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Precizări 
Acest ghid a fost elaborat cu scopul de a oferi sfaturi generice în ceea ce privește planul, întreținerea, 

pregătirea, administrarea, monitorizarea și evaluarea terenurilor. UEFA a luat toate măsurile necesare 

pentru a se asigura că informațiile din acest ghid sunt corecte sub toate aspectele semnificative. Cu toate 

acestea, nici UEFA, nici reprezentanții, agenții sau angajații săi nu oferă declarații sau garanții și nu își asumă 

răspunderea cu privire la corectitudinea și caracterul complet al informațiilor incluse în acest ghid, și nici 

nu va fi răspunzătoare pentru pierderile sau daunele suferite de orice parte în urma aplicării acestui ghid. 

Întotdeauna trebuie solicitată consultanță independentă din partea unui expert pentru îndrumare specifică 

și adaptată pentru fiecare teren. 
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1 INTRODUCERE 

 

Prezentarea terenului și condițiile de joc trebuie să fie la cel mai înalt nivel de calitate pentru partidele de 

fotbal profesioniste. În practică, acest lucru înseamnă că terenurilor trebuie: 

• să aibă un sistem de scurgere eficient, să fie netede și uniforme;  

• să fie sigure pentru jucători; 

• să permită desfășurarea unei partide în condiții optime; 

• să aibă un impact vizual bun. 

 

Condițiile terenului influențează calitatea fotbalului jucat și reprezintă competiția, stadionul, clubul 

gazdă/asociația națională și țara. Fiecare teren trebuie să aibă aspect și performanțe comparabile cu alte 

terenuri considerate ca fiind de un standard internațional similar. 

 

Este foarte important ca toate părțile să lucreze ca o echipă și să asigure cele mai bune condiții de joc 

posibile și cel mai bun aspect. Nu este important doar ca jucătorii să poată juca la performanțe maxime pe 

o suprafață de joc netedă și stabilă; este totodată important să ne asigurăm că partidele nu sunt 

compromise de o incapacitate a terenului de a face față condițiilor meteo nefavorabile sau dificile. 

 

Acest document oferă o prezentare generală a ghidului privind calitatea terenurilor, pentru stadioanele 

care găzduiesc partide UEFA, inclusiv: 

• cerințe privind construcția și infrastructura terenului; 

• îndrumări pentru întreținerea terenului și pregătirea pentru partide; 

• proceduri de evaluare și monitorizare a calității terenului. 

 

Ghidul include sarcini ce trebuie îndeplinite la supravegherea operațiilor de pregătire a terenului pentru 

partidele UEFA. Prin urmare, acesta se adresează în special persoanelor responsabile de administrarea 

terenului, strategie și planificarea resurselor. Având în vedere întinderea geografică extinsă a țărilor care 

găzduiesc partidele UEFA și diferențele semnificative de condiții climatice întâmpinate, anumite informații 

din acest document au, în mod inevitabil, un caracter generic. Așadar, este foarte important ca persoanele 

care aplică acest ghid generic să se familiarizeze foarte bine cu specificitățile și restricțiile locale care ar 

afecta dezvoltarea și administrarea terenurilor respective (de ex., condiții climatice, disponibilitatea 

materialelor și echipamentelor, competențele locale și serviciile de asistență). 

 
 

2 ROLURI ȘI RESPONSABILITĂȚI CHEIE 

 

Aceasta este o traducere a Ghidului UEFA privind Calitatea Suprafeței de Joc și a Ghidului UEFA privind 

Nocturna, emise pentru membrii afiliați. Traducerea aparține Federației Române de Fotbal și este făcută 

cu scopul informării membrilor săi. UEFA nu are nicio răspundere în legătură cu acuratețea traducerii și 

nicio persoană ne se poate îndrepta împotriva UEFA sau FRF pentru eventuale prejudicii rezultate din acte 

sau fapte întemeiate pe conținutul acestei traduceri. În cazul unei discrepanțe între textul original, în 

Engleză, și prezenta traducere, versiunea în Engleză va prevala. Orice întrebarea în legătură cu această 

traducere va fi adresată Federației Române de Fotbal.” 
 

