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Преамбула 

Цей Регламент схвалено на основі Статті 50(1) Статуту УЄФА. 
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I – Загальні положення 

  Стаття 1         Сфера застосування  

1.01 Положення цього Регламенту застосовують виключно у контексті прямого 
посилання на них у регламентах, що регулюють порядок проведення 
конкретного змагання під егідою УЄФА. Такі Регламенти можуть містити 
додаткові вимоги, що доповнюють або замінюють положення цього 
Регламенту. 

1.02 Вони регулюють організаційні заходи щодо безпеки та забезпечення порядку 
на стадіоні та прилеглих до стадіону територіях до початку, під час 
проведення та після кожного матчу відповідного змагання. 

1.03 Положення Регламенту не дають вичерпний перелік організаційних заходів, 

котрих має вжити організатор футбольного матчу та асоціації або клуби, які 

беруть участь, та не впливають на правові зобов’язання, передбачені чинним 
національним законодавством. 

 

  Стаття  2  Мета  

2.01  Цей Регламент має на меті довести до відома організатора матчу та асоціацій 
або клубів, які беруть участь у змаганнях, їхні обов’язки та сфери 
відповідальності до початку, під час проведення та після матчу аби 
забезпечити перебування усіх присутніх у безпечному та гостинному 
середовищі, забезпечивши громадський порядок.  

 

  Стаття 3 Визначення термінів  

3.01 У відповідності до мети цього Регламенту нижченаведені терміни вжито у наступному 

значенні: 

a. Замкнута система відеоспостереження: стаціонарні камери з функціями 
панорамного огляду, нахилу та наближення для спостереження за 
глядачами, підходами та входами на стадіон, а також всіма оглядовими 
зонами на стадіоні. 

b. Диспетчерский пункт: приміщення, зарезервоване для персоналу та 
офіційних осіб, що несуть загальну відповідальність за усі питання, 
пов’язані з безпекою матчів та забезпеченням порядку на матчах, а саме 
для призначеного на матч начальника поліції, офіцера з питань безпеки 
та правопорядку від національної асоціації або клубу, офіцера з питань 
безпеки та стадіоні та їхніх підлеглих. 

c. Система аварійного освітлення: система, що забезпечує безперебійне 
подавання освітлення на випадок відключення електропостачання, у 
тому числі на всіх шляхах входу/виходу та маршрутах евакуації 
глядачів, щоб забезпечити безпеку та координування руху глядачів. 

d. Організатор матчу: асоціація або клуб, що відповідає за організацію 
проведення домашнього матчу, або асоціація, клуб чи інша структура, 
що відповідає за організацію проведення матчу на нейтральному полі, 
незалежно від того, братиме їхня команда участь у матчі чи ні. 

e. Поліція: орган влади, що відповідає за громадський порядок та безпеку 
на матчі. 
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f. Працівник приватної охоронної служби: спеціально підготовлена особа 
(що працює у штаті або за контрактом), яку вважають компетентною для 
виконання своїх службових обов’язків із забезпечення безпеки та 
правопорядку на стадіоні та прилеглих до стадіону територіях. Його 
роль відрізняється від роботи стюарда, оскільки працівники приватної 
охоронної структури можуть виконувати додаткові функції, для 
виконання котрих потрібно отримати спеціальну ліцензію згідно з 
чинним національним законодавством. 

g. Система громадського оповіщення: електронна система гучномовців, яка 
забезпечує чітку подачу інформації усім глядачам на стадіоні одночасно. 

h. Органи влади: будь-який орган державної або місцевої влади, 
відповідальний за підготовку, впровадження заходів з безпеки, 
забезпечення правопорядку та надання обслуговування у зв’язку із 
проведенням футбольного матчу, напр. поліція, швидка допомога, 
медичні та пожежні служби. 

i. Безпека: будь-які заходи, спрямовані на охорону здоров’я та 
забезпечення добробуту окремих осіб та груп осіб, які відвідують матч, 
працюють на матчі або беруть участь у матчі. 

j. Правопорядок: будь-які заходи, спрямовані на те, аби запобігти, 
знизити ризики та зреагувати на злочинну діяльність чи порушення 
громадського порядку, що мають місце у зв’язку із матчем. 

k. Працівники служб безпеки: співробітники поліції, приватна охорона та 
стюарди. 

l. Обслуговування: будь-який захід, спрямований на надання послуг 
гостинності та забезпечення комфорту під час відвідування матчу для 
окремих осіб чи груп людей. 

m. Стюард: спеціально навчена людина  (що працює у штаті або за 
контрактом), яку вважають компетентною для виконання своїх 
службових обов’язків із забезпечення безпеки та правопорядку та 
стадіоні та прилеглих територіях. 

n. Офіцер зв’язку із уболівальниками: основна контактна особа для 
підтримки зв’язку із уболівальниками національної асоціації чи клубу. 

3.02 У цьому регламенті використання форм чоловічого роду відноситься в рівній мірі 

до жіночого роду. 

 

  Стаття  4 Призначення офіцера з безпеки та правопорядку  

4.01 Кожна асоціація та клуб мають призначити компетентну особу на посаду 
офіцера з питань безпеки та правопорядку, що виконуватиме наступні 
функції: 

a. Розробка, впровадження та перегляд самої політики та процедур безпеки та 
правопорядку, у тому числі й управління ризиками та планування; 

b. Стане головною контактною ланкою між органами влади та асоціацією або клубом 
стосовно організації заходів безпеки та правопорядку на матчах УЄФА; 

c. Управління операціями із забезпечення безпеки та правопорядку на матчах, у тому 

числі й розподіл ресурсів, проведення брифінгів, розгортання операцій та 
дебрифінги; 

d. Забезпечення наявності відповідної сертифікації придатності стадіонної 

інфраструктури, систем та обладнання для використання їх за призначенням. 
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Офіцер безпеки повинен мати відповідну кваліфікацію згідно з чинною правовою 
базою в країні. 

4.02 Офіцер безпеки повинен мати належну підготовку та досвід в питаннях контролю 

руху натовпу та забезпечення безпеки і правопорядку у місцях проведення 
футбольних матчів. 

 

  
  Стаття  5 Співпраця та комунікація із уболівальниками  

5.01 Асоціації та клуби закликають до встановлення та підтримки активної та 

регулярної комунікації  із уболівальниками та їхніми представниками з метою 
напрацювання партнерських відносин та вирішення проблемних питань. 

5.02 Асоціації та клуби мають розглянути питання підготовки Хартії 

уболівальників, що міститиме перелік взаємних сподівань та зобов’язань. 

