecinătatea câmpului de joc, izo-
lat sau formând linii, în afară de cele formate de primul U, al doilea U, contra U și al doilea contra U.

• Locuri de publicitate: nu este permisă plasarea în tunel, banci sau orice altă locație a terenu-
lui de joc vizibilă în difuzarea televizată a niciunui element (mobilier, container, recipient, cutie 
frigorifică, raft de sticle, etc.) care arată orice publicitate.

 Articolul 54 Acțiuni speciale ale LPF
  
LPF poate solicita cluburile pentru a face acțiuni instituționale speciale, inclusiv denumirea oficială 
a competiției, care vor putea include utilizarea prelatelor și a mesajelor pe ecranele  video înainte de 
începerea partidei . Aceste acțiuni speciale vor fi comunicate Cluburilor cât mai curând posibil.
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În cazul în care acțiunile speciale ale LPF introduc unul sau mai multe elemente deja comercializate 
și prevăzute de club pentru întrunirea respectivă, LPF poate autoriza sau utiliza în mod excepțional 
suporturi suplimentare.

 Articolul 55 Activități comerciale speciale ale cluburilor
  
Cluburile pot desfășura acțiuni comerciale cu până la 15 minute înainte de începerea jocului, cu 
condiția să nu interfereze cu utilizarea sporturilor programate (încălzire, de exemplu) sau să nu af-
ecteze fluierul de start.

Având în vedere că acțiunile comerciale ce se celebrează în intervalul de cincisprezece minute înainte 
de ora de start oficială a jocului sau la pauză pot duce la întârzierea fluierului de start, cluburile vor 
cere LPF aprobarea acestora prin procedură și în termenele stabilite. Acțiunile vor fi aprobate de LPF 
cu caracter general, cu condiția să respecte dispozițiile prezentului regulament și să nu perturbe ora 
de începere, utilizările sportive sau protocolul de numărătoare inversă

LPF va colabora în difuzarea televizată a acțiunilor speciale a cluburilor care au fost comunicate în 
mod oportun.

Suporturile publicitare sau elementele specificate în regulament care sunt utilizate în acțiuni comer-
ciale speciale trebuie să respecte caracteristicile și măsurile stabilite în acesta.

Suporturile sau elementele publicitare care nu sunt standardizate trebuie să fie comunicate și autor-
izate anterior de LPF.

Pentru alte acțiuni ceremoniale speciale se va lua legatura cu LPF pentru aprobarea acestora
 
 Articolul 56 Zona de întâlniri și salutări ("Meet & Greet")
  
Uneori, amplasarea zonelor pentru persoane speciale sau VIP-uri în spații interioare ale stadionului 
pentru a asista la tranzitul sau ieșirea jucătorilor, afectează desfășurarea normală a prestațiilor pentru 
operatorii cu drepturi și funcționarea corespunzătoare a sarcinilor de presă.

Pentru a asigura compatibilitatea ambelor activități, LPF va verifica instalarea corectă a acestor zone 
în următoarele premise:

• Nu trebuie să interfereze cu activitatea mass-media. Trebuie să fie o zonă separată fizic de 
zona mediatică.

• Zona va fi separată de trecerea jucătorilor prin garduri sau catenare care evită intruziunea în 
ea.

• Nu trebuie să se limiteze trecerea jucătorilor astfel încât să se poată opri sau continua în mod 
liber traseul lor.

• Jucătorii sau antrenorii nu vor putea să se oprească înainte de a-și termina apariția obligatorie 
în fața presei.

Pentru ca LPF să poată verifica configurarea corectă a unei astfel de zone, cluburile trebuie să con-
tacteze RegMedia@lpf.ro sau alt e-mail desemnat în acest scop de  LPF.
 
Dacă locația este permanentă, este necesar să se trimită planuri din zonele interioare ale stadionului 
în care să se prezinte situația din această zonă, în ceea ce privește vestiarele ambelor echipe, vestiarele 
arbitrilor, zona flash, zona mixtă, tunelul de acces al terenului de joc și zona exterioară - autocare / 
vehicule.
Dacă cererea este temporară, pentru o singură partidă, aceasta trebuie solicitată presupunând angaja-
mentul de a respecta punctele reflectate anterior.
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 Articolul 57 Mascote
  
În sensul prezentei secțiuni, mascota Clubului este o persoană caracterizată într-un costum cu culo-
rile sau semnele de identificare a echipei, care acționează ca o resursă animată în ziua partidei.

Pentru a autoriza utilizarea unei mascote, recomandările care trebuie aplicate sunt următoarele:

• Mărimea mascotei cu costumație și echipament ar trebui să fie doar puțin mai mare decât cea 
a unei persoane normale.

• Mascota trebuie să folosească, de preferință, costumația corespunzătoare primului echipa-
ment de echipă.

• Marcajul care apare pe costumația mascotei trebuie să fie unul dintre principalii sponsori ai 
clubului

• Mascotele pot fi vizibile și să intre în terenul de joc doar înainte de joc (până la fotografierea 
echipei, trebuind să se retragă apoi), în timpul pauzei și după meci. Mascotele nu pot fi vizibile în 
timpul jocului.

Mascotele pot funcționa numai în zonele convenite de organizatorul competiției și de cluburile în 
cauză. Mascotele nu pot interfera în niciun fel cu producția de televiziune.
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III - Facilități pentru deținătorii drepturilor de televizare
 Articolul 58 Startul partidei
  
Producția de televiziune reprezintă axa fundamentală a percepției audiovizuale. În jurul acestei axe se 
rotesc restul elementelor care definesc și întăresc percepția audiovizuală a competiției.

LPF în angajamentul său de a crește cât mai mult calitatea producției de televiziune, a atribuit parten-
erului media producția startului partidei fiecărei întruniri. Startul partidei este semnalul realizat și 
neîntrerupt al fiecărui meci care include pre-meci, meci și post-meci.
Acest semnal (inclusiv grafica) realizat din fiecare stadion este singurul semnal care va fi distribuit 
tuturor furnizorilor de servicii audiovizuale cu drepturi.

Producătorul va realiza semnalul menționat în conformitate cu standardele stabilite și în conformi-
tate cu prezentul regulament. Scopul final al LPF este de a crea un produs de televiziune consistent și 
uniform, cu o valoare adăugată semnificativă.
 
Pentru a garanta nivelul de producție stabilit, cluburile trebuie să colaboreze, punând la dispoziția 
LPF facilitățile necesare și accesul la conținutul cerut de prezentul regulament.

 Articolul 59 Camere tactice
  
LPF/clubul poate implementa un sistem de camere tactice pentru a crește calitatea și viteza de lucru 
a analiștilor tehnici ai cluburilor. Acest sistem a implicat instalarea a trei camere fixe într-o poziție 
centrală a fiecărui stadion deasupra camerei principale. Imaginea generată poate fi difuzată în diferite 
puncte ale stadionului pentru utilizarea în direct de către analiști, precum și pentru resursele oferite 
de furnizorii de servicii audiovizuale cu drepturi.

Cererile de înregistrare tehnică, făcute de către un club oaspete trebuie să fie făcute direct de acest 
club către LPF sau clubul gazda, cu angajamentul de utilizare internă exclusivă în scopul analizei 
tehnice. 

 Articolul 60 Tipuri de acoperire / plan de camere
  
Semnalul de Partidă va fi produs pe baza planurilor de camere standard definite anterior pentru fiec-
are stadion. 

Cluburile trebuie să pună la dispoziția LPF cel puțin pozițiile camerelor necesare pentru aceste tipuri 
de producție. În plus, LPF va lua în considerare pozițiile suplimentare ale camerelor pentru meciurile 
dorite.

Ca urmare a evoluției tehnologiei, noi tipuri de camere care necesită noi poziții pot fi disponibile pe 
piață. LPF impreuna cu partnerul media va analiza caracterul adecvat al acestor sisteme și, dacă este 
considerat un avans și o îmbunătățire a percepției audiovizuale, ar putea cere cluburilor să includă 
aceste poziții în inventarul existent.

Tipurile de acoperire definite sunt adaptate la fiecare stadion din Liga 1 în anexa acestui regulament. 

Pozițiile minime ale camerelor necesare pentru fiecare tip de acoperire sunt rezumate în diagramele 
prezentate în aceasta anexă. Odată cu publicarea programelor întrunirilor, cluburile vor fi informate 
asupra planului de acoperire.

În plus față de pozițiile camerei descrise în fiecare diagramă, vor exista una sau mai multe camere 
suplimentare autonome în toate tipurile de producție pentru a acoperi diferite poziții.

Pentru acele meciuri cu interes maxim din partea publicului (derby -uri), planurile camerei vor fi 
adaptate pentru a ridica producția la nivelul interesului partidei.

58.01

59.01

60.01



34 • Liga Profesionistă de Fotbal • www.lpf.ro

Producția acestor meciuri se va baza pe planul de camera anunțat, la care vor fi adăugate acele camere 
care au fost identificate în stadioanele menționate printre camerele adiționale.

 Articolul 61 Protocol
  
Cluburile trebuie să asigure protocolul pentru toți reprezentantii media ai deținătorilor de drepturi 
prezenți în ziua meciului, incluzând comentatorii de meci și alți reporteri.

 Articolul 62 Cabinele de comentator
  
Numărul de cabine ale comentatorilor pentru meciurile oficiale ale Ligii Profesioniste de Fotbal, 
diferă de la un meci la altul, în funcție de popularitate.  

Cluburile trebuie să asigure spațiu suficient pentru 5 poziții de comentator pentru detinătorii dreptu-
rilor media și un post pentru radio. 

Cabinele comentatorilor trebuie să fie localizate în aceeași zonă ca și camera principală și este necesar 
să aibă o vedere totală asupra întregului teren de joc.

Pozițiile de comentatori trebuie să fie localizate în zona liniei mediane de la centrul terenului , iar 
toate pozițiile trebuie să fie încadrate între liniile de 16 metri. 

Accesul la cabinele comentatorilor trebuie să fie sigur și separat de cel al spectatorilor. Este respon-
sabilitatea clubului să se asigure că zona comentatorilor este închisă pentru public. 

Cabinele comentatorilor trebuie să aibă acces facil în zona de lucru a mass-media, sala de conferință 
de presă și zona mixtă. 

Cabinele  trebuie să fie acoperite, protejate de vreme, încălzite și cu aparate de aer condiționat, dar să 
aibă posibilitatea de a capta atmosfera suporterilor de pe stadion (să poată deschide geamul cabinei în 
totalitate în cazul în care vremea este favorabilă).

Fiecare loc al pozițiilor de comentator, precum și toate echipamentele, trebuie să fie ușor accesibile în 
timpul meciului, fără a distrage comentatorii. 

Cabinele trebuie să aibă spațiu pentru trei locuri și trebuie să fie echipate cu puterea necesară (cel 
puțin două prize pe poziția de comentariu), iluminat, telefon și conexiuni ISDN și ADSL și OVER IP.