 

2.1 Responsabilități ale îngrijitorului șef 

 

Îngrijitorul șef este responsabil de menținerea în stare bună a terenurilor utilizate pentru partide și sesiuni 

de antrenament în cadrul stadionului său. Importanța acestei funcții nu poate fi subapreciată deoarece 
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abilitățile îngrijitorului vor fi în atenția publicului, pe teren și în mass-media, prin aspectul și performanțele 

terenului. 

 

Responsabilitățile cheie ale îngrijitorului șef în legătură cu partidele UEFA sunt: 

• sarcini agronomice referitoare la pregătirea și întreținerea terenului; 

• sarcini operaționale referitoare la pregătirea și întreținerea terenului; 

• găzduirea sesiunilor de antrenament oficiale; 

• reparații ale terenului după partide; 

• găsirea de soluții pentru condiții meteo dificile înaintea partidelor și în timpul acestora. 

 

Aceste responsabilități sunt îndeplinite prin: 

• asigurarea calibrării corespunzătoare, întreținerii corecte și funcționalității tuturor echipamentelor; 

• planificarea atentă a tuturor activităților de personal și întreținere a terenului, conform orarului 

evenimentelor organizate pe stadion; 

• supravegherea personalului pentru a se asigura că aceștia și-au îndeplinit sarcinile cât mai eficient; 

• administrarea și coordonarea personalului pentru a se asigura că diferitele sarcini legate de teren 

sunt realizate corespunzător; 

• Îndeplinirea sarcinilor de tundere, fertilizare, stropire și de specialitate; 

• menținerea unor informații și registre corecte; 

• raportarea imediată a bolilor, problemelor și neconformităților; 

• asigurarea unei prezentări imaculate a terenului; 

• menținerea unui inventar necesar și diversificat de fertilizatori, produse de protecție pentru 

plante și alte consumabile; 

• monitorizarea cu atenție a condițiilor meteo. 

 

Îngrijitorul șef trebuie să păstreze un jurnal al tuturor operațiilor efectuate asupra terenului de către 

personalul din subordinea sa. Jurnalul este un document operațional, care trebuie să fie disponibil pentru 

consultarea de către UEFA, reprezentanții conducerii stadionului și consultanții în materie de gazon. 

 

Îngrijitorul șef este, de asemenea, responsabil de coordonarea operatorilor de echipamente și a 

personalului responsabil cu repararea stratului de turbă. Îngrijitorul șef este responsabil să se asigure că 

personalul este instruit corespunzător și supravegheat. 
 

2.2 Responsabilități ale antreprenorilor contractați pentru întreținerea terenului 
 

Dacă pentru activitățile de întreținere și renovare a terenului sunt utilizați antreprenori externi, este 

important ca aceștia să își înțeleagă rolul și responsabilitățile atunci când se ocupă de terenuri pentru 

partidele UEFA. 

 

Un antreprenor trebuie: 

• să asigure echipamente de întreținere conform ghidului și recomandărilor UEFA; 

• să se asigure că este disponibil echipament de rezervă și că, dacă echipamentele sunt utilizate în 

mai multe locații, acestea sunt întotdeauna disponibile acolo unde este necesar; 

• să se asigure că produsele recomandate și necesare pentru întreținerea terenului sunt disponibile pe teren; 

• să asigure un număr suficient de angajați care să realizeze activitățile necesare; 

• să se asigure că toți angajații sunt instruiți corespunzător și sunt calificați pentru îndeplinirea 

activităților în siguranță și la calitate înaltă; 

• să se asigure că angajații îndeplinesc sarcinile și funcțiile solicitate la standarde înalte și la timp; 

 

Chiar dacă sunt utilizați antreprenori externi pentru activitățile de întreținere și renovare a terenului, se 
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recomandă ca fiecare stadion să aibă un angajat direct, cu calificările și/sau experiența necesară în 

administrarea gazonului, care să supravegheze activitatea și performanțele antreprenorului. 

 

2.3 Responsabilități ale consultanților în materie de gazon 
 

UEFA poate numi consultanți pentru partide specifice și/sau poate asigura monitorizarea continuă a 

terenului prin Programul de asistență UEFA pentru calitatea terenului. 