5.03 Асоціації та клуби мають призначити офіцера зв’язку по роботі із 

уболівальниками, хто стане ключовою контактною особою для зв’язку із 
уболівальниками. 
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II – Співпраця 

__________________________________________________________ 

____  Стаття  6 Обов’язок співпрацювати із органами влади ____ 
6.01  Асоціації або клуби, що беруть участь, мають забезпечити ефективний та дієвий 

обмін інформацією, у тому числі й інформацією щодо перетину кордону, щоб 
гарантувати проведення заходу у безпечному та гостинному середовищі із 
забезпеченням правопорядку. 

 

6.02 Асоціації та клуби мають вжити координаційних заходів на місцевому, 
національному та міжнародному рівнях, які гарантуватимуть застосування 
комплексного підходу до питань безпеки, правопорядку та обслуговування. До них 
відносять запровадження заходів співпраці із органами влади, щоб не допустити 

присутності на матчі осіб, котрим заборонено доступ до матчів судовими та 
адміністративними постановами.  

6.03 Організатор матчів відповідальний за зв'язок із державними установами у 

приймаючій країні/приймаючому місті, щоб забезпечити виконаннями ними усіх 
заходів, прописаних у регламенті. 

6.04  Спільно із органами влади, організатор матчу повинен запровадити чітку  

політику та процедури по всім питанням, що можуть вплинути на управління 
натовпом та становити загрозу безпеці та правопорядку, зокрема 
використання піротехнічних виробів, агресивна поведінка, прояви расизму 
чи дискримінації. Щодо використання піротехнічних виробів, нагадуємо 
організатору матчу, асоціаціям та клубам-учасникам про наступні директиви 
УЄФА: 

a. Безпечне використання піротехнічних виробів заборонено у зонах для 
глядачів у межах футбольних стадіонів; 

b. У разі вкидання піротехнічних виробів на ігрове поле, гравці та офіційні 
особи мають відійти від них на безпечну відстань; 

c. Арбітр може призупинити матч, допоки вкинуті на поле піротехнічні 
вироби повністю не згорять; 

d. Піротехнічні вироби заборонено брати до рук до їхнього повного 
вигорання, і навіть після того, як піротехніка догорить, її повинні 
прибрати лише спеціально навчені та екіпіровані люди. 

6.05  У контексті співпраці між поліцейськими службами, що працюють на матчі, 
організатор матчу має спонукати поліцейські служби приймаючої сторони 
затребувати присутності делегації поліції від гостьової сторони, коли рівень 
ризику вважає такі дії за доцільне. 

 

  Стаття 7 Призначення відповідальних осіб___________________  

7.01 Організатор матчу повинен призначити: 

a. Начальника поліції та/або офіцера з питань безпеки та правопорядку, 
які несуть загальну відповідальність за безпеку та правопорядок на 
матчі; 

b. Усіх інших осіб, які відповідають за безпеку/правопорядок, організацію 
роботи медичних та пожежних служб. 
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  Стаття  8 Працівники служби безпеки  

8.01 Організатор матчу та відповідна поліцейська служба мають погодити 
структуру управління та контролю на конкретний захід та чітко 
задокументувати її, прописавши усі обставини, якщо є, за яких контроль 
стадіону переходить від керівництва стадіону до поліції.  

8.02 У співпраці із органами влади, організатор матчу повинен забезпечити 
роботу стюардів та приватної охорони для забезпечення безпеки аудиторії 
глядачів та учасників матчу на стадіоні та безпосередньо прилеглих до 
стадіону територіях. За необхідності, поліція повинна бути готова діяти 
разом зі стюардами та приватною охороною для протидії будь-яким 
спалахам жорстокості та порушенням громадського порядку. 

 

  Стаття  9 Група зв’язку  

9.01 Організатор матчу має створити групу зв’язку у наступному складі : 

a. Старша посадова особа, що діятиме від імені організатора матчу; 

b. Головний представник: 

i. від кожного із задіяних органів влади; 

ii. стюардів; 

iii. власника стадіону; 

iv. команд-учасниць; 

c. Офіцер з питань безпеки та правопорядку від асоціації або клубу; 

d. Делегат матчу від УЄФА; 

e. Офіцер безпеки з УЄФА, якщо призначений. 

9.02 Організатор матчу має визначитись із підходящим місцем для проведення 
наради на стадіоні, де має негайно зібратись група зв’язку у разі серйозної 
надзвичайної ситуації. 

9.03 Члени групи зв’язку мають отримати короткий закодований позивний 
сигнал, який транслюватимуть по системі громадського оповіщення з метою 
негайного виклику їх у погоджену кімнату на нараду. 

9.04 Члени групи зв’язку повинні негайно, без зайвих затримок, пройти до 
погодженої кімнати на нараду. Організатор матчу повинен забезпечити усім 
членам групи безперебійне спілкування по телефону та радіозв’язку із 
диспетчерським пунктом на стадіоні або з іншим пунктом, де проходить 
нарада за участі групи зв’язку. 

 

Стаття 10 Стратегія розмежування глядачів та розсіювання натовпу  

10.01 На матчі, що передбачають розмежування уболівальників, організатор 
матчу має розробити стратегію розмежування глядачів спільно із 
поліцейськими службами та/або офіцером безпеки. В разі потреби, 
стратегія також міститиме стратегію паркування для різних груп 
уболівальників.  

10.02 Стратегію розсіювання руху натовпу після закінчення матчу мають 
обговорити на організаційній нараді зранку у день матчу. 
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  Стаття 11 Інспекція стадіону  

11.01 Організатор матчу повинен гарантувати проведення повної інспекції 
стадіону, де відбудеться матч, що стадіон допущено до експлуатації та він 
повністю відповідає сертифікату безпеки, виданому уповноваженим 
органом влади.  

11.02 Сертифікат безпеки має бути видано не більш ніж за рік до дати 
проведення матчу, і його мають надати на запит до УЄФА. 

 

  Стаття 12 Надання першої медичної допомоги глядачам  

12.01 Кількість та кваліфікацію працівників служби першої медичної допомоги для 
надання першої медичної допомоги глядачам має бути затверджено 
відповідним органом влади, який також визначає кількість карет швидкої, 
які стаціонарно знаходитимуться на місці проведення матчу. 

12.02 Працівників служби швидкої допомоги мають легко впізнавати за формою. 

 

  Стаття  13 Робота аварійно-рятувальних служб  

13.01  Для роботи поліції, медичної та пожежної служби мають виділити достатню 
кількість приміщень та об’єктів інфраструктури у межах та довкола стадіону 
із дотриманням вимог, встановлених відповідними органами влади.  
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III – Розповсюдження квитків 

 

  Стаття 14  Продаж квитків  

14.01 Продаж квитків має здійснюватись під жорстким контролем. 

