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Правила на стадионот за УЕФА ЕУРО 2020™   

1. Опсег 

Овие Правила на стадионот, заедно со соодветните национални или локални важечки закони и сите 

воспоставени политики и процедури во врска со санитарни мерки, ќе се применуваат на сите 

иматели на билет и/или акредитација кои влегуваат во просториите на стадионот користени во врска 

со конечниот турнир 2018–20 година УЕФА Европско фудбалско првенство (во натамошниот текст 

„УЕФА ЕУРО 2020“), организирано од Унијата на европски фудбалски асоцијации (во натамошниот 

текст „УЕФА“) и Асоцијациите на домаќините на УЕФА ЕУРО 2020, имено Кралската холандска 

фудбалска асоцијација (КНВБ), Здружението на Фудбалски федерации на Азербејџан (АФФА), 

Кралската шпанска фудбалска федерација (РФЕФ), Романската фудбалска федерација (ФРФ), 

Унгарската фудбалска федерација (МЛСЗ), Данската фудбалска асоцијација (ДБУ), Шкотската 

фудбалска асоцијација (СФА), Фудбалска асоцијација (ФА), Германска фудбалска федерација 

(ДФБ), Италијанска фудбалска федерација (ФИГС) и Руската фудбалска унија (РФС), во 

натамошниот текст „ Асоцијациите на домаќините“. 

Стадионот (во натамошниот текст „Стадион“), како што е наведено во овие Правила на стадионот, 

ги вклучува сите области во просториите на стадионот и неговата непосредна близина каде што ќе 

се игра, се игра или бил изигран натпревар на УЕФА ЕУРО 2020TM, кои се пристапни само со билет 

за натпревар на УЕФА ЕУРО 2020TM (во натамошниот текст „Билет“) и/или акредитационо писмо за 

УЕФА ЕУРО 2020TM (во натамошниот текст „Акредитација“), вклучувајќи ги сите влезови и излези. 

Овие правила на стадионот и Цписокот со забранети артикли, за периодот во кој е потребен Билет 

или Акредитација за влез на стадионот, (во согласност со важечките закони и прописи и освен ако 

не е поинаку известено од УЕФА) ги заменуваат правилата на стадионот донесени од Стадионот кои 

регулираат други натпревари и/или настани што се играле и/или се одржувале на Стадионот во 

други периоди. 

Правилата на стадионот ќе бидат достапни на официјалната веб-страница на УЕФА ЕУРО 2020™ 

на www.euro2020.com/StadiumRules и на влезовите и внатре во стадионот во секое време за време 

на периодот на спроведување на Правилата на стадионот.  

Покрај овие правила на стадионот, сите лица мора да се придржуваат кон УЕФА ЕУРО 2020™ 

Кодексот на однесување за гледачи или УЕФА ЕУРО 2020™ Кодексот на однесување за 

акредитирани лица, соодветно. 

 

2. Влез 

2.1. Влезот на стадионот ќе биде одобрен само со приложување на важечки Билет и/или 

Акредитација за секое поединечно лице, без оглед на возраста. Билетот и/или акредитацијата мора 

да бидат прикажани на увид на влезот и внатре во Стадионот на барање на кое било лице назначено 

од УЕФА и/или релевантната Асоцијација на домаќините или полициски службеник. Доколку се 

побара, доказ за идентитет се прикажува во форма на официјален документ. Одбивање на 

соработка ќе резултира со забрана за пристап до Стадионот или за исфрлање од Стадионот. 

2.2. Валидноста и употребливоста на Билетите или Акредитациите се утврдуваат во согласност со 

релевантните правила и услови на УЕФА ЕУРО 2020™. Имателите на Билет или Акредитација 

можат да влезат на Стадионот само со Билет или Акредитација што се стекнати/доделени и 

користени во согласност со таквите правила и услови. 

Билетите или Акредитациите кои се стекнати од нелегални/неовластени извори ќе бидат неважечки. 