 

Consultanții în materie de gazon trebuie: 

• să înțeleagă bine istoricul terenului în cauză și resursele și capabilitățile curente disponibile pentru 

administrarea acestuia (UEFA publică în acest scop un chestionar standard privind construcția și 

administrarea terenului); 

• să viziteze terenul pentru a ajuta la întreținerea și pregătirea acestuia; 

• să ofere consultanță cu privire la operațiunile efectuate asupra terenului și să verifice eficiența și utilitatea 

echipelor care se ocupă de teren; 

• să efectueze teste de performanță și să facă recomandări corespunzătoare; 

• să ofere asistență și recomandări cu privire la pregătirea, întreținerea, utilizarea și repararea terenului; 

• să identifice și să ofere consultanță cu privire la problemele de performanță a terenului cu factor de risc și 

prioritate ridicate. 

• să actualizeze bazele de date UEFA cu caracteristicile și performanța terenului. 
 

3 PLANUL ȘI INFRASTRUCTURA TERENULUI 
 

3.1 Considerente cheie 
 

Pentru ca un teren să fie bine proiectat, construit și întreținut, următoarele șase puncte trebuie abordate 

corespunzător, în funcție de resursele și condițiile locale: 

1. Selectarea metodei și materialelor de construcții 

2. Proiectarea și calitatea sistemelor de scurgere, irigații și încălzire subterană. 

3. Disponibilitatea și calitatea echipamentelor, sistemelor și consumabilelor pentru întreținere 

4. Disponibilitatea unor sisteme suplimentare de iluminat și a unor materiale de acoperire a 

terenului acolo unde condițiile naturale nu favorizează creșterea pe tot parcursul anului 

5. Utilizarea materialelor corespunzătoare pentru controlarea buruienilor, bolilor și dăunătorilor 

6. Instruirea personalului și servicii de asistență din partea industriei gazonului 
 

Un teren proiectat, construit sau întreținut necorespunzător va afecta negativ calitatea jocului, va limita 

numărul de partide care pot fi jucate, va crește riscul de anulare a partidelor și va fi costisitor de întreținut. 

Mulți factori locali specifici trebuie luați în considerare pentru construirea de terenuri de înaltă calitate, 

inclusiv: 

• caracteristicile de scurgere și geotehnice ale terenului; 

• capacitatea portantă și forma stratului de configurare (substrat); 

• gradul de umbrire și restricționare a circulației aerului; 

• necesitatea unor sisteme pentru încălzirea subterană și/sau acoperirea terenului (UEFA are așteptări 

specifice în legătură cu sistemele de încălzire subterană și acoperire a terenului în anumite medii, 

conform Reglementărilor UEFA privind infrastructura stadioanelor (ediția 2018) și secțiunea 3.5 a 

prezentului document); 

• orarul evenimentelor și planul de utilizare a terenului, inclusiv pentru alte evenimente decât sportive, 

precum concerte; 

• riscul anulării partidelor din cauza condițiilor meteo (de ex., în caz de averse puternice, gheață, zăpadă, 

temperaturi extrem de ridicate sau secetă); 

• implicațiile reabilitării infrastructurii (adică instalarea unui teren nou pe un stadion existent); 
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• timpul disponibil pentru construcția terenului și amenajarea (creșterea) gazonului; 

• resursele și bugetul necesar pentru construirea și întreținerea terenului. 

 

Unele stadioane pot numi propriul consultant specialist în gazon: 

• să determine cerințele specifice de proiectare a terenului; 

• să se asigure că lucrările de construcții sunt efectuate în conformitate cu standardele aplicabile și 

utilizând materialele potrivite; 

• să asigure un program permanent de administrare a terenului, inclusiv pentru evenimente non-sportive. 
 

3.2 Planul sistemului de scurgere și al secțiunii 
 

Un teren care se usucă în mod natural are o capacitate mai mare de a asigura caracteristicile de joc necesare 

suprafeței. Proiectul minim pentru un teren de fotbal profesionist include, de obicei, o zonă de rădăcini 

predominant nisipoasă, suprapusă peste un substrat cu conducte de scurgere (Fig. 1), împreună cu un 

sistem automat de irigații. În anumite cazuri, zona de bază predominant nisipoasă poate fi creată prin 

amestecarea unor cantități exacte de nisip atent selecționat cu solul existent pentru îmbunătățirea 

proprietăților fizice ale stratului de suprafață. 