14.02 Гостьова асоціація або клуб мають розглянути впровадження системи 
розповсюдження квитків для своїх виїзних уболівальників у місті, де 
відбудеться матч. Квитки мають видавати лише після пред’явлення 
глядачами документа на підтвердження особи, якій й було продано квитки.   

14.03 В усіх випадках квитки можуть продавати на стадіоні або у іншому місці у 
місті/містечку, де відбудеться матч, у день матчу, лише отримавши на це 
дозвіл поліції та/або іншого уповноваженого органу та 
проконсультувавшись із цього питання з асоціаціями або клубами, які 
беруть участь. 

 

 Стаття 15 Розподіл квитків_________________________________  

15.01 Кожна асоціація чи клуб-учасник, котрій (-ому) виділяють квитки на матч, 
відповідальна (-ий) за гарантію розподілу цих квитків лише між своїми 
уболівальниками. 

15.02 У разі проведення матчу на нейтральному полі, організатор матчу 
відповідає за те, аби не допустити передачу виділених йому квитків 
уболівальникам команд-учасниць. 

15.03 Організатори матчу та асоціації або клуби, котрим виділили квитки, буде 
притягнуто до відповідальності у разі вияву цих квитків на «чорному 
ринку» або потрапляння квитків до рук неавторизованих осіб чи агентств 
без ліцензії. 

 

 Стаття 16 Відомості про власника квитків_____________________  

16.01 Асоціації та клуби, що беруть участь, мають вести детальний облік усіх осіб, 
яким продають або постачають квитки. Відомості мають містити їхні імена, 
прізвища, адреси та дати народження. 

16.02 Усю особисту інформацію такого характеру мають негайно надати УЄФА на 
їхній запит, організатору матчу або місцевим чи національним поліцейським 
структурам в країнах, де проведення матчу регламентовано дотриманням 
норм чинного законодавства. На вимогу, ці відомості слід надати  поліції в 
країнах, чиї кордони перетинатимуть уболівальники, аби дістатися пункту 
призначення, де й відбуватиметься матч.  

16.03 У разі надання квитків третім сторонам, у тому числі фан-клубам, для 
подальшого розповсюдження, організатор матчу, задіяна асоціація чи клуб 
повинні не допустити передачу квитків від третіх сторін особам, які не 
надали документів на підтвердження своєї особи. 
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16.04 Якщо гостьова асоціація або клуб не виконують встановлені вимоги щодо 
ведення облікового запису усіх відомостей про власника квитків та надання 
цієї інформації на вимогу, до відповідної асоціації чи клубу можуть 
застосувати дисциплінарні санкції у вигляді повного чи часткового 
скорочення 5% квитків на майбутній (-і) матч (-і) за участю відповідної 
асоціації чи клубу.  

16.05 Гостьова асоціація чи клуб повинні надати усю можливу інформацію щодо 
кількості осіб, яка ймовірно приїде на виїзний матч без квитків на руках. 
Разом із тим необхідно надати інформацію щодо потенційного запиту на 
квитки від уболівальників команди гостей, які постійно проживають на 
території країни або міста господаря поля. 

 

 Стаття 17 Стратегія розподілу квитків  

17.01 Провівши консультації із поліцейськими структурами та/або іншими 
органами влади, організатор матчу повинен забезпечити, якщо 
вважатиметься за необхідне, розподіл квитків у спосіб, що гарантуватиме 
оптимальне розмежування різних груп уболівальників, беручи до уваги, що 
у разі проведення матчу на нейтральному полі, груп уболівальників може 
бути три, тобто уболівальники двох команд-учасниць та місцеві нейтральні 
уболівальники. 

17.02 У рамках проведення необхідних заходів щодо розмежування груп 
уболівальників, обов’язково проінформувати потенційних уболівальників 
про: 

a. Сектори на стадіоні, на які їм дозволено купувати квитки; 

b. Ймовірність бути виведеними зі стадіону, якщо поліція та/або інші 
органи влади вважатимуть доцільними такі дії, у разі перебування їх не 
в тому секторі серед уболівальників команди суперника.  

17.03 Погодивши стратегію розподілу квитків із поліцією та/або іншим органом 
влади, та розподіливши відповідно квитки, жодних змін що цієї стратегії 
приймати не будуть, окрім випадків, коли розмежування глядачів вимагає 
зняття з продажу певної кількості квитків у конкретному секторі. 

 

  Стаття  18 Чорний ринок та засоби боротьби із підробкою квитків  

18.01 Організатор матчу зобов’язаний, в разі потреби, обговорити з 
поліцейськими та/або іншими органами влади ті заходи, які вживатимуть 
для протидії продажу квитків на чорному ринку з рук на територіях довкола 
стадіону, особливо зважаючи на те, що така діяльність може порушити 
прийняту стратегію розмежування уболівальників. 

18.02 В результаті вжитих заходів кількість квитків для продажу одній особі  може бути 

обмежена. 

18.03 Найнадійнішим у боротьбі із підробленими квитками є інтеграція таких 
заходів у самі квитки, і персонал, що відповідає за безпеку на стадіоні та 
прилеглих територіях має вміти ідентифікувати ці засоби одразу ж, щоб 
швидко та без перешкод визначити підроблений квиток. 

18.04 Щойно організатору матчу стане відомо про можливість розповсюдження 
підроблених квитків,  він має негайно звернутись до поліції та/або інших 
органів влади, щоб погодити стратегію вирішення цієї проблеми. 
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  Стаття  19 Квоти на квитки  

19.01 Задіяні асоціації або клуби мають погодити квоти на квитки, окрім випадків, 
коли за регламентом відповідних змагань рішення щодо встановлення квот 
на квитки приймає адміністрація УЄФА. 

19.02 Гостьовій асоціації або клубу мають виділити 5% квитків від загальної 
кількості місць на стадіоні для уболівальників їхньої команди у конкретно 
закріпленому за ними секторі стадіону. Цей сектор стадіону має бути 
відокремленим від інших секторів. Поліція та органи влади мають завчасно 
погодити чітко визначене місце перебування уболівальників команди гостей 
на стадіоні. 

19.03 Навіть якщо відокремлена зона на стадіоні для уболівальників команди 
гостей складає більше 5% від загальної місткості стадіону, гостьовій 
асоціації або клубу мають виділити усі місця у цій відокремленій для них 
зоні. 