Clubul trebuie să asigure producerea de suficientă lumină, fie prin iluminare normală a stadionului 
sau lămpi de masă. 

Cluburile  au obligația să asigure conexiuni de internet și acces internet Wi-Fi în cabinele comentato-
rilor. 
 
Cluburile au obligația și trebuie să asigure securitatea comentatorilor în zona cabinelor de comen-
tariu.

 Articolul 63 Constucția pozițiilor de comentator
  
Cluburile  vor oferi spațiu suficient pentru pozițiile de comentator și  vor construi alte poziții, în 
cazul în care este necesar. Dacă pozițiile pentru comentatori trebuie construite de clubul gazdă, este 
recomandată respectarea următoarelor principii pentru construirea lor:

4 Trebuie să fie spațiu pentru trei comentatori / poziții, cu o lățime de 180 cm.

4 Înălțimea mesei trebuie să fie de aproximativ 75 cm, iar adâncimea de  50 cm. Trebuie să fie 
asigurat accesul pe fiecare parte și în spatele locurilor, pentru ca alți comentatori să își poată schimba 
locurile. 
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4 Masa trebuie să fie suficient de mare pentru două monitoare, un loc pentru o boxă de comen-
tatori standard, un telefon și hârtii.

4 Ideal ar fi ca monitoarele să fie încorporate în masă, iar scaunele suficient de înalte pentru a 
permite comentatorilor să vadă și ecranul, și terenul în același timp. 

4 Într-un spațiu normal, cabina pentru comentatori ar ocupa un spațiu echivalent cu 9 locuri 
(trei pentru acces, trei pentru birou și trei pentru scaune)
 
 Articolul 64 Studio/Platforma cu vedere la teren
  
Pe durata întregului sezon competițional și la cererea deținătorilor de drepturi, cluburile trebuie să 
ofere următoarele: 

4 Un studio/platforma cu vedere la teren (o suprafață de cel puțin 5m x 5m x 2.3m) cu o vedere 
fără restricții spre terenul de joc. În cazul în care, în stadion, nu există o instalație adecvată, clubul 
trebuie să asigure spațiu pentru un studio care urmează a fi construit, care poate atrage după sine 
eliminarea de locuri din stadion. Pierderea locurilor (inclusiv locurile pierdute pentru asigurarea 
unei vederi asupra terenului de joc), precum și toate măsurile de siguranță și securitate sunt respon-
sabilitatea clubului. În cazul în care acest studio este închis, geamul trebuie să fie dintr-o bucată și cu 
o vedere fără nicio obstrucție spre teren.

 Articolul 65 Pozițiile camerelor TV
  
Producția de televiziune este, așa cum am definit-o deja, baza pe care sunt proiectate restul element-
elor ce completează percepția audiovizuală.

De aceea este esențial să se garanteze cele mai bune condiții și posibilități pentru producția televizată.

Prin realizarea unui inventar standard al pozițiilor camerei, se obține uniformitatea rezultatelor au-
diovizuale generate în diferitele stadioane.

Pozițiile în care sunt situate camerele trebuie să îndeplinească cerințele minime pentru a asigura 
implementarea corectă a planurilor de producție și pentru a permite vizualizarea completă a câmpu-
lui fără obstrucție.

Prin acord între club și producătorul partnerului media LPF, pozițiile camerei pe teren pot fi iden-
tificate în mod permanent cu un semn vizibil, astfel încât să ocupe întotdeauna același spațiu și de a 
facilita localizarea altor elemente implicate în organizarea din meci.

Tehnicienii vor avea acces la camere și microfoane în cazul în care este necesar să se facă ajustări 
tehnice în timpul întâlnirii.

Clubul va evita interferențele fizice între telespectatori și operatorii de camera prin ridicarea plat-
formelor la înălțime sau zonale și furnizarea de resurse de securitate necesare pentru a proteja integ-
ritatea personală și activitatea profesională a acestora.

Cluburile trebuie să pună la dispoziția LPF facilitățile necesare care să permită realizarea celei mai 
bune producții audiovizuale posibile. Această obligație include desfășurarea de lucrări de adaptare a 
infrastructurilor și a instalațiilor existente, precum și noua construcție a pozițiilor de camere sau a 
instalațiilor de televiziune cerute oficial în cadrul auditurilor precedente la începutul sezonului sau 
prin comunicările făcute pe tot parcursul sezonului.

Sunt suportate de Club măsurile necesare pentru a asigura cele mai bune poziții posibile ale cam-
erelor și instalarea de platforme, nacele sau balcoane necesare, inclusiv suporturi fixe pentru camere 
video care urmează să fie instalate acolo. De asemenea, aceste platforme trebuie să îndeplinească 
condițiile de lucru necesare, trebuie să fie sigure și stabile și să dispună de măsurile de siguranță nece-
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sare și / sau cerute de reglementările privind prevenirea riscurilor profesionale.

Clubul trebuie să anuleze locuriile necesare din tribune pentru a evita interferența în producția de 
televiziune. LPF impreuna cu partnerul media LPF va căuta cele mai bune soluții pentru a genera cea 
mai mică afectare în această privință.

În cazul în care, ca urmare a modificărilor în poziții ale camerei vor fi afectate de vizibilitate zero sau 
redusă unele locații, clubul va anula vânzarea sau va comercializa ca vizibilitate redusă și, în orice caz, 
avertiza în prealabil ocupanții de această împrejurare.

Cu scopul de a garanta un standard înalt și consistent de captare a imaginilor meciului,  trebuie să ex-
iste un număr minim de poziții ale camerelor pentru televiziunile deținătoare de drepturi, iar câteva 
vor fi echipate cu microfoane pentru a capta un sunet ambiental, toate cu scopul de a aduce un plus 
acestei acoperiri fidele.

Cluburile trebuie să asigure ajustarea pozițiilor camerelor de filmat descrise mai jos, excepție făcând 
cazul în care prezintă riscuri de siguranță pentru jucători, pentru arbitri sau pentru public.

 Securitatea acestor poziții ale camerelor trebuie asigurată de către club și toate pozițiile camerelor de 
filmat trebuie să aibă o vizibilitate neobstrucționată a terenului. 

Toate camerele de filmat trebuie să respecte distanțele minime de 4 metri de la linile externe al 
terenului și de la băncile de rezerve, indicate în anexele regulamentului, unde permite infrastructura 
stadionul respectiv, unde stadionul a fost omologat fara respectarea acestor distante LPF si paratenurl 
media vor stabili in prealabil poztiile exacte 

În funcție de spațiul disponibil și de considerentele de securitate și siguranță,  alte astfel de poziții ale 
camerelor pot fi aprobate de LPF de la caz la caz, consultându-se cu deținătorii de drepturi, dar și cu 
cluburile implicate.

Spațiu, amenajare și cerințe de construcție

Locația spațiilor destinate, accesul și facilitățile televiziunilor vor fi discutate și agreate de către club, 
LPF și de televiziuni la vizitele presezonale la fața locului.
Deciziile LPF în acest sens sunt definitive.

Spațiul și cerințele de amenajare

Cluburile au obligația de a oferi spațiu pentru instalarea de facilități de difuzare.
Dacă este necesar, această activitate va necesita îndepărtarea scaunelor, deși astfel se reduce și vânza-
rea biletelor.

Solicitările de construcție

În cazul în care facilitățile solicitate nu există, cluburile vor trebui să realizeze pe cheltuiala lor: 
pozițiile camerelor, studiourile TV, locurile comentatorilor, locurile destinate interviurilor și infra-
structura traseului de cablu. 

Pozițiile camerelor

Toate camerele de filmat trebuie folosite în conformitate cu regulamentele locale de sănătate și 
siguranță. 

Toate camerele de filmat pot fi echipate cu microfoane.

Toate pozițiile și activitățile camerelor sunt supuse aprobării de către LPF.

Toate pozițiile camerelor din tribune trebuie să dețină mijloace de protecție împotriva intemperiilor 
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și trebuie, de asemenea să fie construite pe un subteran solid non-vibrator.

Calea către pozițiile camerelor din tribune trebuie să fie sigură pentru transportul echipamentelor 
grele. Cerințele locale de siguranță și securitate trebuie să fie respectate de către club.

Dacă prezenta infrastructură a stadionului solicită anumite adaptoare pentru camere TV, acest echi-
pament va fi asigurat în mod gratuit de către cluburi pentru televiziuni.

Diagramele fiecărui stadion din anexa acestui reglament prezintă caracteristicile pozițiilor camerelor 
care pot fi solicitate pentru captarea fidelă a imaginilor de către televiziunile cu drept de transmisie.

Camerele principale

Producție audiovizuală este construită în jurul acestor camere și amplasarea lor corectă va avea un 
impact profund în percepția audiovizuală, deci este imperios necesar pentru a ajunge a le plasa în cea 
mai bună poziție posibilă.

Poziționate în tribuna oficială și situate exact pe linia de la mijlocul terenului, aceste camere trebuie să 
fie acoperite și să nu fie direcționate spre soare. Trebuie asigurat spațiu pentru cel puțin 3 asemenea 
camere de filmat pe o platformă de cel puțin 6 m lungime și 3 m lățime.

Aceste camere trebuie să aibă o imagine întreagă și clară a întregului stadion și trebuie să fie posibilă 
folosirea lor neschimbată (de exemplu, fără aplicarea vizoarelor laterale).

Nu trebuie să existe niciun obstacol vizual care să obstrucționeze viziunea terenului de joc, fie 
arhitecturală, a spectatorilor sau a obiectelor (de exemplu, steaguri, eșarfe), fiind necesar să se poată 
deschide planul fără interferențe și să se vadă complet tribuna opusă. De asemenea, linia de margine 
cea mai apropiată de axa camerei trebuie să fie complet vizibilă până la cel puțin un metru în afara 
camerei, astfel încât toate elementele câmpului de joc care împiedică vizualizarea acesteia trebuie 
eliminate sau îndepărtate.

Poate fi necesar să se facă construcții sau adaptări pentru a permite cea mai bună poziție pentru 
aceste camere.

Camera de filmat de la jumătatea terenului cu perspectivă către teren

Camera fixă aferentă liniei de la mijlocul terenului, din apropierea centrului terenului, este destinată 
focalizării asupra jucătorilor. Dacă este propus ca această cameră să fie plasată între băncile de 
rezerve, o soluție trebuie să fie găsită pentru a permite o vedere fără obstacole a terenului de joc, a 
băncilor de rezerve și pentru cel de-al patrulea oficial, și o vizibilitate bună a terenului de joc și a 
reprezentanților clubului care au luat loc pe băncile de rezerve.

Camerele situate la 16 m

Două camere de filmat instalate în tribuna oficială exact la liniile de la 16m, la același nivel sau chiar 
mai sus decât platforma camerei principale.