 

 

Fig. 1. Zona de bază predominant nisipoasă, suprapusă peste un substrat cu conducte de scurgere. 

 

În mod ideal, trebuie să existe un strat de scurgere din pietriș între zona de bază predominant nisipoasă și 

sistemul de scurgere de la bază (Fig. 2). Un strat de scurgere din pietriș este utilizat în principal în zonele 

umede, unde scurgerea eficientă este esențială, dar poate fi utilizat și în climatele uscate, unde apa tinde 

să fie reținută în stratul de nisip. Selecția materialelor compatibile pentru diferitele straturi este esențială 

pentru reușita acestui tip de teren, la fel ca și calcularea corectă a dimensiunii, adâncimii și distanței dintre 

conductele de scurgere laterale și principale pentru o scurgere adecvată. 

 

Analiza în laborator a tuturor materialelor (nisip, pietriș etc.) utilizate pentru construirea unui teren este 

absolut esențială pentru a asigura utilizarea unor materiale cu particule de dimensiuni potrivite. Trebuie 

solicitat întotdeauna sfatul unui specialist. 

Zonă rădăcini 
predominant 
nisipoasă 

Nisip liant 

Șanț cu pietriș 

Conductă de scurgere laterală 

 

Subsol 
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Fig. 2. Schemă de teren cu plan convențional nisip-pietriș, cu sistem de irigații automat. 

 

Componentele suplimentare ale infrastructurii terenului pot include: 

• sisteme specializate pentru compactarea gazonului; 

• sisteme de încălzire subterană; 

• sisteme de acoperire a terenului; 

• sisteme de aspirare și ventilație pentru stadioane mari cu medii de creștere deosebit de dificile; 

• sisteme de iluminat; 

• ventilatoare amplasate pe marginea terenului. 

 

Multe dintre aceste componente suplimentare sunt detaliate mai jos. Utilizarea și selecția acestor 

componente suplimentare va depinde de climat și de tiparele meteo locale, de microclimatul din interiorul 

stadionului (de ex., iluminat, circulația aerului și ventilație), de speciile și soiurile de gazon plantate, de 

calitatea dorită a terenului și de bugetul disponibil. 

 
 

3.3 Sisteme de irigații 
 

Sunt utilizate mai multe sisteme pentru irigarea terenului (de ex., sistem de aspersoare mobile, sistem de 

aspersoare statice, sistem cu tun de pulverizare și sistem de aspersoare pop-up). Recomandăm insistent să 

se instaleze doar sisteme de irigații pop-up complet automat pe terenurile care găzduiesc partide UEFA, 

deoarece astfel de sisteme sunt mai ușor de controlat și gestionat și asigură distribuția uniformă a apei, 

timpi de irigare mai scurți și un program de irigare scurt după partide și în pauza dintre reprize. Un sistem 

de irigații pop-up automat poate, de asemenea, să pulverizeze apă pe durata nopții, reducând astfel 

pierderile prin evaporare. 

Profil tipic împrejurimi 

Conducte încălzire subterană (dacă este necesar) 

Rețea de aspersoare pop-up și conducte de irigații 

Conductă de scurgere laterală 

Conductă colectoare 
principală 

Conductă de scurgere laterală 

Strat rădăcină superioară 

 Strat rădăcină inferioară 

 Strat liant (tampon) - opțional 

 Strat de pietriș pentru scurgere 
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Fig. 3. Tipuri de sisteme de irigații utilizate în industria gazonului pentru terenuri sportive. De la stânga la dreapta: 

tip tun de pulverizare, tip mobil, tip static și tip pop-up. Doar sistemele de irigații automate de tip pop-up sunt 

considerate potrivite pentru terenurile care găzduiesc partide UEFA. 

 

La fel ca în cazul sistemelor de scurgere și al profilurilor terenurilor, proiectarea unui sistem de irigații de 

tip pop-up complet automat trebuie efectuată de un specialist. Cele mai importante considerente sunt: 

• alimentarea, depozitarea și calitatea apei de irigat (sursă, puț etc.); 

• cantitatea necesară de apă de irigat; 

• aplicarea uniformă a apei de irigat; 

• numărul și dispunerea capetelor de irigare; 

• control „în grup” sau „individual, pe capete”. 