 

  Стаття  20 Ціни на квитки  

20.01 Якщо асоціації або клуби не домовляться про інше, ціна на квитки для 
уболівальників команди гостей, не повинна бути більшою за ціну квитки 
аналогічної категорії, за якою їх продають уболівальникам команди 
господаря, виключаючи квитки, які доступні власникам сезонних 
абонементів, членам фан-клубів або квитки, які продають у складі промо-
пакетів. 

20.02 Якщо асоціації або клуби письмово не домовляться про інше, 200 квитків 1-
ї категорії мають обміняти за взаємообміном. 

 

  Стаття  21 Інформація, вказана на квитках  

21.01 Інформація, вказана на квитках, має надати власнику вичерпну інформацію, 
а саме: назву змагання, назви команд-учасниць, назву стадіону, дату та час 
початку матчу, а також чітко вказане місце (сектор, ряд, номер місця). 

 

  Стаття 22 Інформація для всіх уболівальників   

22.01 Організатор матчу має надати всім уболівальникам наступну інформацію: 

a. Час відкриття стадіону; 

b. Схему стадіону, що містить схему шляхів під’їзду/підходу до стадіону, 
паркувальні майданчики, зупинки громадського транспорту (автобус, 
метро, потяг/електричка), розташування глядацьких секторів (A, B, C 
або з іншою відповідною нумерацією); 

c. Правила перебування на стадіоні, у тому числі щодо заборони 
проходити на стадіон із алкогольними напоями, приносити із собою та 
використовувати піротехнічні вироби та образливу символіку, а також 
щодо процедури огляду/обшуку глядачів. 
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  Стаття  23 Безпека команди гостей  

23.01 Організатор матчу має співпрацювати із місцевою поліцією, щоб 
гарантувати безпеку членів команди та офіційних осіб команди гостей у 
закріпленому за ними готелі та під час переїздів на і з тренування, та на 
матч та після матчу. 

23.02 Організатор матчу має провести оцінку ризиків спільно із поліцією та у 
ситуаціях, коли поліція не супроводжує команди та офіційних осіб, причини 
зафіксувати в оцінці ризиків та надати УЄФА на організаційній нараді у день 
матчу.  

 

  Стаття  24 Приїзд уболівальників команди гостей  

24.01 У випадках, коли за проведеною оцінкою ризиків УЄФА не радить 
уболівальникам їхати на виїзний матч, організатор мату та асоціації чи 
клуби-учасники повинні зробити все від них залежне, щоб запобігти 
подорожам уболівальників до місця проведення. 

24.02 На всіх матчах, на яких будуть присутні уболівальники гостьової (-ого) 
асоціації чи клубу, гостьова асоціація або клуб мають забезпечити роботу 
своїх стюардів для супроводу та допомоги приїжджим уболівальникам. 
Завдання стюардів – бути контактною ланкою між організаторами матчу, 
органами влади та уболівальниками, надавати підтримку та допомогу 
уболівальникам під час їхнього переїзду до та з місця проведення матчу та 
на самому матчі. Ці стюарди жодним чином не беруть на себе виконання 
обов’язків стюардів від асоціації чи клубу-господаря. Кількість стюардів від 
господарів поля не має скоротитись через присутність приїжджих стюардів. 

24.03 Кількість виїзних стюардів має бути пропорційною кількості приїжджих  
уболівальників. На кожних 500 уболівальників забезпечити роботу 2-х 
виїзних стюардів при загальній кількості – 1000 уболівальників. Ще 
чотирьох виїзних стюардів мають закріпити на кожну додаткову тисячу або 
менше ніж тисячу приїжджих уболівальників. Офіцерів зв’язку із 
уболівальниками можна включити  у загальну кількість виїзних стюардів.  

24.04 У разі невиконання гостьовою асоціацією або клубом вищенаведених вимог 
щодо забезпечення роботи виїзних стюардів, до відповідної асоціації або 
клубу можуть застосувати дисциплінарні санкції  з повним або частковим 
скороченням 5%-ого розподілу квитків на наступний (-і) матч (-і). 

 

  Стаття  25 Інформація для уболівальників команди гостей  

25.01 Асоціації та клуби-господарі мають надати гостьовим асоціаціям та клубам 
якомога більше інформації про країну для подальшої передачі цієї 
інформації уболівальникам команди гостей, помістивши її, скажімо, на веб-
сайт, у тому числі: 

a. Вимоги до оформлення візи, якщо потрібна; 

b. Обмеження та ліміти щодо митного ввозу товарів; 

c. Курс валют та еквівалентну вартість; 
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d. Відстань від різних пунктів прибуття (аеропорт, станція, порт) до центу 
міста/містечка та стадіону; 

e. Адресу пункту екстреного зв’язку, ім’я/прізвище організатора матчу за 
кордоном; 

f. Адресу та телефон посольства або консульства на місцях; 

g. Схему стадіону, де чітко видно різні сектори, маршрути доступу з центру 
міста/містечка та розташування виділених паркувальних майданчиків; 

h. Розклад руху громадського транспорту з центру міста/містечка до 

стадіону; 

i. Врегульований законом рівень недопустимої поведінки на футбольних 
матчах у приймаючій країні; 

j. Перелік заборонених предметів на стадіоні; 

k. Інформацію щодо допустимого рівня толерантності поліції; 

l. Інформацію про середню цінову політику на продукти харчування, таксі 

та тарифи для проїзду у громадському транспорті; 

m. Ризики для здоров’я на місцях, якщо є. 
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  Стаття 26 Перевірка та охорона стадіону  

26.01 Організатор матчу повинен забезпечити: 

a. Охорону стадіону від будь-якого неавторизованого доступу на стадіон  
на встановлений період за день до матчу. Тривалість цього періоду 
визначають у відповідності до комплексної оцінки ризиків у зв’язку із 
матчем, яку проводить організатор матчу та органи влади; 

b. Проведення комплексної перевірки та обшуку охоронними структурами 
на предмет перебування неавторизованих осіб або наявності 
заборонених предметів/речовин на стадіону, перш ніж запустити 
глядачів. Обшук також має бути проведено на даху стадіону. 

 

  Стаття 27 Розмежування уболівальників  

27.01 Якщо того вимагають обставини, розмежування різних груп глядачів 
повинно розпочинатись якомога далі від стадіону, щоб запобігти 
небажаному змішуванню різних груп уболівальників у натовпі на підходах 
до стадіону або у зоні турнікетів.  

27.02 Для різних груп уболівальників обов’язково виділити окремі зони для 
паркування автобусів та автомобілів, і бажано по різні боки стадіону і 
якомога ближче до зарезервованих для них глядацьких секторів. 