Camerele din spatele porților la nivelul gazonului 

Camerele de filmat cablate și camerele ENG ale deținătorilor de drepturi sunt poziționate în două 
zone disponibile în spatele portii lateral, una situată în partea apropiată camerei principale, iar cea 
de-a doua în cealaltă parte a porții.
Fiecare zonă trebuie să aibă cel puțin 10m lungime și 2m lățime și să acopere zona de la linia de la 5m 
până la steagul de corner, luând în considerare spațiul util disponibil.

65.12 Camera Beauty-shot

Această cameră fixă este montată deasupra stadionului pentru a  oferi imagini panoramice statice ale 
stadionului.
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Camerele din spatele porților

O cameră instalată în tribune, în spatele porților, la o înălțime care să permită o vedere 
neobstucționată asupra penalty-urilor, de deasupra bării transversale. 

Camera unghi opus la înălțime în tribună

O cameră instalată în tribune și până la 2 camere instalate pe partea opusă a stadionului, la nivelul 
camerei principale, pentru acoperirea unghiului invers. În cazul în care se dorește folosirea acestei 
poziții, este nevoie să fie pus la dispoziție spațiu suplimentar în tribune, pentru două camere. 

Camerele de la 20 de metri 

Două camere amplasate pe teren, pe aceeași parte cu cea a camerei principale, în fața liniilor imagi-
nare de 20 de metri. Personalul acestor camere trebuie să se asigure că jucătorii, antrenorii și brigada 
de arbitri nu sunt afectati și au o vedere clară asupra tuturor colțurilor terenurilor de joc. Camerele de 
la 20m trebuie să rămână în spatele liniei trasate de la bănci în steagurile de la colț. Terenul trebuie să 
fie marcat pentru a indica aceste zone. 

Camerele de pe tunel 

Cel mult două camere amplasate în zone fixe, prestabilite de LPF în perimetrul dintre zona studiouri-
lor de pe teren și vestiare (sau tunelul jucătorilor). 

Camerele de pe tunel pot fi folosite doar după ce jucătorii intră pe teren pentru încălzirea dinaintea 
meciului, la începutul primei și celei de-a doua reprize și când ei părăsesc terenul de joc după 
încălzire. 

Steadycams

In cazul în care spațiul permite, cel mult două steadycams pot fi folosite, fiecare acoperind câte o 
jumătate de tunel și vor fi situate pe aceeași parte cu camera principală. Aceste camere pot funcționa 
într-o zonă de 5 metri depărtare de zona tehnică.  Este posibil ca deținătorii de drepturi să folosească 
steadycams pe toată marginea terenului, înainte de meci și în perioada de încălzire. 

Camere Mini 

O mini-cameră poate fi amplasată în spatele porții, dar nu poate fi conectată la plasa golului, barele 
reale verticale sau bara transversală.  
Totuși, o mini-cameră poate fi atașată la barele care susțin plasa sau poate fi montată vertical, chiar în 
spatele porților. 

Aceste mini-camere nu trebuie să fie un pericol pentru jucători. În special, dacă un jucător ajunge în 
poartă, el nu trebuie să fie în contact cu aceste camere. 

Camera pentru alinierea echipelor

O cameră (ex. steadicam) poate fi folosită pe terenul de joc pentru prim-planuri la jucători, înainte de 
meci, la line-up și la tragerea la sorți. 

Camere-macara în spatele porților

Acestea pot fi permise în spatele porților, dacă nu provoacă probleme de securitate pentru jucători 
sau spectatori. 

Camere pe șine

Aceste camere sunt permise numai cu următoarele condiții:
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a) Pe partea apropiată (alături de camera principală)
cameră pe șine de-a lungul fiecărei părți, cu condiția să fie gestionată și controlată de un cameraman 
sau de un operator. Șinele trebuie să fie la cel puțin 4m distanță de linie, cu excepția unei permisiuni 
speciale acordate de către LPF. Trebuie asigurat spațiul suficient pentru încălzirea jucătorilor și pentru 
arbitrul asistent. 

b) Pe partea îndepărtată (pe partea opusă camerei principale)
O cameră amplasată pe șine, în spatele panourilor publicitare, care poate rula de la o linie de 16m 
la alta, cu condiția ca aceasta să nu împiedice vederea spectatorilor sau să provoace orice risc de 
siguranță. 

c) Pe partea îndepărtată (pe partea opusă camerei principale)
O cameră amplasată pe șine, în spatele panourilor publicitare, care poate rula de la o linie de 16m 
la alta, cu condiția ca aceasta să nu împiedice vederea spectatorilor sau să provoace orice risc de 
siguranță. 

Camere steady

Pot fi utilizate nu mai mult de 2 camere steady de către deținătorii de drepturi de difuzare de-a lungul 
liniei terenului, ținând cont de spațiul disponibil. Regulile următoare se aplică la folosirea acestor 
sisteme steadycams: 

Înainte de începerea meciului
Camerele steady ar trebui să fie, de preferință, camere pe frecvență radio. În lipsa acestora, camerele 
pe cablu pot fi folosite, sub supravegherea unui asistent.  Deținătorul drepturilor de difuzare are drep-
tul de a efectua filmări în timpul perioadei de încălzire a echipelor, pentru o scurtă perioadă de timp. 
Una dintre camerele steady ar trebui să acopere următoarele puncte:

1. Intrarea echipelor pe teren.
2. Alinierea echipelor – în timp ce echipele sunt orientate spre peluza principală și în timpul 
salutului dintre cele două echipe.
3. Aruncarea cu banul – când arbitrul și căpitanii celor două echipe se întâlnesc, după salutul 
fairplay și poza de echipă, la acest moment un operator de sunet cu un microfon ar putea participa.

În timpul meciului
4 Filmarea poate fi efectuată într-o zonă ce se extinde de-a lungul liniei de tușă la o distanță de 
cinci metri de la suprafața tehnică și de-a lungul liniei de poartă.
4 Operatorii camerele steady pot schimba poziția pe cealaltă jumătăte a terenului, dar numai la 
pauză.

După terminarea meciului 
4 Doar două camere au dreptul de a intra pe suprafața de joc la sfârșitul meciului.
4 Camerele au dreptul de a acompania jucătorii sau arbitrii, în timp ce aceștia părăsesc 
suprafața de joc, până la intrarea în tunel.

Camerele ENG

Echipelor ENG, al deținătorului drepturilor de difuzare, le este permis să opereze din pozițiile de-
scrise mai jos, înainte, în timpul și după meciul de fotbal:

Înainte de începerea meciului
4 Le este permis să desfășoare prezentări de pe teren până la terminarea sesiunii de încălzire a 
echipelor, dacă spațiul le permite, într-un loc desemnat în afara suprafeței de joc unde să nu deran-
jeze încălzirea echipelor. 
4 Trebuie să se poziționeze în împrejurul liniei trasate, în aceeași poziție ca fotografii, înainte de 
intrarea jucătorilor pe teren și alinierea echipelor.
4 Echipele ENG trebuie să fie în poziție înainte de începerea meciului.
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În timpul meciului
4 Echipele ENG trebuie să fie poziționate în spatele panourilor publicitare și a liniei de poartă, 
în ambele capete ale terenului de joc.
4 Nu este permisă înregistrarea neîntreruptă a publicului sau înregistrarea interviurilor sau a 
stand-up-urilor în timpul meciului.
4 Echipele pot schimba locurile din spatele porții la pauză, numai dacă este spațiu disponibil și 
dacă se hotărăște de comun acord. 
4 În situația loviturilor de departajare, echipele pot să se mute la linia de poartă unde acestea 
vor fi executate, ținând cont de spațiul disponibil. 

După terminarea meciului 
4 Sala conferinței de presă și zona mixtă, cu aprobarea în prealabil a LPF ( nu este permisă 
prezența în zona Flash interviurilor).

Deținatorii drepturilor de difuzare trebuie să se asigure că echipajul ENG nu este alcătuit din mai 
mult de două persoane -  operatorul de cameră și producătorul sau tehnicianul.

 Articolul 66 Noile Tehnologii
  
Ca rezultat al avansării în technologie în timpul unui sezon, noi tipuri de echipamente pot fi produse 
(Ultra High Definition (UHD) sau 3D) care pot necesita amplasarea în stadion pe noi poziții. Luând 
în considerare disponibilitatea spațiului, siguranța și securitatea, poziționarea camerelor poate fi 
aprobată de către LPF de la caz la caz, în consultanță cu posturile de televiziune care dețin drepturile 
de difuzare și cluburile implicate.

 Articolul 67 Presa audio
  
Reporterilor audio nu le este permis accesul pe terenul de joc și nici nu vor avea acces pe zonele 
amenajate pe teren, în tunel, în vestiare sau în zona flash-interviurilor. Pot asista la conferințele de 
presă de după meci și vor putea accesa zona mixtă.

În plus, un loc de comentator cu instalările aferente, având posibilitatea de transmitere live, va fi 
instalată lângă locurile destinate comentatorilor deținătorilor de drepturi audiovizuale și va conține 
aceleași caracteristici ca și aceștia.
  
 Articolul 68 Zona carelor de transmisie
  
Cluburile trebuie să asigure o zonă bine delimitată, chiar din spațiul de parcare, pentru aparatura 
tehnică de transmisie a deținătorilor de drepturi media, incluzând furgonete, generatoare, camioane, 
vehicule uplink prin satelit, camioane pentru grafică și orice alte vehicule care pot fi necesare.  Securi-
tatea acestei zone este foarte importantă și este în responsabilitatea cluburilor. 

Zona este dedicată în exclusivitate deținătorilor de drepturi media și producătorilor. Personalul altor 
mass-media nu au acces în această zonă. 

Cel puțin 200m² de spațiu utilizabil este necesar pentru meciurile oficiale ale LPF. În cazul meciurilor 
care pot prezenta un interes crescut, mass-media poate solicita mai mult spațiu decât cel prestabilit. 
În aceste cazuri, cluburile sunt rugate să le ofere întregul sprijin de care au nevoie. 

Zona carelor de transmisie mai trebuie să aibă următoarele caracteristici:

4 Să fie cât mai aproape de stadion, ideal pe aceeași parte cu camera principală.
4 Să fie accesibilă cu două zile înainte de ziua meciului, până la ora 12:00 a zilei următoare jocu-
lui. 
4 Să fie securizată 24h de la ajungerea primului camion, până la plecarea ultimului. 
4 Să fie asigurată integral, folosind garduri înalte (de cel puțin 2 metri înălțime) 
4 Să fie echipată cu facilitățile necesare, puse la dispoziție de către clubul gazdă 
4 Să dispună de infrastructură de comunicații, pe cheltuiala clubului gazdă, pentru a permite 
companiilor de telecomunicații locale să instaleze liniile de telecomunicații relevante. 
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4 Să aibă o suprafață potrivită pentru orice tip de vehicule, antiderapantă în caz de ploaie. 
4 Să aibă iluminare de 100 EV (lux) pentru a permite deținătorilor drepturilor TV să lucreze pe 
timp de noapte. 
4 Să aibă toate facilitățile necesare, inclusiv coșuri de gunoi și toalete, puse la dispoziție de către 
club. 
4 Să aiba un generator back-up cu putere de 50 kw, care trebuie pus la dispoziție producătorilor 
din zona carelor, în mod gratuit către club. 
4 Sa fie o zona asfaltata sau cimentata

Zona Uplink 

În cazul în care zona carelor de transmisie are o vedere obstrucționată (a orizontului de sud), o zonă 
suplimentară poate fi necesară în apropierea vehiculelor uplink prin satelit. 