 

http://www.euro2020.com/StadiumRules
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2.3. Имателите на билет под 16-годишна возраст имаат право да влезат на стадионот само во 

придружба на возрасен човек, кој ќе биде одговорен за нив. Исто така, возрасниот придружник мора 

да има важечки Билет. 

2.4. Инвалидните лица ќе можат да стигнат до пристапните области преку влезовите предвидени за 

оваа намена со презентирање на важечки Билет за инвалидни лица. Секое придружно лице исто 

така мора има важечки Билет. Доказ за попреченост се прикажува на барање на кое било лице 

именувано од УЕФА и/или релевантната Асоцијација на домаќините, на барање на кое било лице 

именувано од нивна страна. 

2.5. Возењето и паркирањето на возилата покрај Стадионот е дозволено само со специјално 

овластување на УЕФА и/или релевантната Асоцијација на домаќините. 

3. Лични контроли  

3.1. Секое лице што влегува на Стадионот е должно да го покаже и, доколку е тоа побарано, да го 

приложи на увид својот Билет и/или Акредитацијата на лице назначено од УЕФА и/или релевантната 

Асоцијација на домаќините или на полициски службеник. 

3.2. Секое лице назначено од УЕФА и/или релевантната Асоцијација на домаќините, или полициски 

службеник, има право да испита - вклучително и со употреба на технички помагала - дали лицата 

претставуваат ризик од потенцијално нарушување на јавниот ред, особено врз основа на тоа што 

тие консумирале алкохол или дрога или поседуваат оружје или други забранети предмети. Секое 

квалификувано лице назначено од УЕФА и/или релевантната Асоцијација на домаќините, или 

полициски службеник, има право да изврши претрес во облеката и другите предмети на кое било 

лице. 

3.3. Забранетите предмети ќе бидат конфискувани од кое било лице назначено од УЕФА и/или од 

релевантната Асоцијација на домаќините или ќе треба да бидат оставени во оставата од нивниот 

сопственик, кога е можно,. Горенаведените субјекти или нивниот претставник(ци) имаат право да 

одбијат да складираат одредени предмети во оставата. 

3.4. Секое лице кое одбива да се придржува до Правилата на стадионот или претставува 

безбедносен ризик, ќе биде одбиено и ќе му се забрани пристап до Стадионот, притоа не 

исклучувајќи ја можноста за какво било друго дејствие што може да се преземе против тоа лице. 

3.5. На секое лице кое ќе изврши неовластено користење на Билет или е предмет на соодветна 

забрана за стадион, ќе му биде забранет пристап до стадионот и веднаш ќе го врати својот билет 

до УЕФА и/или релевантната Асоцијација на домаќините (како што е наредено), во согласност со 

Правилата и условите за Билетите. Слични правила се применуваат и на секоја употреба на 

Акредитација која не е во согласност со Правилата и условите за Акредитациите. 

4. Однесување во рамките на Стадионот 

4.1. Сите лица кои влегуваат на Стадионот мораат: 

а) да се однесуваат на таков начин што нема да им наштети, повреди, загрози или непотребно ги 

попречи или вознемири другите или да предизвика каква било штета; 

б) да ги следат упатствата на лицата назначени од УЕФА и/или релевантната Асоцијација на 

домаќините или полицијата, противпожарната единица или другите спасувачки служби; 

в) го седат на седиштето доделено на нив, како што е наведено на нивниот Билет и ги користат 

соодветните патишта за пристап. Едно лице е должно да седи на друго место од она што е наведено 

на неговиот билет, ако тоа го побара лице назначено од УЕФА и/или релевантната Асоцијација на 

домаќините, или полициски службеник, заради безбедност или поголеми организациски/оперативни 

причини. 
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4.2. Забрането е да се: 

а) фрла каков било предмет од трибините до нивото на теренот; и 
б) влегува на теренот од трибините 

и секое лице кое ги прекршува овие одредби може да биде предмет на гонење. 