 

  Стаття 28 Інформація для глядачів  

28.01 Організатор матчу повинен забезпечити повне інформування глядачів до 
початку матчу про усі заборонені заходи та заходи контролю на матчі  в 
оголошеннях, які звучатимуть через систему громадського оповіщення, або 
іншими відповідними засобами комунікації.   

28.02 Організатор матчу повинен нагадувати глядачам про важливість не 
вдаватись до спроб принести заборонені предмети або речовини на 
територію стадіону, поводити себе обґрунтовано стримано та у дусі 
спортивних змагань, та про потенційно серйозні наслідки, які матиме 
порушення встановлених зобов’язань для гравців та команди, за яку вони 
вболівають, у тому числі й дискваліфікація зі змагань. 

 

 Стаття 29 Працівники служб безпеки та забезпечення правопорядку  

29.01  Працівники служб безпеки, надання першої медичної допомоги, медичних та 
пожежних служб, а також диктор (-и) повинні зайняти чітко визначені 
позиції на та довкола стадіону до відкриття воріт стадіону для запуску 
глядачів. 
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  Стаття 30 Відкриття воріт стадіону для глядачів  

30.01 Організатор матчу спільно із призначеним на матч начальником поліції та 
офіцером безпеки, повинен прийняти рішення, о котрій годині ворота 
стадіону буде відкрито для запуску глядачів, врахувавши при цьому наступні 
критерії: 

a. Пропускну здатність на вході, яка розрахована на основі максимальної 
кількості глядачів, які безпечно можуть зайти на стадіон протягом однієї 
години, враховуючи пропускну здатність при входах на стадіон та через 
турнікети з усіх боків стадіону та на кожен сектор стадіону; 

b. Прогнозовану кількість глядачів та загальну максимальну безпечну 
місткість стадіону; 

c. Стратегію розмежування за межами стадіону; 

d. Будь-які інші обставини конкретного матчу,  що потребують детальнішого 
режиму огляду/обшуку при допуску на стадіон. 

 

  Стаття 31 Розміщення вивісок/знаків  

31.01 Якщо система продажу квитків має маркування за кольорами, де за кожним 
сектором закріплено свій колір, відповідні кольори мають відображатись на 
всіх вивісках, які вказуватимуть глядачам шлях до відповідних секторів 
стадіону. 

 

  Стаття 32 Працівники служби безпеки  

32.01 Турнікети, двері або ворота на вхід/вихід на/з стадіон (-у) мають бути 
справні та обслуговуватись спеціально підготовленим персоналом, що 
відповідає за безпеку. 

32.02 На всіх підходах до стадіону, на турнікетах та по всьому периметру всередині 
стадіону має знаходитись достатня кількість персоналу, що відповідає за 
безпеку, на розсуд призначеного на матч начальника поліції та/або офіцера з 
питань безпеки. 

32.03 У межах стадіону має чергувати достатньо спеціально підготовлених 
стюардів, щоб оперативно та не створюючи черг направляти глядачів до 
своїх місць без затримок. 

32.04 Усі працівники служби безпеки мають добре знати план стадіону, правила 
техніки безпеки, план дій за надзвичайних обставин та план евакуації. 

 

  Стаття 33 Перевірка та огляд/обшук глядачів  

33.01 Співробітники служби безпеки спочатку перевіряють глядачів при вході за 
огорожу, встановлену вздовж зовнішнього периметра стадіону, якщо вона є, 
або одразу ж на зовнішньому кордоні-«ланцюзі», який утворюють 
співробітники служби безпеки, якщо спортивна споруда не оточена огорожею 
уздовж зовнішнього периметра, щоб пропускати далі до турнікетів лише 
власників квитків, та проводити одразу на вході перший огляд і запобігти 
принесенню заборонених предметів/речовин на стадіон. 

33.02 Контрольну перевірку та обшук проводять співробітники служби безпеки 
одразу після проходу через турнікети, щоб контролювати: 

a. Правильний прохід глядачів до конкретної зони стадіону згідно з квитками; 
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b. Аби глядачі не проносили із собою алкогольні напої, будь-яку 
піротехніку або інші предмети/речовини, які можна використовувати для 
проявів агресії та насильства; 

c. Відмову у доступі на стадіон знаним або потенційним правопорушникам 
або особам у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.  

33.03 Перевірка та огляд/обшук глядачів мають проводити делікатно та 
ефективно за раз, щоб глядачів не довелось обшукувати двічі, і самі 
працівники, що проводять обшук, не спричинили невиправданих затримок 
та не створювали недоцільну напружену обстановку. 

33.04 Обшук та перевірку кожного глядача мають проводити працівники служби 
безпеки тієї ж статі.   

 

 Стаття 34 Відмова у доступі на стадіон або виведення зі стадіону  

34.01 Організатор матчу повинен співпрацювати із поліцією, щоб не допустити 
доступу на стадіон особи, після того, як їй було відмовлено у доступі на 
стадіон або її було виведено зі стадіону, а також гарантувати, що ця особа 
перебуватиме якнайдалі від стадіону під час матчу, принаймні до того 
моменту, допоки усі глядачі не розійдуться.  
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Стаття 35 Робота працівників служб безпеки та забезпечення правопорядку 

35.01  Працівники служб безпеки, надання першої медичної допомоги, медичної та 
пожежної служби, а також диктор (-и), повинні залишатись на своїх чітко 
визначених позиціях на стадіоні та довкола стадіону протягом усього часу 
перебування глядачів на стадіоні та до повного виведення глядачів зі 
стадіону, у відповідності до інструкцій призначеного на матч начальника 
поліції або офіцера безпеки. 

 

  Стаття  36 Розповсюдження алкогольних напоїв  

36.01 Організатор матчу: 

a. Має право продавати або розповсюджувати алкогольні напої у межах 
стадіону або приватних прилеглих територіях лише якщо це дозволено 
національним або місцевим законодавством, і лише у дозволених межах 
та у врегульований законодавством час; 

b. Повинен забезпечити продаж і розповсюдження алкогольних та 
безалкогольних напоїв виключно у паперовій або у відкритій 
пластиковій тарі, що виключає можливість використовувати тару у 
небезпечних цілях. 

 

 Стаття 37 Обмеження руху глядачів  

37.01 Організатор матчу повинен вжити заходів щоб не допустити вільного 
переходу глядачів від одного сектора до іншого. 

37.02 За потреби надати місця більш ніж одній групі уболівальників у 
конкретному секторі, для розподілу між групами встановити нездоланний 
бар’єр із огорожею або нездоланний бар’єр чи огорожу, яка контролюється 
персоналом служби безпеки, або утворити "зону закритого доступу" без 
глядачів, в якій перебуватиме лише персонал служби безпеки. 