Orice astfel de zonă nu trebuie să fie mai mare de 50m distanță de centrul spațiului amenajat pentru 
carele de transmisie și trebuie să fie capabil să găzduiască simultan cel puțin 4 mașini de uplink prin 
satelit în timpul meciurilor oficiale ale LPF. 

 Articolul 69 Studio la nivelul terenului
  
Cluburile trebuie să se asigure că înainte de meci, la pauză și la final, intervențiile în studioul de la 
nivelul terenului pot fi realizate de către deținătorii de drepturi TV. În acest sens, cluburile trebuie să 
acorde un spațiu pe suprafața de joc. 

Cel putin 2 spații de lângă băncile de rezerve, trebuie să fie rezervate pentru operatorii deținătorilor 
de drepturi TV. 

Fiecare zonă trebuie să măsoare între 15 x 3 metri și trebuie să fie utilizabilă înainte de meci, la pauză 
și după meci, pentru intervențiile din acest studio la nivelul terenului.  Prezentări suplimentare pot 
avea loc în timpul suplimentar, doar cu acordul prealabil al LPF.

Cluburile trebuie să îndeplineasă cerințele de surse electrice din art.__ 

Aceste locații trebuie să îndeplineasca normele de siguranță pentru personalul deținătorilor de drep-
turi și oaspeți și trebuie să dispună de birouri și lumini. 

 Articolul 70 Pozițiile reporterilor de pe teren
  
Cluburile trebuie să ofere un număr limitat de 2 locuri pentru reporterii de pe teren, unul în fiecare 
parte, după cele 5 locuri suplimentare băncilor de rezerve. Acestea trebuie aprobate de către LPF. 
Personalul clubului și jucătorii nu au dreptul să comunice cu reporterii pe durata meciului și nici să 
se uite în monitoarele lor.

In general, vor fi cerute o poziție pentru producție și o poziție pentru deținătorul drepturilor de 
televizare, ambele cu o vedere clară în teren. Deținătorii drepturilor TV decid cine va fi poziționat în 
locațiile respective. 

Cele două poziții trebuie să înglobeze două persoane (un reporter și un asistent tehnic) și trebuie să 
fie în afara zonei tehnice, într-o poziție aprobată de LPF, după cele 5 locuri suplimentare băncilor de 
rezerve.

Posturile suplimentare pot fi cerute în spatele fiecărei porți pentru alți deținători de drepturi. Aceste 
poziții beneficiază de un singur loc pentru reporter.

 Articol 71 Filmarea tehnică
  
Cluburile trebuie să asigure spațiu pentru instalarea unui sistem de colectare a datelor statistice, într-
un sistem definit de LPF/club. 
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Cluburile sunt obligate să ofere spațiu (de obicei, în zona principală sau în zona camerei principale) 
pentru instalarea unui sistem de colectare a datelor statistice. Sistemul necesită spațiu pentru un rack 
de camera mică, măsurând aproximativ 2.5m lungime, pentru un tehnician și echipamentul său, 
măsurând aproximativ 5m în lungime și o priză de 220V. Poziția camerei și stația de lucru ar trebui să 
fie protejate de intemperii. 

Cluburile trebuie să știe că în urma proceselor tehnologice, un echipament nou poate fi dezvoltat, 
acesta necesitând mai mult spațiu decât cel menționat mai sus. Cerințele detaliate pentru amplasarea 
camerelor și a tehnicienilor sunt: 

Locațiile camerelor
4 Înălțimea: cel puțin la 15 metri de la nivelul terenului;
4 Spațiu suplimentar ar trebui destinat platformei camerei principale, dacă locația permite acest 
lucru;
4 Locația: cât mai aproape posibil de linia de mijloc cu o perspectivă liberă asupra întregului 
teren de joc;
4 Camerele pot fi montate pe trepied sau atașate acoperișului / structurii stadionului sau 
oricărei structuri oferite de club.
Tehnicienii
4 Stația de lucru a tehnicienilor ar trebui poziționată la 100m distanță de cablare față de camere.

 Articol 72 Securitate
  
Măsurile de securitate, care pot fi solicitate în mod normal de serviciul de pază și care să controleze 
zonele audiovizuale ale deținătorilor de drepturi, (incluzând, fără limitări, zona carelor de transmisie) 
sunt responsabilitatea clubului. 

Securitatea tuturor zonelor audiovizuale ale deținătorilor de drepturi este responsabilitatea clubului. 

Aceste zone nu trebuie să fie accesibile publicului și trebuie păzite de agenții de securitate 24h din 
24h, de la venirea până la plecarea tuturor celor ce fac parte din personalul deținătorilor de drepturi 
și echipamentul acestora. 

 Articol 73 Accesul Media
  
LPF, alături de clubul gazdă, are dreptul de a controla accesul partenerilor media (deținători de drep-
turi) pe stadion și pot restricționa accesul oricărui membru media neautorizat. 

Reprezentanților media nu le este permis accesul pe terenul de joc înaintea, pe durata și după termi-
narea meciului, cu excepția echipei de filmare care acoperă jucătorii la începutul meciului și a două 
camere de filmat ale deținătorului de drepturi pentru producție care filmează după terminarea meci-
ului, cuprinzând și loviturile de penalty, respectiv minutele de prelungiri. 

Același lucru se aplică și în cazul tunelului și a zonei vestiarelor, cu excepția interviurilor flash 
aprobate, al prezentărilor la nivelul terenului dinaintea și după terminarea meciului și a camerei 
deținătorului de drepturi, care va filma următoarele activități: 
4 Sosirile echipei la vestiare (pentru această scenă se poate folosi mai mult decât o cameră);
4 Jucătorii în tunel, chiar înainte să intre pe teren pentru încălzirea dinaintea meciului și pentru 
începutul primei și a celei de-a doua reprize;
4 Jucătorii întorcându-se de pe teren după încălzirea dinaintea meciului.

Doar un număr limitat de fotografi, cameramani și personal de producție, aparținând deținătorilor 
de drepturi, toți echipați cu autorizația necesară, au permisiunea de a lucra în zona dintre limitele 
terenului de joc și spectatori. 

Dispozitivele de creditare pentru acces special pe terenul de joc sunt: 
4 Vestele oficiale LPF pentru productia TV in jurul terenului si in tribune.
4 Acolo unde este cazul, dispozitivele de acreditare locale ale fiecărui club pentru zonele respec-
tive.
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 Articol 74 Cablarea
  
Cluburile trebuie să asigure infrastructura cablării necesare pentru a permite deținătorilor de drep-
turi audiovizuale instalarea cablurilor în condiții de securitate. Mai mult, unde va fi solicitat, accesul 
la sistemele de precablaj în stadioane ar trebui să fie gratuit tuturor deținătorilor de drepturi audiovi-
zuale.

Înainte de începerea sezonului competițional, o astfel de infrastructură de cablaj este stabilită și 
verificată de către LPF, împreună cu respectivii deținători de drepturi.

În general, trebuie îndeplinite următoarele condiții în asigurarea cablajului la partide:
4 Cablurile nu trebuie să obstrucționeze sau să pună în pericol siguranța jucătorilor, oficialilor 
sau a publicului.
4 Măsurile trebuie luate în vederea asigurării unei cablări cât de puțin vizibilă pe stadion și în 
zona care înconjoară terenul de joc.
4 La nevoie, podurile de cablu, capacele de cablu, cârligele de cablu și altele asemenea obiecte 
pot fi folosite pentru a întări siguranța cablurilor. 
 
 Articol 75 Surse de energie electrică și instalații de iluminat
  
Alimentarea corectă și sigură a energiei pe stadion va garanta desfășurarea completă și neîntreruptă a 
evenimentelor sportive și difuzarea lor televizată.

Cerințele și recomandările descrise în prezentul regulament au ca scop asigurarea acelei alimentări, 
astfel încât transmisia de televiziune sa nu fie întreruptă, cu impact negativ evident ce ar duce la 
percepția audio-vizuală a competiției.

LPF va efectua, de asemenea, un audit privind situația instalațiilor din fiecare stadion și va stabili un 
plan de îmbunătățire a acestora dacă este necesar.
Ca principiu fundamental, instalațiile pentru alimentarea stadioanelor trebuie să respecte 
reglementările actuale, atât la nivel european, național, regional, cât și local, precum și cerințele LPF 
prezentate aici.

Pentru construcții noi sau renovări trebuie să se aplice întotdeauna cea mai recentă versiune sau 
revizuire existentă a diferitelor regulamente, cu toate că în instalațiile vechi se continuă legislația în 
vigoare în ceea ce privește diferite versiuni a legislației care îi este aplicabilă.

Pentru ca serviciile de siguranță să funcționeze în caz de incendiu, echipamentul și materialele utili-
zate trebuie să aibă, prin construcție sau instalare, o rezistență la foc cu o durată adecvată.

Echipamentul și materialele trebuie să fie aranjate astfel încât să se faciliteze verificarea, testarea și 
întreținerea periodică.

Se pot utiliza următoarele surse de alimentare:

• Baterii acumulatoare. În general, bateriile de pornire ale vehiculelor nu îndeplinesc cerințele 
privind alimentarea pentru serviciile de siguranță
• Generatoare independente
• Derivații separate ale rețelei de distribuție, în mod efectiv independent de furnizarea normală.

Punerea in functiune va avea loc în absența tensiunii în circuitele de alimentate prin diferite surse de 
la compania sau companiile de distribuție a energiei electrice, sau atunci când această tensiune scade 
sub 70% din valoarea sa nominală apar.

Capacitatea minimă a unei surse de energie proprii va fi, ca regulă generală, cea necesară pentru de a 
furniza iluminatul de securitate în condițiile indicate în secțiunea respectiva din această instrucțiune.

Un stadion trebuie să aibă o sursă electrică de rezervă, care să îi permită să furnizeze, independent 
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de iluminatul special, intesitatea necesară pentru a participa la servicii urgente esențiale atunci când 
acest lucru este cerut de autoritatea competentă.