4.3. Ако некое лице стане свесно за каква било штета предизвикана на кој било имот, или каква било 

несреќа од каков било вид, тоа лице треба веднаш да преземе чекори за да го информира секое 

лице назначено од УЕФА и/или релевантната Асоцијација на домаќините, или полициски службеник. 

4.4. Пристапот е строго ограничен на она на што имателот на Билет, Акредитација и/или, кога е 

релевантно, дополнителен уред за пристап, има право. 

4.5. Може да се постават дополнителни исклучителни барања со цел да се спречи, намали или 

отстрани опасноста по животот, здравјето или имотот. Инструкциите издадени од лице назначено 

од УЕФА и/или релевантната Асоцијација на домаќините или полициски службеник, мора да се 

почитуваат, а одбивањето на соработка може да резултира со исфрлање од Стадионот. 

4.6. Ѓубрето и празната амбалажа се ставаат во корпите и контејнерите поставени во Стадионот. 

Сите аранжмани за раздвојување на отпадот мора да се почитуваат. 

4.7. Пушењето - вклучително и употреба на производи е-цигари и производи од топлина што не горат 

тутун - е забрането на Стадионот, освен, доколку е дозволено според важечките закони, во рамките 

на назначените места за пушење.  

4.8. Активностите за обложување се забранети на Стадионот. 

  

5. Снимки и пренос на звук и слика 

  

5.1. Сите лица кои присуствуваат на натпревар на УЕФА ЕУРО 2020TM потврдуваат дека може да се 

користи, бесплатно, нивниот глас, слика и изглед во неподвижни слики и аудио, визуелни и/или 

аудио-визуелни материјали кои се направени или снимени за време на нивниот престој во 

Стадионот и се користи истовремено со снимањето или било кое време потоа во врска со тој 

натпревар или УЕФА ЕУРО 2020TM воопшто. 

  

5.2. Лицата кои присуствуваат на натпревар на УЕФА ЕУРО 2020TM не смеат да снимаат, користат 

или пренесуваат преку Интернет, радио, телевизија или кој било друг сегашен или иден медиум, 

каков било звук, слики, снимки или описи на Стадионот или натпреварот (вклучувајќи ги и 

резултатите, статистиките , информации или други податоци во врска со натпреварот, целосно или 

делумно) --- или да им помогне на кое било друго лице(а) што спроведува такви активности --- освен 

за приватна употреба. 

6. Забранети предмети и однесување 

  

6.1. Следните предмети не смеат да бидат внесени на Стадионот, освен ако не се овластени (како 

и кога е релевантно) од УЕФА и/или релевантната Асоцијација на домаќините: 
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а) вреќи поголеми од A4 (210 mm x 297 mm x 210 mm); 

б) оружје од каков било вид или каков било предмет што може да се прилагоди за употреба како 

оружје или проектил; 

в) шишиња, бокали или конзерви од каков било вид, како и други предмети изработени од пластика, 

стакло или какви било други кревки материјали, освен предмети што се потребни за соодветно 

докажани медицински причини; 

г) огномет, ракети, чад во прав, димни бомби или друга пиротехника; 

д) конзерви за прскање со гас, корозивни/запаливи материи, бои или садови кои содржат супстанции 

штетни по здравјето или се многу запаливи; 

ѓ) ласерски покажувачи; 

е) беспилотни летала; 

ж) храна од каков било вид, освен предмети што се потребни за соодветно докажани медицински 

цели; 

з) алкохол, лекови или други алкохолни или опасни материи, освен супстанции потребни за 

соодветно докажани медицински цели; 

ѕ) каков било навредлив, расистички, ксенофобичен, сексистички, религиозен, политички или друг 

незаконски/забранет материјал, вклучувајќи дискриминаторски пропаганден материјал; 

и) какви било промотивни, комерцијални предмети или материјали, вклучително и транспаренти, 

знаци, симболи и летоци; 