 

 Стаття 38 Зони громадського доступу для глядачів  

38.01 Організатор матчу повинен вжити заходів, щоб забезпечити відсутність будь-
яких перешкод у зонах загального доступу, коридорах, на сходах, на 
входах/виходах, біля воріт та на аварійних виходах, щоб не перешкоджати 
вільному руху глядачів. 

 

  Стаття  39 Двері та ворота  

39.01 Організатор матчу має вжити заходів: 

a. Щоб усі двері та ворота на стадіоні, та усі гейти, які ведуть із глядацької 
зони до ігрового поля, залишались незамкненими протягом усього часу 
перебування глядачів на стадіоні; 

b. Щоб кожен із цих входів/виходів та воріт весь час охороняв спеціально 
призначений стюард, аби запобігти неправомірному використанню та 
забезпечити негайну евакуацію у разі надзвичайної ситуації; 
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c. За жодних обставин ці двері та ворота не можна закривати на ключ; 

d. Якщо двері на вихід та ворота по периметру контролюють та 
відкривають дистанційно за допомогою електронних або магнітних 
засобів, пункт контролю такого механізму має знаходитись у 
диспетчерському пункті на стадіоні. Дистанційну систему на вхід/вихід 
мають тестувати перед кожним матчем на стадіоні. 

 

  Стаття  40 Захист ігрової зони  

40.01 Організатор матчу повинен забезпечити захист гравців та офіційних осіб 
матчу від вторгнення глядачів в ігрову зону. Забезпечити захист можна у 
різний спосіб, у тому числі, наприклад, вжити один або декілька 
нижченаведених заходів в залежності від обставин конкретного матчу: 

a. Присутність персоналу служби безпеки в або біля ігрової зони; 

b. Зведення рову достатньої глибини та ширини; 

c. Конфігурація сидінь, за якої перший ряд для глядачів знаходиться на 
певній висоті відносно рівня поля, що допоможе запобігти втручанню 
глядачів у ігрову зону, і навіть унеможливить таке втручання; 

d. Розташування нездоланних прозорих щитів або огорож, що є сталими 
конструкціями або зведеними тимчасово у спосіб, за якого їх можна 
зняти, якщо у їхньому використанні на конкретному матчі не буде 
потреби. 

40.02 За будь-яких вжитих заходів захисту ігрової зони від втручання глядачів, 
обов’язково забезпечити належні заходи, аби глядачі змогли потрапити у 
ігрову зону у випадку аварійної ситуації, якщо тільки органи влади не 
задокументували офіційно наявність достатньої кількості шляхів відступу за 
трибунами або збоку від трибун у аварійних ситуаціях, завдяки чому 
потреби використовувати зону ігрового поля не буде. 

40.03 Затверджений спосіб захисту від втручання глядачів має затвердити 
уповноважений орган влади, і цей спосіб не має становити небезпеки для 
глядачів у випадку паніки або аварійної евакуації. 

 

  Стаття  41 Диспетчерський пункт  

41.01 Організатор має впровадити комплексний підхід до заходів безпеки, 
правопорядку та обслуговування через диспетчерський пункт на стадіоні, 
замкнуту систему відео спостереження, системи моніторингу та комунікації. 

41.02 Офіцер безпеки, призначений на матч начальник поліції та представники 
інших аварійно-рятувальних служб мають знаходитись у диспетчерській 
стадіону, звідки й реагувати на інциденти на стадіону та прилеглих до 
стадіону територіях.  

41.03 Призначений на матч начальник поліції і офіцер безпеки мають 
використовувати замкнуту систему відеоспостереження для спостереження 
за глядачами, усіма підходами/під’їздами до, входами/виходами на стадіон 
та усіма глядацькими зонами у межах стадіону. 
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41.04 Призначений на матч начальник поліції, офіцер безпеки разом зі своїми 
підлеглими здійснюють управління та контроль системи з диспетчерського 
пункту. 

41.05 За Регламентом УЄФА з інфраструктури стадіонів в редакції 2018 р., на 
стадіонах 2-ої, 3-ої та 4-ої категорії у диспетчерському пункті стадіону 
мають зберігатись примірники наступних документів, які мають негайно 
надати для інспекції представниками УЄФА: 

a. Усі аварійні плани реагування на серйозні інциденти на стадіоні або на 
прилеглих до стадіону територіях; 

b. Усі плани екстрених заходів, розроблені офіцером безпеки спільно із 
аварійно-рятувальними службами та іншими структурами для 
реагування на інциденти на стадіоні, які можуть становити зашкодити 
громадській безпеці та порядку і зірвати звичний режим роботи 
стадіону.  В таких планах має бути детально прописано усі конкретні 
заходи та сфери відповідальності аварійно-рятувальних та інших служб; 

c. План аварійної евакуації зі стадіону із деталізацією процедур, слідуючи 
яким глядачі та учасники у зоні ризику у надзвичайній ситуації зможуть 
дістатися безпечного місця або достатньо безпечного місця в обмежений 
і передбачений національним законодавством час. Якщо національним 
законодавством цей час не встановлено, максимальний час, відведений 
на евакуацію, має становити від 2-х з половиною до восьми хвилин в 
залежності від ризику займистості. Хоча й на практиці глядачів можна 
евакуювати на поле за надзвичайної ситуації, такі дії не мають стати 
складовою при розрахунку часу на евакуацію у надзвичайних ситуаціях; 

d. У рамках більш розширеного плану дій на випадок екстрених ситуацій, 
офіцер безпеки у співпраці із керівництвом стадіону та національним 
агентством по боротьбі з тероризмом має розробити план контр-
терористичних дій на стадіоні, який мають переглядати та 
випробовувати шляхом практичних міжвідомчих заходів. 
Антитерористичний план захисту на стадіоні має відповідати поточним 
планам дій на випадок аварійних та екстрених ситуацій та розробленим 
заходам евакуації. 

На стадіонах 1-ї категорії, де диспетчерського пункту немає, вказані готові 
плани мають знаходитись у завчасно визначеному місці на стадіоні. 

 

  Стаття  42 Відео повтори на широкоформатних екранах  

42.01 Організатор матчу має вжити заходів, щоб зображення/картинки з матчу, які 
виводять на широкий екран під час матчу, не сприяли та не спровокували 
порушення громадського порядку серед глядачів на стадіоні. Зображення, 
які виводять на екран, мають відповідати принципам чесної гри та не мати 
звукового супроводу. 

 

  Стаття  43 Система громадського оповіщення  

43.01 Система громадського оповіщення за будь-яких умов має передавати чіткі 
для сприйняття на слух оголошення на територію всередині та за межами 
стадіону, зважаючи на чималий шум/гамір, який створює натовп. 