 Articol 76 Regulile speciale ale LPF pentru difuzarea de programe de televiziune
  
Alimentarea cu energie a stadionului omologat de LPF, în plus față de respectarea reglementărilor și 
regulamentelor descrise mai sus, trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

a. Stadioanele, în plus față de sursa de alimentare normală de la compania de utilități vor fi 
prevăzute cu o a doua sursă de alimentare, de cel puțin 25% din puterea contractată pentru alimenta-
rea normală, să mențină în funcțiune elementele esențiale și securitatea instalației, în caz de defectare 
a alimentării principale.

b. În conformitate cu reglementările în vigoare, alimentarea de rezervă poate fi un generator sau 
cele admise ca valabile.

c. Se solicită ca toate echipamentele de iluminat ale terenului de joc cu proiectoare cu reaprin-
dere imediată (tip reaprindere la cald sau cu LED-uri) să fie alimentate prin alimentarea de rezervă în 
cazul defectării alimentării normale.

d. Aceste echipamente trebuie să garanteze continuitatea difuzării televizate, astfel încât nivelul 
minim al camerei principale obținut de ele să fie de cel puțin 800 Lux. 

e. Restaurarea serviciului, din momentul producerii defecțiunilor electrice de alimentare, până 
la atingerea limitei de 800 lux, în nici un caz nu va depăși 2 secunde

f. Generatoarele sau sursele de energie alternativă trebuie recalculate pentru a rezista la con-
exiunea de vârf de la vid fără deconectare a cel puțin 100% din proiectoare cu reaprindere imediată 
imediată (tip reaprindere la cald sau cu LED-uri), pentru a satisface , în acest fel, cu cele două 
secunde de timp maxim de restaurare a serviciului.

g. Ar trebui să se asigure că orice defecțiune electrică în instalație în sine, (indiferent de 
defecțiunea de alimentare principală deja tratată), cum ar fi, de exemplu, un scurt circuit cu 
declanșarea corespunzătoare a comutatorului asociat, nu împiedică continuitatea difuzării televizate.

Curentul existent (incluzând curentul de rezervă), lumina, apa și utilitățile generale din cadrul sta-
dionului, trebuie puse la dispoziție pe cheltuiala proprie de către echipa gazdă, în vederea organizării 
meciurilor oficiale LPF, cuprinzând următoarele zone:
4 Aparatura de transmisie;
4 Aparatura media;
4 Zonele promoționale ale sponsorilor/furnizorilor parteneri ai LPF. 

Pe lângă solicitarea generală pentru echipa gazdă de a oferi surse electrice pentru toată transmisia și 
facilități media, cluburile trebuie să ofere un nivel specific de curent pentru o anumită aparatură de 
transmisiune. Pe lângă curentul existent și rezervă, cluburile oferă fără costuri următoarele utilități de 
curent și lumină partenerilor media cu drepturi de difuzare. Curentul tehnic trebuie oferit de către 
club la următoarelor poziții după cum este prezentat în următorul tabel:
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Sursele de lumină trebuie oferite pentru toate zonele reprezentanților media cu drepturi de transmisi-
une.

Pe cheltuiala proprie, clubul trebuie să îi pună deținătorului drepturilor de difuzare la dispoziție un 
generator electric de rezervă cu următoarele caracteristici:
4 Capacitate de 50 KWA;
4 Tablou de distribuție curent cu 1x63A, 2x32A, 2x16A, 2x220Aș
4 AR automatizare.

In cazul în care clubul deține deja un generator electric cu capacitatea suficientă, ce include 50kva de 
rezervă, respectiv caracteristicile menționate anterior, existența generatorului de rezervă nu mai este 
imperios necesară.

 Articol 77 Locuri pentru observatorii media de meci
  
Partenerii media, care dețin drepturi de difuzare, pot solicita până la 5 locuri pentru observatorii 
respectivi de meci pentru fiecare dintre membrii personalului aprobat cu roluri în cadrul producției 
înaintea și după terminarea meciului, dar nu în timpul meciului.

Aceste locuri trebuie alocate în tribuna presei și vor avea prioritate asupra solicitărilor media 
generale.

Locurile trebuie să fie solicitate ofițerului de presă al clubului gazdă cu 5 zile înainte de disputarea 
meciului. 

Aceleași norme se aplică și pentru membrii departamentului media al LPF. Cu 5 zile înaintea fiecărui 
meci, LPF poate solicita 3 permise de acces la masa presei. Clubul trebuie să dea prioritate acestei 
solicitări.

 Articol 78 Poziție Interviuri flash
  
Cluburile trebuie să ofere spațiu pentru cel puțin 2 poziții de interviuri flash la meciurile oficiale LPF. 
Acestea ar trebui localizate între băncile de rezervă și vestiarele jucătorilor celor două echipe. Pentru 
sezonul 2019/2020 in principiu doar o pozitie de flash interview va fi folosita.

Fiecare poziție trebuie să măsoare 3m x 4m și să aibă spațiu suficient pentru un panou de fond 
măsurând  3m x 2.3m. 

Cluburile trebuie să respecte solicitările privind curentul si lumina prevăzute în prezentul regula-
ment.

Partenerii media, care dețin drepturi de difuzare, trebuie să ofere echipamentul.  Sursa de alimentare 
cu energie si instalațiile de iluminat necesară va fi pusă la dispoziție de către club. 
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IV - Activități deținătorii drepturilor de televizare
 Articol 79 Reguli generale
  
Cluburile vor conlucra și vor respecta toate solicitările adiționale pentru acces și interviuri cu televizi-
unea deținătoare a drepturilor de difuzare, dar și cualți parteneri media, pe durata întregului sezon.

 Articol 80 Activități efectuate înainte de meci - Conferințe de presă
  
Fiecare club trebuie să organizeze o conferință de presă cu o zi sau două înaintea meciului. Fiecare 
conferință de presă trebuie condusă de către ofițerul de presă al clubului participant. 

Toate conferințele de presă sunt deschise pentru toți reprezentanții media care au primit autorizația 
de a fi prezenți la meci. Orice limitare a accesului deținătorilor drepturilor de difuzare trebuie stabilit 
în prealabil de către cluburi împreună cu LPF.

La fiecare conferință de presă trebuie să participe cel puțin antrenorul principal al echipei, împreună 
cu unul sau de preferat doi jucători. Dacă antrenorul este suspendat în cadrul meciului, cluburile au 
opțiunea de a-l înlocui cu asistentul său în cadrul conferinței de presă desfășurată înaintea meciului.  

Antrenorii și jucătorii care participă la conferințele de presă vor respecta normele prezente în regula-
mentul stabilit de LPF.

Conferințele de presă se vor desfășura în intervalul orar 12.00 și 20.00 ora locală și vor fi anunțate din 
timp prin intermediul rețelelor de comunicare ale cluburilor. 

Cluburilor le este reamintit faptul că aceste conferințe de presă pot fi difuzate în direct de toți 
partenerii media prezenți, indiferent de locație. Nicio restricție nu va fi prevăzută în ceea ce privește 
conținutul conferinței de presă, iar cluburile vor oferi facilitățile necesare transmisiunilor în direct, 
precum locuri special amenajate pentru cabluri și locuri de parcare pentru autoturismele de televizi-
une.
În cazul în care un club organizează activități media suplimentare, acestea pot fi activități adiționale, 
însă nu vor înlocui conferința de presă desfășurată înaintea meciului.

 Articol 81 Activități efectuate înainte de meci - Antrenamentul dinaintea meciului
  
Cel puțin 15 minute va fi liber accesul mass-media (atât al deținătorilor de drepturi, cât și al altor 
reprezentanți media) la ultimul antrenament dinaintea meciului. Data, ora si  locul antrenamentului, 
precum si perioada in care antrenamentul este deschis pentru filmare va fi anuntata din timp catre 
detinatorii de drepturi si mass-media 

Fiecare club are dreptul de a decide dacă întregul antrenament sau doar primele sau ultimele 15 
minute sunt deschise pentru media. Dacă un club decide să permită accesul partenerilor media doar 
pentru 15 minute din antrenament, această decizie va fi aplicată pentru toata media.

Cluburile trebuie să ofere sprijin suplimentar pentru deținătorii drepturilor TV și să le ofere acestora 
o poziție de filmare preferențială pentru antrenament. 

În situația în care clubul va trimite propriului fotograf să participe la întreaga sesiune de antrenament 
(dintre care numai 15 minute sunt deschise către media), acesta îi va oferi Ligii Profesioniste de Fot-
bal, la cerere, fotografiile pe care LPF le va folosi în scopuri promoționale.

Antrenamentele dinaintea meciului pot fi transmise în direct, indiferent de locație, iar cluburile tre-
buie să ofere sprijinul și toate facilitățile necesare pentru difuzarea în direct a meciurilor, precum și 
trasee speciale pentru cabluri și locuri de parcare pentru autoturismele de televiziune.

În cazul în care un club nu efectuează întregul antrenament în ziua dinaintea meciului, se vor pune 
la punct alte aranjamente în colaborare cu LPF, pentru a oferi reprezentanților media, în special 

79.01

80.01

80.02

80.03

80.04

80.05

80.06

81.01

81.02

81.03

81.04

81.05

81.06



Liga Profesionistă de Fotbal • www.lpf.ro • 47

deținătorilor drepturilor de difuzare, acces la cel puțin 15 minute din pregătirea echipei. Această 
pregătire ar putea include și plimbări împrejurul stadionului. 

 Articol 82 Activități efectuate înainte de meci - Interviurile din prezilele meciului si 
promo day pentru detinatorii de drepturi 
  
Cluburile trebuie să le pună deținătorilor drepturilor de difuzare la dispoziție, la cerere, antrenorul 
principal și un jucător cheie  pentru interviuri . 

Cererile televizunilor difuzoare de drepturi vor fi trimise catre LPF, pana la finalul zilei de dupa ul-
timul meci al etapei si vor contine numele jucatorilor, minim 3 de catre fiecare dfuzor, care doresc a fi 
intervievati.

LPF va stabili impreuna cu cluburile data, ora, locatia, jucatorul si antrenorul care vor participa la 
aceste interviuri . Jucatorul fiind ales dintre cei desemnati de detinatorii de drepturi de catre LPF 
impreuna cu clubul respectiv. Durata sesiunii este de 20 de minute pentru fiecare difuzor detinator de 
drepturi. 

Promo day 
Este ziua in care partenerul media va putea filma promouri pentru promovarea meciurilor, aceasta zi 
avand o frecventa maxima de o data la 3 etape, la cererea partenerul media. Calendarul acestor zile 
este stabilit de LPF, respectand urmatoarea regula generala.

PROMO DAY 1 
in primele 2 saptamani inaintea inceperii competitiei 

PROMO DAY 2 
intre etapa 3 si 4 

PROMO DAY 3 
intre etapa 6-7

PROMO DAY 4 
intre etapa 9-10

PROMO DAY 5
intre etapa 12-13

PROMO DAY 6 
intre etapa 15-16

PROMO DAY 7 
intre etapa 18-19

PROMO DAY 8 
in primele 2 saptamani inainte de reluarea competitiei. 

PROMO DAY 9
intre penultima si ultima etapa din sezonul regular

PROMO DAY 10 
intre ultima etapa din sezonul regular si playoff/out 

PROMO DAY 11 
intre etapa 3 si 4 din playoff/out 

PROMO DAY 12 
intre etapa 6-7 din playoff-out 
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PROMO DAY 13 
intre penultima si ultima etapa de play off 

PROMO DAY  14
intre antepenultima si penultima etapa de playout.