ј) флексибилни јарболи кои надминуваат 1 (еден) метар во должина и 1 (еден) центиметар во 

дијаметар; 

к) транспаренти или знамиња поголеми од 2,0 (два) х 1,5 (еден и пол) метри. Може да се дозволат 

помали знамиња и транспаренти, под услов да се направени од материјали за кои се смета дека не 

се запаливи и кои се во согласност со локалното законодавство. Сите транспаренти или знамиња 

поголеми од 2,0 (два) х 1,5 (еден и пол) метри се дозволени само со писмено барање потврдено од 

УЕФА и/или релевантната Асоцијација на домаќините; 

л) електронски, механички или рачно управувани уреди кои емитуваат звук, како што се мегафони; 

љ) професионални фотоапарати и видео камери или друга професионална опрема за снимање звук 

или видео, при што се подразбира дека камери, видео камери и друга опрема за снимање звук или 

видео може да бидат донесени на Стадионот за приватна употреба и ќе бидат прифатени како такви 

од УЕФА и/или релевантната Асоцијација на домаќините; 

м) сите уреди што се користат за целите на пренесување или ширење на каква било содржина во 

спротивност со Клаузула 5.2; 

н) животни, освен кучиња-водичи и/или помошници (под услов на таквите кучиња-водичи и/или 

помошници да им е дозволено да влегуваат на Стадионот според важечките закони); и 

њ) кој било друг материјал за кој се смета дека не е во согласност, е опасен и/или не е овластен од 

локалните безбедносни органи. 

  



5 
 

Во случај на какво било сомневање во врска со кој било предмет донесен на Стадионот, 

релевантното лице назначено од УЕФА и/или релевантната Асоцијација на домаќините, или 

полициски службеник, е одговорно да одлучи кои предмети се забранети или дозволени во 

согласност со Правилата на стадионот. 

  

6.2 Строго е забрането да се прават следните работи во рамките на Стадионот: 

а) да се фрлаат предмети или течности од каков било вид, особено во насока на друго лице или во 

правец на областа околу теренот или самиот терен; 

б) да се подметнува пожар или испалува или лансира огномет, ракети или друга пиротехника; 

в) да се изразуваат или шират навредливи, расистички, ксенофобични, сексистички, верски, 

политички или други нелегални/забранети пораки, особено дискриминаторски пропагандни пораки; 

г) да се дејствува на начин што другите можат да го толкуваат како опасно, провокативно, 

заканувачко, дискриминирачки или навредливо; 

д) да се продаваат стоки или билети, да се дистрибуира материјал (вклучително и печатен 

материјал) или какви било предмети, или да се одржуваат собири или да се извршуваат други 

промотивни или комерцијални активности без претходно писмено одобрение од УЕФА и/или 

релевантната Асоцијација на домаќините, како што е применливо; 

ѓ) да се искачува на или над конструкциите и инсталациите кои не се експлицитно наменети за таа 

цел; 

е) да се пишува или наслика или фиксира нешто на структурните елементи, инсталации или патеки; 

ж) да се врши нужда на кое било друго место, освен во тоалетите, или да се фрла отпад на 

Стадионот со фрлање предмети како што се ѓубре, амбалажи или празни опаковки; 

з) да се стои на седиштата во областите на гледачи; 

ѕ) да се маскира или да се камуфлира себеси (особено лицето) на начин што го попречува 

препознавањето; и  

и) секое друго однесување кои е забрането. 

 

Горенаведената листа не е исцрпна. 

6.3. Освен ако не е поинаку овластено од УЕФА и/или релевантната Асоцијација на домаќините, 

строго е забрането да се прави нешто од следново во рамките на Стадионот: 

а) да се пристапува до области (на пр. функционални простории или ВИП и медиумски области) кои 

се затворени за јавноста или за кои пристапот е ограничен на имателите на специфичен Билет, 

Акредитација и/или, кога е релевантно, дополнителен уред за пристап, доколку лицето во прашање 

нема право на пристап до таквите области; 

б) да се ограничува пристап или шета во области отворени за сообраќај, пешачки патеки и патишта, 

влезови и излези кон областите за посетители и излези за итни случаи; и 

в) да се влегува на теренот или во областа околу теренот. 