43.02 На стадіоні мають працювати підготовлені диктори, які здатні звертатись до 
глядачів команди гостей їхньою рідною мовою. По можливості, залучити 
диктора, чий голос вже знайомий уболівальникам команди гостей завдяки 
його роботі на домашньому стадіоні гостей. 
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43.03 Оголошення по системі громадського оповіщення повинні бути виключно 
нейтральні. У жодному разі не використовувати систему громадського 
оповіщення для: 

a. Оприлюднення повідомлень політичного характеру; 

b. На підтримку команди-господарів поля; 

c. Виголошення будь-яких проявів дискримінації по відношенню до команди 

гостей. 

 
  Стаття 44 Політична діяльність   

44.01    Суворо забороняється будь-яка пропаганда або виголошення повідомлень 
політичного характеру або будь-яких політичних дій будь-якими засобами 
всередині стадіону або на територіях, що знаходяться у безпосередній 
близькості до стадіону до початку, під час та після матчу.  

 

  Стаття  45 Провокаційні дії та расизм  

45.01 Організатор матчу разом із призначеним на матч начальником поліції та 
офіцером безпеки повинні вжити усіх заходів аби запобігти провокаційній 
поведінці з боку глядачів всередині стадіону або на найближчих прилеглих 
до нього територіях (недопустимий рівень вербальних провокацій з боку 
глядачів на адресу гравців або уболівальників команди суперника, 
расистська поведінка, провокаційні банери або прапори тощо). 

45.02 У разі скоєння вищевказаних дій, організатор матчу, призначений на матч 
начальник поліції та офіцер безпеки повинні негайно втрутитись у ситуацію 
по системі громадського оповіщення або вилучити будь-який матеріал 
образливого характеру. 

45.03 Стюарди повинні звернути увагу поліції на будь-які серйозні прояви 
неправомірної поведінки, у тому числі расистські образи, і вивести 
порушників зі стадіону за рішенням поліції.  

45.04 Організатор матчу та асоціації або клуби-учасники повинні застосувати на 
практиці Політику УЄФА з 10 пунктів у боротьбі із расизмом (див. Додаток 
А).  

45.05 У цьому контексті нагадуємо організатору матчу та асоціаціям або клубам-
учасникам про: 

a. Резолюцію «Європейський футбол об’єднується проти расизму», яка 
була одноосібним рішенням затверджена на Конгресі УЄФА 24 травня 
2013 року (див. додаток B); 

b. Директиви для офіційних осіб матчу у випадку расистської поведінки на 
футбольних стадіонах, які затвердив Виконком УЄФА на своєму засіданні 
1-2 липня 2009 (див. додаток С). 

  Стаття 46 Утримання уболівальників у межах стадіону  

46.01 Якщо з міркувань безпеки призначений на матч начальник поліції або 
офіцер безпеки прийме рішення про утримання певної групи уболівальників 
у межах стадіону, допоки інші уболівальники не розійдуться, за першої ж 
можливості завчасно про це рішення мають сповістити гостьову (-ий) 
асоціацію або клуб, щоб своєчасно передати цю інформацію їхнім 
уболівальникам. У будь-якому випадку: 

a. Рішення про утримання групи уболівальників оголосити по системі 
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громадського оповіщення рідною для цієї групи уболівальників мовою; 
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b. Оголошення зробити повторно незадовго до закінчення матчу; 

c. Організатор матчу має забезпечити доступ уболівальників до точок 
харчування/продажу напоїв та санітарно-гігієнічних приміщень протягом 
усього часу утримання уболівальників на стадіоні; 

d. По можливості, уболівальникам, що утримуються на стадіоні, 
забезпечити розважальну програму (музика, відео на екрані тощо), щоб 
уболівальники зберігали спокій протягом часу очікування, а сам час 
спливав непомітно; 

e. Регулярно інформувати уболівальників про час очікування, що 
залишився, до того, як їм дозволять залишити стадіон.  
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VII – Заключні положення 

 

  Стаття  47 Невідповідність вимогам  

 

47.01 Будь-яке порушення та невиконання вимог даного Регламенту тягне за собою 

покарання УЄФА у відповідності до Дисциплінарного Регламенту УЄФА. 

 
  Стаття 48 Додатки  

 
48.01 Усі додатки є невід’ємною складовою даного Регламенту.  

 

  Стаття 49 Редакція, що має переважу силу  
49.01 У випадку розбіжностей у тлумаченні положень Регламенту у редакціях англійською, 
французькою або німецькою мовами, переважну силу має текст Регламенту у редакції 
англійською мовою.  

 
 

  Стаття 50 Схвалення, набуття чинності та анулювання  

50.01 Цей Регламент схвалено Виконавчим Комітетом УЄФА на засіданні 29 травня 2019 
року.  

50.02 Регламент замінює Регламент з безпеки та охорони порядку 2006 року. 

50.03 Регламент набуває чинності з 15 червня 2019 року. 

Від імені Виконавчого Комітету УЄФА: 

 

Александер Чеферін  

Президент 

Теодор Теодорідіс 

Генеральний секретар 

 

29 травня 2019, Баку 
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Додаток A – Десять пунктів УЄФА у боротьбі з расизмом 

(Стаття 45.04) 

1. Зробити заяву, що клуб не збирається 

терпіти прояви расизму, детально викласти 
усі дії, які вчинятимуть по відношенню до 
всіх, хто скандуватиме расистські лозунги. 
Таку заяву мають друкувати у всіх 
програмках до матчів та вивішувати 
постійно на видному місці довкола 
спортивної споруди. 

 

 2. Робити публічні оголошення за 

допомогою системи громадського 
оповіщення, що засуджують скандування 
будь-яких расистських лозунгів на матчах.  

 

3. Встановити вимогу для власників 

сезонних абонементів не брати участі у 
расистських образливих діях. 

 

4. Вживати заходів щодо запобігання 
продажу расистської літератури на стадіоні 
та прилеглих до стадіону територіях. 

 

5. Застосувати дисциплінарні санкції до 

гравців, які демонструють прояви расизму. 

 

 

 

 

 

 

6. Підтримувати комунікацію з іншими 

клубами, щоб впевнитись, що вони повністю 
розуміють політику клубу щодо расизму.  

 

7. Сприяти напрацюванню єдиної стратегії 

взаємодії на рівні стюардів та поліції по 
боротьбі із проявами расизму. 

 

8. Негайно видаляти усі расистські написи-

графіті на території стадіону.  

 

9. Проводити політику рівних можливостей у 
працевлаштуванні та обслуговуванні.  