PROMO DAY nu poate avea loc in saptamana cu etapa intermediara

LPF va stabili calendarul PROMO DAY dupa stabilirea calendarului competitional si il va comunica 
cluburilor si partenerul media.
 
Partenerul media va trimite solicitare de accesare a PROMO DAY catre LPF cu cel putin 7 zile inainte 
de urmatorul PROMO DAY.

Solicitarea va fi insotita de un scenariu de filmare si membrii clubului, jucatori, antrenori desemnati 
sa participe la realizarea filmarilor si locatiile de filmare (teren, vestiare etc)

Clubul si LPF pot solicita modificarea scenariului si a persoanelor desemnate daca se incalca principii 
de  promovare corecta a meciurilor si a competitiei. Clubul, prin LPF si detinatorul de drepturi vor 
colabora pentru realizarea unui scenariu si promo adecvat principiilor si obiectvelor de promovare 
ale competitiei.

Cluburile au obligatia sa participe cu personalul si locul cerut la realizarea acestor promouri, asa cum 
au fost ele agreate de LPF si detinatorul de drepturi
PROMO DAY – va fi activata pentru fiecare club in parte doar la solicitarea detinatorului de drepturi.

Filmarea nu poate dura mai mult de o ora, scenariul trebui sa fie adecvat acestei cerinte

Intregul material sau parti din ele vor putea fi folosite doar in acest promo(material de promovare), 
ele nu pot fi folosite in alte scopuri, de exemplu, in buletinele de stiri. Toate elementele filmate, duble, 
balbe etc, care nu apar in scenariu vor i distruse de catre radiodifuzorul care e-a filmat

 Articol 83 Activitățile din ziua meciului - Filmarea vestiarelor
  
Deținătorii drepturilor media nu au acces la vestiarele echipei înaintea, pe durata, și nici după ter-
minarea meciului, exceptie facand filmarea oficiala  cu o singură cameră de filmat a deținătorului 
drepturilor media care face transmisiunea, împreună cu un fotograf LPF (dacă este prezent) înaintea 
meciului, pentru a filma echipamentul jucatorilor.

Excepție se poate face atunci când s-a încheiat, în prealabil, un acord cu  clubul.

Această filmare are loc o singură dată și trebuie încheiată cu succes înaintea sosirii jucătorilor la sta-
dion.

Regula este ca asemenea filmare în vestiarele echipelor să se desfășoare cu doua (2) ore înainte de 
sosirea echipelor pe stadion daca vestiarul este pregatiti corespunzator pentru filmare, in caz contrar 
filmarea se va face dupa finalizarea acestor pregatiri.

 Articol 84 Activitățile din ziua meciului - Filmarea sosirii echipelor 
  
Reprezentanții media cu drepturi de transmisiune, au permisiunea de a filma sosirea celor două 
echipe, folosind un număr maximum de trei camere ENG, aflate în poziții fixe pentru fiecare echipă, 
în următoarele locații:

4 Punctul în care jucătorii coboară din autobuzul echipei;
4 Zona mixtă;
4 Lângă ușa vestiarelor celor două echipe (fără a filma înăuntrul vestiarelor);
4 Localizarea exactă a acestor camere este hotărâtă exclusiv de LPF. Alți reprezentanți media cu 
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drepturi de difuzare pot primi permisiunea de a filma sosirea echipelor în concordanță cu aprobarea 
LPF din considerente de spațiu și probleme de securitate.
4 In aceste zone nu au acces si nu au dreptul de filmare alti reprezentanti media fata de cu drep-
turi de transmisiune 

 Articol 85 Activitățile din ziua meciului - Interviurile dinaintea meciului
  
Toate interviurile trebuie să se desfășoare în locurile special organizate pentru transmisiuni televizate.

Antrenorul prinicpal al fiecarei echipe are obligatia ca la 10 minute dupa transmiterea foii de joc, cu 
echipele care vor evolua sa acorde un interviu reporterului detinatorului de drepturi (unul comun 
pentru toti radiodifuzorii)

Interviul va avea maxim 2  intrebari legate exclusiv de echipa aliniata-(considernete asupra acestei), 
jucatori titulari, rezerve (optiunea alegerii lor), tactica preconizata, perspectiva asupra adeversarului 
prin prisma tacticii sau primului 11 alese de catre acesta, perspectiva generala asupra jocului respec-
tiv. 

Managerul Media  este cel desemnat  sa asigure realizarea acestor interviuri. 

Locul de desfasurare este in zona flash in fata panouriile de flash interview.

Interviurile cu jucătorii sunt permise înaintea meciului, dar nu mai târziu de începerea încălzirii. 
Acest aspect poate fi discutat în prealabil cu ofițerul de presă al clubului.

 Articol 86 Activitățile din ziua meciului - Interviurile de pe durata meciului
  
Interviurile cu jucători sau oficiali ai echipei prezenți pe lista de meci nu sunt permise pe parcursul 
meciului. Acești membri includ antrenori, jucători care au fost înlocuiți sau jucători-rezervă care nu 
au intrat pe teren.

Interviurile din timpul meciului sunt permise numai cu vedete, invitați, oficiali și jucători care nu 
participă la meci.

Deținătorul de drepturi de transmisie poate lua un interviu la jumătatea meciului cu un membru al 
delegației echipei oficiale, acest lucru depinzând de înțelegere. Aceasta include antrenorul principal 
sau asistentul său, însă nu și jucătorii.

 Articol 87 Activitățile din ziua meciului - Interviurile la pauza meciului
  
Imediat dupa terminarea primei reprize, antrenorul prinicipal, unul dintre secunzi sau capitanul 
echipei, in functie de cine este desemnat de catre club, are obligatia sa acorde un scurt interviu in 
locul stabilit de catre LPF, avand faclitatile necesare pentru realizarea transmiunii in direct, report-
erului detinatorului de drepturi (unul comun pentru toti radiodifuzorii)

Interviul va avea maxim 2 intre intrebari legate exclusiv jocul din prima repriza si de perpectiva jocu-
lui pentru repriza secunda. 

Managerul media este cel desemnat sa asigure realizarea acestor interviuri. 

 Articol 88 Interviuri Flash – super flash
  
Pentru reprezentanții media cu drepturi de difuzare și publicul acestora, obținerea unei reacții asupra 
jocului înainte de ultimul fluier, reprezintă un component important al programării și, de asemenea, 
un motiv important pentru care reprezentanții media cu drepturi de difuzare investesc în producții în 
direct la meciurile LPF.

Interviul super flash se va realiza la marginea terenului, in locatia stabilita de catre LPF, avand facili-
tatile necesare pentru realizarea transmisiunii in direct, imediat dupa terminarea meciului, cu „ju-
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catorul meciului” (indiferent daca acesta mai este pe teren sau intre timp a fost inlocuit si a mers la 
cabine). 

„Jucatorul meciului” este desemnat de detinatorul de drepturi prin reprezentantii sai de comun acord. 

Managerul media  este cel desemnat sa asigurare realizarea acestui interviu. 
„Jucatorul meciului” nu poate refuza prezenta la acest interviu. 

Stabilirea unui „jucator al meciului” este o oportunitate suplimentara de promovare a competitiei si a 
jucatorilor si aceasta activitate se inscrie in realizarea acestui principiu.

Aceste norme solicită cluburilor să îi pună la dispoziție antrenorul principal, cât și doi dintre jucătorii 
importanți pentru interviuri cu partenerii media cu drept de difuzare a meciului. 

Cluburile trebuie să dispună de cel puțin 4 jucători importanți pentru astfel de interviuri, câte 2 de la 
fiecare club, altii decat jucatorul meciului. 

Cu toate acestea, având în vedere marele interes pentru competiție, obiectivul principal al LPF, dar și 
al cluburilor este să ofere cele mai bune condiții partenerilor media cu drepturi de transmisiune după 
terminarea meciului, respectând umătoarele principii pentru interviurile flash.

Interviurile flash se vor realiza  incepand cu minim 10 minute si maxim 15 minute de la fluierul de 
final al partidei

Managerul Media va comunica ofiterilor de presa lista jucatorilor desemnati pentru aceste interviuri, 
2 de catre fiecare echipa. Managerul media este cel desemnat pentru realizarea acestor interviuri la 
care se adauga si interviurile cu antrenorii principali ai celor 2 cluburi.

Ordinea de acordarea a interviurilor este stabilita de catre Managerul Media.

Aceste interviuri vor fi realizate de catre un reprezentant comun al radiodifuzorilor detinatori de 
drepturi.

Fiecare interviu nu poate dura mai mult de 5 minute 

Cluburile  asigura jucătorii solicitati din partea detinatorilor drepturilor de difuzare. 

Antrenorii principali si jucatorii desemnati de catre Managerul Media nu poate refuza participarea la 
aceste interviuri

Un jucator poate refuza o singura data pe parcursul unui an competitional prezenta la aceste flash 
interviuri. 

Prioritate în asemenea interviuri au antrenorii celor două echipe, primul fiind antrenorul oas-
pete.  Fiecare antrenor trebuie să acorde un flash interviu înainte de a pleca spre conferința de presă 
desfășurată după terminarea meciului.

Cluburile se vor asigura că antrenorul principal împreună cu jucătorii sunt disponibili pentru astfel 
de interviuri direct dupa terminarea meciului, cu excepția unor circumstanțe excepționale. 

Jucătorii selectați pentru controlul doping pot acorda interviuri dupa terminarea meciului dacă sunt 
escortați de personal stabilit în prealabil.

Solicitările de interviu după terminarea meciului din partea partenerilor media cu drepturi de difu-
zare au mereu prioritate față de zonele de activități mixte și interviurile pentru platformele media ale 
cluburilor.
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 Articol 89 Conferința de presă după terminarea meciului
  
Conferințele de presă din cadrul locației, ce au loc după terminarea meciului, trebuie să înceapă nu 
mai tarziu de 25 de minute de la ultimul fluier.

Clubul gazdă este responsabil pentru oferirea serviciilor și infrastructurii tehnice necesare pentru 
conferințele de presă.

Cele două cluburi trebuie să pună la dispoziție antrenorul principal al echipelor pentru conferința de 
presă. 

 Articol 90 Zona mixtă
  
După terminarea meciului, o zonă mixtă este delimitată, pornind de la vestiarele jucătorilor și până la 
ieșirile folosite de cele două echipe de fotbal. 

Cluburile se vor asigura că toți jucătorii care au participat la meci, fie pe poziții principale, fie ca 
rezerve, vor parcurge întreaga zonă mixtă pentru a acorda interviuri pentru media. 

Această zonă va fi accesibilă numai antrenorilor, jucătorilor și reprezentanților media (cu excepția 
fotografilor).

În principiu, toți reprezentanții media cu autorizație de participare (cu excepția fotografilor) dețin 
acces la zona mixtă, în limita spațiului disponibil. Orice restricție în ceea ce privește accesul partener-
ilor media trebuie stabilită în prealabil cu LPF.