Горенаведената листа не е исцрпна. 

 

7. Прекршување на правилата на стадионот 

Зависно од сите применливи закони, секое прекршување на Правилата на стадионот може да 

резултира со изрекување на следниве казни:  

а) исфрлање од Стадионот и евентуално пријавување во полиција; 
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б) забрана за влез на сторителот на сите стадиони за дел или за целото времетраење на УЕФА 

ЕУРО 2020TM, во согласност со Правилата и условите за Акредитација или Правилата и условите за 

Билети, соодветно; 

в) откажување и поништување на Билетот и сите други Билети што биле купени или набавени од 

лицето што ги повредило правилата, за истите или други натпревари на УЕФА ЕУРО 2020TM, во 

согласност со Правилата и условите за Билети; 

г) предавање, во согласност со важечките закони, на личните информации на сторителот до 

релевантни национални фудбалски асоцијации и/или полицијата за да може да се преземат 

соодветни мерки (на пр. забрана за влез на национални стадиони); 

д) покренување правни постапки од страна на УЕФА и/или релевантната Асоцијација на домаќините 

или други овластени лица или субјекти; и/или 

ѓ) казни или правни дејствија во согласност со важечките закони. 

  

УЕФА и/или релевантната Асоцијација на домаќините го задржуваат правото да извршат какви било 

други правни дејствија по сопствено наоѓање. 

  

8. Видео надзор 

За да се осигура безбедноста на јавноста, Стадионот е опремен со систем за видео надзор 

контролиран од релевантната Асоцијација на домаќините, судска полиција или приватни лица за 

обезбедување, при што сликите од тој систем најверојатно ќе се користат во случај на правна 

постапка. Право на пристап е предвидено во согласност со локалното законодавство. 

 

9. Одговорност 

Во границите наметнати со важечките закони, лицата кои влегуваат на Стадионот потврдуваат дека 

тоа го прават на сопствен ризик и дека можат да бидат одговорни за штета или загуба што 

произлегува од нивните постапки на Стадионот. 

  

10. Салваторна клаузула и измени и дополнувања 

10.1. Доколку одредени одредби од Правилата на стадионот бидат прогласени за неважечки, без 

ефект или неизвршни од кој било надлежен суд, остатокот од Правилата на стадионот ќе остане во 

сила, како да не постоеле тие ништовни, без ефект или неизвршни одредби.  

10.2. УЕФА и Асоцијациите на домаќините го задржуваат правото да направат разумни измени и 

дополнувања на Правилата на стадионот од време на време, чија најнова и применлива верзија ќе 

биде достапна на официјалните веб-страници на УЕФА ЕУРО 2020™ 

www.euro2020.com/StadiumRules 

  

11. Автентичен текст 

Правилата за стадионот се подготвени на англиски јазик и преведени барем на холандски, 

германски, италијански, шпански, азербејџански, француски, романски, унгарски, дански и руски 

јазик. Во случај на несогласување помеѓу текстовите, текстот на англиски јазик ќе преовладува. 

  

http://www.euro2020.com/StadiumRules
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12. Применливо закон и надлежност 

  

12.1. Правилата на стадионот се регулираат и толкуваат во согласност со законите на земјата во 

која се одржува релевантниот натпревар.  

12.2. Сите спорови што произлегуваат или се однесуваат на Правилата на стадионот се доставуваат 

до надлежниот суд во земјата во која се одржува релевантниот натпревар. 

 

ЗАБРАНЕТО ПУШЕЊЕ ОСВЕН ВО НАЗНАЧЕНИТЕ ОБЛАСТИ ЗА ПУШЕЊЕ 

  

Неисцрпен список на забранети предмети 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* освен за соодветно докажани медицински цели 