 

10. Співпрацювати з усіма іншими групами і 

агентствами, такими як профспілки 
футболістів, уболівальники, школи, 
волонтерські організації, молодіжні клуби, 
спонсори, органи місцевої влади, місцеві 
комерційні структури та поліція, у розробці 
превентивних програм та успішному 

поширенню інформації щодо проведення 
кампаній із викорінення проявів расизму та 
расової дискримінації.  

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Додаток А – 10 пунктів УЄФА у боротьбі з расизмом 
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Додаток B – Резолюція «Європейський футбол об’єднується проти расизму» 
(Стаття 45.05a) 

 
1. У Статуті УЄФА вказано, що головною метою є підтримка футболу в Європі в дусі 

миру, взаєморозуміння, чесної гри  і без будь-яких проявів дискримінації. 
2. Подібним чином, 11 цінностей УЄФА містять згадку про те, що УЄФА 

впроваджуватиме політику повної нетерпимості расизму. 
3.  У тих же 11 цінностях стверджується, що футбол повинен бути прикладом. Футбол 

об'єднує людей та стоїть вище будь-яких відмінностей. Найважливіший принцип 

гри − повага. 
4.  На тлі цінностей європейський футбол об'єднує тверда переконаність в тому, що 

расизм та інші прояви дискримінації потрібно раз і назавжди вигнати з футболу. 
5. УЄФА та асоціації-члени УЄФА, тим самим, підтверджують свою рішучість подвоїти 

зусилля аби викорінити расизм з футболу. Прояви расизму, що зачіпають гру, 
мають тягти за собою жорсткіші санкції. 

6. Арбітрам слід зупиняти гру, призупиняти і навіть припиняти матч, на якому 

відбуваються расистські інциденти. Відповідно до трикрокової  інструкції УЄФА, 
спочатку матч мають зупинити і винести відкрите попередження. Потім матч 
призупинять на визначений час. І нарешті, якщо прояви расизму тривають, після 
узгодження з офіцерами з питань безпеки, арбітр припиняє матч. У цьому випадку 
відповідальній команді зараховують технічну поразку. 

7. Будь-який гравець або офіційний представник команди, визнаний винним у 

расистській поведінці, підлягає дискваліфікації щонайменше на десять матчів (для 
представників клубу встановлюється відповідний термін). 

8. Расистська поведінка, яку проявляють вболівальники клубу або національної 
збірної, карається при першому ж порушенні частковим закриттям трибун (сектор, 
в якому стався расистський інцидент). Повторне порушення карається 
проведенням матчів при повністю закритих трибунах, а також грошовими 
штрафами. Крім того, органи влади не повинні допускати на подальші матчі 

вболівальників, які визнані винними в расистській поведінці. 
9. Клуби та національні асоціації зобов'язані проводити програми підвищення рівня 

обізнаності задля протидії расизму. Крім того, дисциплінарні санкції при проявах 
расизму повинні доповнюватися програмами підвищення обізнаності за сприяння 
організацій у боротьби з расизмом. Просвітницька робота допоможе вирішити цю 
проблему як у футболі, так і в суспільстві в цілому. 

10. Гравці і тренери повинні стати лідерами у протидії расизму. Виступайте проти 

расизму − це ваш обов'язок перед футболом. 
11. УЄФА цілком схвалює принципи підвищення обізнаності та посилення санкцій, а всі 

національні асоціації підтримують застосування аналогічних правил з урахуванням 
місцевих умов. Футбол - це лідерство як на полі, так і за його межами. 
Європейський футбол об'єднується проти расизму. Покладемо край расизму! 
Прямо зараз! 

 
 
 
 
 
Додаток B – Резолюція «Європейський футбол об’єднується  проти расизму»



 

 

Додаток C – Директиви для офіційних осіб матчу у випадку расистської 
поведінки на футбольних стадіонах  

 (Стаття 45.05b) 

1 – Зупинка матчу у випадку серйозних расистських інцидентів 

a. Коли арбітру стає відомо (зокрема, якщо про це йому повідомляє делегат матчу 
від УЄФА через четвертого арбітра) про прояви расизму (особливо про 
расистські викрики, образи або вигуки, банери, тощо.) і якщо, на його думку, 
така расистська поведінка є дуже явно вираженою та сильною, він, 
застосовуючи Правило 5 Правил Гри, має зупинити матч і наказати зробити 
оголошення по системі громадського сповіщення (мовами обох команд) з 
вимогою до глядачів негайно припинити ці прояви расизму і расистську 
поведінку.  

b. Матч можна поновити лише після голосового оголошення.   

 

2 – Призупинення матчу у випадку серйозних расистських інцидентів 

a. Якщо расистську поведінку не припинено після поновлення гри (тобто крок 1 
був безрезультатним), арбітр повинен негайно перервати матч на доцільний 
період часу (наприклад, на 5-10 хвилин) і наказати командам повернутись у 
роздягальні. Делегат матчу від УЄФА повинен, діючи через четвертого арбітра, 
допомогти арбітру визначити, чи припинено расистську поведінку після 
зробленого кроку 1. 

b. Протягом цього періоду арбітр має ще раз наказати зробити оголошення по 
системі громадського оповіщення із вимогою до аудиторії глядачів негайно 
припинити расистську поведінку та винести попередження, що така поведінка 
може призвести навіть до припинення матчу. 

c. Під час тимчасового призупинення матчу, арбітр повинен проконсультуватись із 
делегатом матчу від УЄФА, офіцером безпеки від УЄФА та відповідними 
поліцейськими службами та службами безпеки на стадіоні щодо можливих 
подальших кроків, зокрема щодо можливості припинити матч. 

3 – Припинення матчу у випадку серйозних расистських інцидентів  

a. Якщо расистську поведінку не припинено після поновлення гри (тобто крок 2 
був безрезультатним), арбітр повинен, вдаючись до крайніх заходів, 
однозначно припинити матч. Делегат матчу від УЄФА повинен, діючи через 
четвертого арбітра, допомогти арбітру визначити, чи припинено расистську 
поведінку після зробленого кроку 2. 

b. Проте, будь-яке рішення про відміну матчу за таких обставин арбітр повинен 
прийняти лише після того, як усі можливі заходи було вжито, і вплив 
припинення матчу на безпеку гравців та громадськості було оцінено на основі 
повної та розгорнутої консультації з делегатом матчу від УЄФА, офіцером 
безпеки від УЄФА, відповідними поліцейськими службами та службами безпеки 
на стадіоні. В принципі, припинення матчу підлягає узгодженню з усіма 
задіяними сторонами. 
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