 Articol 91 Reguli specifice cu privire la antrenorii suspendați
  
Antrenorii suspendați sunt încurajați să onoreze cerințele partenerilor media cu drept de difuzare 
cu o zi înainte de meci, printre acestea numărându-se participarea la interviuri și conferințe de presă 
desfășurate cu o zi înaintea meciului. Dacă antrenorul principal nu este disponibil, asistentul lui va 
onora aceste obligații către partenerii media.

În ziua meciului, un antrenor suspendat poate urmări meciul numai din tribune; aceșta nu au per-
misiunea de a vorbi cu echipa sau de a fi prezenți în vestiare, în tunel sau în zona tehnică înainte sau 
în timpul meciului. Antrenorii suspendați pot accesa aceste zone după 15 minute de la ultimul fluier, 
iar apoi vor fi disponibili pentru a onora obligațiile către partenerii media.

Același lucru se aplică în cazul în care un antrenor este eliminat în timpul meciului.
 
 Articol 92 Reguli specifice cu privire la jucătorii suspendați
  
Un jucător suspendat poate participa la interviurile flash înaintea meciului, la pauza sau la sfârșitul 
meciului. Jucătorii suspendați pot participa la interviuri și la studiourile de pe teren înainte și după 
meci, dar niciodată la pauza acestuia.

 Articol 93 Pozițile studiourilor mobile de pe terenul jocului
  
Prezentările și discuțiile care nu necesită antrenorul principal sau jucătorii înscriși pe lista meciului 
pot avea oricând loc în studiourile de pe teren.

Detinătorii drepturilor de transmisiune pot avea un prezentator în zona gazonului. Prezentatorul 
poate prezenta programul, invitații și discuta informații atât înainte de meci, la jumătate și chiar după 
terminarea meciului.

In timpul meciului, echipamentele studiourilor trebuie poziționate astfel încât să nu existe nici un 
pericol pentru jucatori, sau obstructionarea vederii stafului tehnic de pe bancile de rezerve.
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 Articol 94 Lista oficială cu jucătorii, antrenorii și arbitrii
  
Ofițerii de presă ai clubului gazdă vor verifica dacă există greșeli în ceea ce privește numele jucătorilor 
înainte de a produce documentul oficial al alinierii echipelor (line-up-ul), alinierea tactica.

Cele două echipe vor oferi arbitrilor, cât și ofițerului de presă al echipei gazdă, foaia de joc cu 110 
minute  de minute înainte de începerea meciului, adica cu minim 20 minute inainte de inceperea 
sedintei tehnice. Această listă trebuie să cuprindă numerele, numele complet al jucătorilor și poreclele 
(dacă există) a celor 18 jucători (precum și numele jucătorilor oficiali care se află pe banca de rezerve 
sau pe locurile adiționale), alinierea tactica. Cei 11 jucători indicați pe listele de jucatori oficiale, for-
mând primul 11, sunt cei care vor începe meciul. Cei 7 rămași au rolul de jucători de rezervă. 

Listele de jucatori oficiale se pot găsi accesând platforma digitală a LPF. 

Clubul va utiliza listele cu jucători și va bifa cei 18 jucători din lot și personalul tehnic, în concordanță 
cu indicațiile primite din partea LPF.

Ulterior, pana la inceperea sedintei tehnice, ofițerul de presă al echipei gazdă va pregăti din foaia 
de joc completată alinierea oficială cu pozițiile tactice, imprimată, pe care o va distribui tuturor 
reprezentanților media cu ajutorul ofiterulului echipei oaspete si staff-ul disponibil in urmatoarele 
zone:

1. Pozițiile de comentatori TV și radio;
2. Zona tehnică
3. Zona carelor de transmisie 
4. Tribuna presei
5. Facilitățile de media (Sala de conferință și camerele de lucru ale reprezentanților presei/me-
dia)
6. Zona VIP 

Ofițerii de presă vor oferi ajutor în verificarea și distribuția documentelor. 

Conținutul acestora trebuie verificat detaliat. Greșelile sau neclaritățile trebuie comunicate către LPF 
pentru a permite corecturi înainte ca exemplarele finale să fie produse si utilizate.
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V - Facilități generale pentru mass-media
 Articol 95 Depozitarea camerelor pentru mass-media
  
Cluburile trebuie să pună la dispoziția mass-media o locație unde își pot depozita camerele în timpul 
meciurilor. Camerele mass-media, care nu fac parte din cele ale deținătorului de drepturi de difuzare, 
ele trebuie depozitate la intrare în ziua meciului și ridicate doar la finalul meciului. 

Clubul se face responsabil pentru depozitarea și siguranța camerelor.

 Articol 96 Zona de lucru pentru reprezentanții Mass-Media
  
Cluburile trebuie să cuprindă o zonă de lucru de 100m², dotată cu birouri, curent, cablu de internet 
Wi-Fi pentru cel puțin 50 de reprezentanți media. 

Mese, scaune, surse de curent și cabluri de internet sau Wi-Fi trebuie oferite de către clubul gazda.

Cluburile trebuie să se asigure că zona de lucru pentru reprezentanții media este aclimatizată în mod 
corespunzător, în funcție de condițiile meteorologice.

 Articol 97 Tribuna presei
  
Cluburile trebuie să ofere 50 de locuri în cadrul unui sector dedicat exclusiv pentru reprezentanții 
media într-o parte centrală, cu vedere neobstrucționată a întregului teren de joc. 

Cel puțin 25 de locuri trebuie echipate cu mese, curent și conexiuni la Internet. Aceste locuri sunt 
suplimentare locurilor rezervate pentru deținătorii de drepturi de difuzare. Mesele vor fi îndeajuns de 
mari, încât să se poată depozita un laptop, un computer și un carnet de notițe. 

Dacă spațiul permite, reprezentanții media care nu dețin drepturi de transmisiune pot ocupa locurile 
prevăzute cu scaune și mese. La intrarea pe stadion, camerele de filmat sau alt echipament de filmare 
ce aparține reprezentanților media fără drepturi de difuzare, vor fi puse in camera de depozitare a 
echipamentelor (Art.40). Asemenea echipament se poate recupera numai după încheierea meciului, 
incluzând și durata de prelungiri și loviturile penalty.

Conexiunile de Internet destinate partenerilor media vor fi oferite fără costuri.

 Articol 98 Așezarea Media și legitimarea fotografilor LPF
  
Clubul gazdă este obligat să rezerve 3 locuri cu mese pentru presă și 2 pentru fotograful LPF.

Dacă LPF nu a solicitat aceste locuri sau aceste legitimații cu 72 de ore înaintea meciului, clubul 
gazdă poate aloca aceste locuri sau legitimații altor reprezentanți media.

 Articol 99 Sala de Conferință
  
Microfonul principal al sălii de presă poate fi sponsorizat cu o placă sau ceva similar cu următoarele 
dimensiuni: 30 cm lățime și 24 cm înălțime. 

Partea inferioară (sau baza) a acestui element trebuie să se sprijine pe masă. Publicitatea statică poate 
fi afișată pe această placă sau ceva similar. În cazul în care acest suport este digital, acesta poate roti 
diferite imagini statice ale diferiților sponsori oficiali ai Clubului. 

Aceste dimensiuni ale panourilor publicitare sau similare sunt permise pentru înregistrarea corectă a 
protagoniștilor fără obstacole vizuale.

Nu este permisă publicitatea pe scaunelor  celor care apar în sala de presă.
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Se permit până la două sticle, care pot fi numai apa sau sifon, 50 cls, în fiecare poziție care apare pe 
masa de protagoniști, până la maxim trei poziții. Sticlele trebuie să fie prezentate fără suporturi sau 
elemente care să ridice prezența lor deasupra mesei. Nu este permisă prezența de sticle sau cutii de 
bere, inclusiv bere fără alcool sau de orice altă băutură alcoolică, nici în sala de presă nici în vreo 
facilitate a stadionului, al orasului sportiv sau în orice alt loc în care se produc conferințe de presă leg-
ate de LPF.

Dacă băutura este comercializată cu un recipient sub formă de tetrabrik, aceasta trebuie să aibă o 
capacitate mai mică de 50 cl. existente pe piață.

În cazul în care băutura este strict pentru auto-consum al persoanei de față în timp ce vorbește cu 
mass-media, aceasta trebuie să fie pusă fără niciun semn vizibil și aparent în spate sau departe de 
cameră, astfel încât să nu aibă o prezență semnificativă în imaginea ce este percepută prin interme-
diul televiziunii.

Clubul trebuie să ofere facilități destinate conferințelor de presă dinaintea și după terminarea meci-
ului. Capacitatea minimă a unei săli de conferință este de 50 de locuri.

Clubul este de asemenea responsabil de oferirea următoarei infrastructuri și servicii: 

4 Scenă, împreună cu mese și scaune, suficiente astfel încât să permită așezarea a 5 persoane și 
un panou.

4 Platformă de cameră mare încât să fie posibilă depozitarea a 10 camere de filmare. Această 
platformă trebuie să fie suficient de stabilă cât să evite vibrațiile.

4 Detinatorul drepturilor TV are prioritate pentru cea mai bună poziție la centru. 

4 Echipament tehnic (microfoane, megafoane, în cazul unei interpretări simultane, cabine și 
căști).

4 Un splitbox cu minimum 16 ieșiri audio, pentru a evita dipozitarea microfoanelor 
reprezentanților media pe scenă. Splitboxul și microfoanele de pe scenă trebuie să fie funcționale și 
de ultimă generație, pentru a oferi un sunet curat și calitativ tuturor reprezentanților media.

4 Iluminat corespunzător pentru a facilita deținătorilor de drepturi de televizare și mass-mediei 
să transmită conferințele de presă în direct.

4 Cluburile trebuie să furnizeze facilități pentru transmiterea în direct, precum și spații pentru 
cabluri și parcări pentru carele de transmisie. 

4 Cluburile sunt responsabile pentru asigurarea aparaturii tehnice funcționale și operaționale. 
Cluburile pot primi solicitări de la LPF cu privire la instalarea de aparatură tehnică adițională pentru 
anumite meciuri.

 Articol 100 Zona mixtă
  
În cazul în care Clubul alege să pună o poziție centrală înaintea suportului media echipat cu un mi-
crofon principal, numai microfonul va avea permisiunea de a afișa o placă sau un suport publicitar cu 
dimensiuni care nu depășesc 20 cm lățime și 20 cm înălțime.
 
Pe suportul menționat, poate fi reprezentată sigla Clubului și / sau un singur sponsor principal al 
acestuia. În cazul în care acest suport este digital, se vor pot roti diferite imagini statice ale diferiților 
sponsori oficiali ai Clubului.

După meci, zona mixtă trebuie amplasată între vestiarele jucătorilor și locul prin care echipele 
părăsesc stadionul, astfel încât, deținătorii drepturilor media, dar și restul mass-mediei interesate să 
aiba posibilitatea de a intervieva jucătorii. 
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Clubul gazdă trebuie să se asigure de faptul că, atât jucătorii, cât și antrenorii, pot trece în siguranță 
prin zona mixtă. Toți jucătorii ambelor echipe, indiferent dacă au fost titulari sau rezerve în meciul 
respectiv, sunt obligați să treacă prin zona mixtă, pentru a facilita interviurile pentru presă. Cluburile 
sunt responsabile să se asigure de faptul că jucătorii cei mai relevanți pentru partida respectivă, vor 
trece prin zona mixtă. 

Toată zona mixtă trebuie împarțită în 2 zone separate vizibil. 

Prima zonă este rezervată pentru deținătorii de drepturi de difuzare, LPF.ro dacă sunt prezenți și 
deținătorul de drepturi de radio. 

A doua zonă este rezervată pentru reprezentanții TV fără drepturi de difuzare și presa scrisă.  

Accesul fotografilor și al suporterilor este strict interzis în toată zona mixtă. Clubul gazdă trebuie să 
organizeze securitatea prin stewarding adecvat, pentru a îndeplini această normă. 

Zona mixtă trebuie să fie organizată după următoarele criterii:

4 Spațiu suficient pentru cel puțin 50 reprezentanți media, despărțind cu bariere solide jucătorii 
de mass-media;

4 Lumină suficientă pentru interviurile televiziunilor;

4 Panoul cluburilor gazdă;

4 Zonă în apropierea vestiarelor, rezervată deținătorilor de drepturi și LPF. De asemenea, LPF 
are dreptul să solicite clubului gazdă, să ofere drepturi individuale celorlalți reprezentanți mass-media 
care nu fac parte din grupul deținătorilor de drepturi de televizare, TV, radio și presă scrisă. 

Cluburile ar trebui să țină cont de indicațiile suplimentare pentru crearea zonei mixte: 

4 Cluburile ar trebui să folosească o singură zonă mixtă pentru cele două echipe participante la 
meci;

4 Barierele trebuie să fie calculate la o lățime de 1 metru pe echipaj de televiziune și 25 cm pe 
echipaj radio sau presă scrisă; 

4 Atât spațiul pentru presă, cât și cel pentru echipe, ar trebui să aibă 1,5 metri lățime pentru a 
permite circulația;

4 Zona mixtă trebuie amplasată cât mai departe de surse de zgomot puternice precum trafic, 
lifturi sau bucătării. 

 Articol 101 Facilitățile pentru fotografi
  
O zonă de lucru cu minimum 25 de mese trebuie să fie pregătită pentru fotografi, care să conțină 
scaune, prize și conexiune la internet prin cablu sau Wi-Fi. 

Ideal este ca această zonă de lucru să fie separată de zona de lucru a presei, însă, în condițiile în care 
zona de lucru a presei are spațiu sufucient, poate fi amenajat un spațiu pentru fotografi în condițiile 
prezentate mai sus. 

Cluburile trebuie să ofere fotografilor locuri în zonele terenului, precum și conexiune la internet prin 
cablu sau Wi-Fi, in conformitate cu normele din art. 47 și 48.

In principiu, fotografii trebuie să lucreze în spatele panourilor publicitare din spatele obiectivelor. 
Dacă spațiul și siguranța permit,  LPF poate solicita cluburilor delegare specială pentru fotografi să 
lucreze în spatele panourilor publicitare opuse băncilor de rezervă. 
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 Articol 102 Poziția fotografilor în timpul meciurilor de fotbal
  
Fotografii pot lucra în spatele panourilor publicitare de-a lungul liniilor de poartă și, dacă spațiul 
permite acest lucru, de-a lungul zonei vis-a-vis de băncile tehnice ale echipelor.

Fotografii pot schimba capetele terenului la pauză sau, dacă este posibil, în timpul intervalului di-
naintea startului prelungirilor și înaintea loviturilor de pedeapsă.

Clubul gazdă trebuie să asigure fotografilor locuri cu vizibilitate bună a terenului, cu internet Wi-Fi 
sau prin cablu, precum și o zonă de lucru cu mese, energie electrică și internet Wi-Fi sau prin cablu 
pentru cel puțin 15 fotografi. Serviciul de conectare la internet trebuie să fie gratuit. 

Fotografii pot asista la conferințele de presă pre sau post meci, având un spațiu de autorizare.

Fiecare fotograf trebuie să obțină înainte de meci – și să semneze la ridicarea ei – vesta 
corespunzătoare LPF, pe care o va returna înainte de părăsirea stadionului. Vesta trebuie purtată tot 
timpul, în așa fel încât numărul de pe spate să fie vizibil.

LPF este responsabilă pentru crearea și producția vestelor fotografilor (la fel și pentru vestele person-
alului deținătorilor de drepturi și echipajelor ENG).

Echipa gazdă este responsabilă cu alocarea de personal suficient pentru distribuția vestelor foto-
grafilor înainte de meci, dar și cu strângerea acestora la momentul părăsirii stadionului de către foto-
grafi (în timpul sau după finalul meciului).

Fotografiile realizate de fotografii acreditați oficial pot fi publicate online (inclusiv pe internet sau mo-
bil) însă doar în scopuri editoriale, în următoarele condiții:

a) Trebuie să apară ca imagine statică, și nu cu imagini video sau cvasi-video;

b) Trebuie să fie un interval de cel puțin 20 de secunde între postările fiecărei fotografii.

 Articol 103 Conexiunea la internet
  
Este obligatoriu pentru cluburi să ofere conexiune la internet pentru toți reprezentanții media 
prezenți la eveniment,  în conformitate cu nivelurile minime prevăzute în regulament. Toate conexi-
unile la internet trebuie să fie furnizate gratuit. Cluburile ar trebui să solicite intervenția unui special-
ist pentru instalarea conexiunilor de internet. 

Capacități de internet orientate după cum urmează: 

Pentru presa scrisă/comentatori
Minimum 34Mb/s – în zona de lucru pentru mass-media, masa presei și cabina comentatorilor. 
(SANCTIUNE)

Pentru Fotografi
Minimum 34Mb/s – în zona destinată fotografilor și locația lor în zona terenului. 

Este de preferat ca toate conexiunile la internet să fie prin Wi-Fi pentru a fi mai sigure. Orice rețea de 
internet destinată mass-media trebuie să conțină parolă. 

Cluburile ar trebui să țină cont de faptul că fotografii au nevoie de mai mult spațiu decât 
reprezentanții presei scrise. Din cauza utilizării mai mari a încărcării la meciuri, raportul încărcare – 
descărcare (download) trebuie să fie simetric. 
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VI - Conținut pentru LPF
 Articol 104 Informații
  
 Înainte de începerea sezonului, la cererea LPF, fiecare club: 

i. va oferi LPF fără costuri, fotografii cu jucătorii individuali și antrenorul principal, statis-
tici, informații istorice, fotografii cu stadionul și alte materiale solicitate de LPF pentru scopuri 
promoționale; 

ii. punerea la dispoziția LPF tuturor celor menționate pentru alcătuirea propriilor materiale.

104.02 Înaintea și pe durata sezonului competițional, LPF poate cere cluburilor să ofere informații cu 
privire la club și echipă. Cluburile vor respecta termenele stabilite de LPF. Informațiile vor fi oferite 
fără costuri și pot include următoarele aspecte: 

4 Istoria clubului si alte date semnificative;
4 Profilul fiecărui jucător individual;
4 Profilul conducătorului/președintelui/proprietarului clubului;
4 Profilul antrenorului principal;
4 Istoria și informațiile semnificative despre stadion;
4 Informații de pe website-ul oficial al clubului sau conturile oficiale de social media.

 Articol 105 Fotografii
  
Înaintea începerii sezonului, LPF poate solicita cluburilor să pună la dispoziție diverse fotografii pe 
un server FTP. Materialul solicitat trebuie oferit fără costuri și poate include fotografii cu:

4 Jucătorii;
4 Echipa;
4 Antrenorul principal;
4 Asistentul antrenorului;
4 Președintele clubului;
4 Stadionul (ex. Baza stadionului folosit pentru meciurile LPF).

Aceste fotografii vor fi folosite în scopuri promoționale, non-comerciale și/sau scopuri editoriale, 
precum website-ul oficial LPF.ro și alte publicații oficiale.
LPF nu va asocia în mod direct jucători individuali sau cluburi cu parteneri LPF. La cerere, cluburile 
vor oferi fără costuri toate materialele adecvate și documentația necesară pentru a permite LPF să 
utilizeze aceste drepturi.

 Articol 106 Profilul clubului și al orașului
  
Înaintea începerii sezonului, cluburile vor fi contactate de LPF pentru organizarea filmărilor la 
stadionul propriu. Va fi necesară filmarea scenelor din interiorul și exteriorul stadionului, incluzând 
orice amintire sau obiect de muzeu. Această filmare va fi apoi oferită partenerilor media ce dețin 
drepturi de difuzare.

 Articol 107 Interviuri și zilele destinate media
  
Cluburile vor încerca să ofere interviuri cu antrenorii principali și jucători pe durata sezonului.

Solicitările pentru interviurile ce urmează a fi publicate în format scris, online sau electronic și de 
televiziune, trebuie efectuate prin intermediul LPF.

Solicitări adiționale pot fi efectuate de către LPF în numele partenerilor media generali, cât și ai 
partenerilor care dețin drepturi de difuzare. Aceste solicitări se vor efectua într-o manieră ad hoc. 

 

104.01

105.01

105.02

106.01

107.01

107.02

107.03



58 • Liga Profesionistă de Fotbal • www.lpf.ro

 Articol 108 Fotograf oficial acreditat de către LPF 
  
La evenimentele sportive organizate de LPF vor avea acces doar fotografii care au obținut acreditarea 
din partea LPF. Persoanele care nu au obținut acreditarea de fotograf din partea LPF nu au acces in 
incinta arenei sportive.
Regulile cu privire la acreditarea fotografilor vor fi aduse la cunostinta cluburilor prin intermediul 
adresei de mail Reg.media@lpf.ro.

Fotografii acreditati vor semna un contract cu LPF, contract prin care se obliga sa transmita forului 
organizator, un numar de poze, pentru fiecare meci la care participa.
Numarul de poze, calitate acestora, marimea etc, vor fi stabilite si transmise cluburilor prin interme-
diul adresei de mail Reg.media@lpf.ro.

LPF va avea drept de folosinta pe toata durata existentei si la folosirea pozelor transmise de fotografii 
acreditati, va mentiona obligatoriu numele fotografului.

VII - Dispoziții finale
 Articol 109 Intrare în vigoare
  
Prezentul regulament reprezintă Anexă la Contractul de Cesiune Drepturi Media încheiat la data de 
17.04.2019 în baza aprobării Adunării Generale Extraordinare a LPF din data de 16.04.2019 și întră 
în vigoare cu data de 01.07.2019. 
 VIII - Anexe
Rezumat cerințe deținători de drepturi TV și mass media
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