 

Un sistem corespunzător poate avea aproximativ 20 de capete de aspersor de tip pop-up pentru fiecare 

teren, dar unele au între 24 și 35, cu suprapunere completă între aspersoarele adiacente (Fig. 4). 

Majoritatea sistemelor de irigații existente au capete de aspersor solide din plastic, pe teren, sub nivelul 

suprafeței, cu un diametru redus la suprafață (aprox. 50 mm). Capetele de aspersor de pe teren tind să fie 

localizate la 10-15 mm sub suprafața solului și nu trebuie să fie detectabile la suprafață. Cu toate acestea, 

unele terenuri vor fi dotate cu capete de aspersor mult mai mari, iar în aceste situații capul de irigare 

trebuie să fie protejat corespunzător cu ajutorul unui capac cu gazon. Scopul de bază este siguranța 

jucătorilor – orice sistem de irigații care nu este sigur pentru jucători este inacceptabil. 

 

Personalul de pe teren trebuie să se asigure că aspersoarele nu tocesc zona din jurul capului. Acoperirea 

cu iarbă trebuie să fie uniformă în jurul capetelor de irigare și nu trebuie permisă apariția eroziunii. 

 

Opțiunile de irigare alternative includ sisteme de aspersoare pop-up de perimetru, cu aspersoare mobile 

în centrul terenului. Însă, acoperirea este mai puțin uniformă cu astfel de sisteme și revine o responsabilitate 

mai mare asupra personalului de pe teren să efectueze irigarea. 
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Fig. 4. Exemplu de schemă de irigare tip „bloc” (stânga) față de schemă cu control individual al capetelor 

(dreapta), ambele tipuri prezentând acoperirea capetelor. 

 

Este recomandat să existe în cadrul stadionului o persoană competentă care să poată efectua lucrări de 

reparații asupra componentelor minore ale sistemelor de irigații complet automate, inclusiv asupra 

aspersoarelor pop-up și a supapelor și înlocuirea capetelor și duzelor de aspersor. În absența unui membru 

capabil al personalului de teren, este recomandat să existe un inginer în sisteme de irigații, care să poată fi 

disponibil în timpul partidelor. 

 

Pentru a garanta funcționarea corectă a sistemelor de irigații, trebuie efectuate verificări la intervale 

regulate pentru a asigura: 

• că toate aspersoarele ies la suprafață; 

• că toate aspersoarele se rotesc și cu aceeași viteză; 

• că toate aspersoarele se retrag în mod corect; 

• că nu există duze blocate; 

• că aspersoarele nu prezintă scurgeri (adică nu există porțiuni de teren ude); 

• că toate aspersoarele sunt reglate la nivelul corect, astfel încât să nu prezinte un risc de siguranță pentru 

jucători; 

• că toate aspersoarele sunt aliniate corect (vertical); 

• că toate duzele aspersoarelor sunt de dimensiunea corectă. 

 

Trebuie să fie disponibilă o sursă sigură de alimentare cu apă. De cele mai multe ori este vorba despre un 

puț, deși uneori este utilizat sistemul de alimentare cu apă. Calitatea apei este la fel de importantă deoarece 

calitatea gazonului poate fi redusă considerabil în cazul în care apa conține un nivel ridicat de săruri 

dizolvate, în special în climatele mai uscate. 

 

Cerințele de irigare pot ajunge la 8-10mm pe zi în climatele mediteraneene, continentale și sub-tropicale 

(64-80m3  pentru un teren de 8.000m2), deși cerințele vor fi semnificativ mai mici în climatele mai reci, 
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mai temperate. În caz de defecțiuni la nivelul sistemului de alimentare cu apă, este recomandat să existe 

depozitată o cantitate suficientă de apă (în rezervoare) pentru a asigura o marjă de siguranță de cel puțin 

24 de ore, până la redresarea alimentării cu apă. 
 

3.4 Sisteme specializate pentru compactarea gazonului 
 

Sistemele de compactare a gazonului încearcă să combine beneficiile calității jocului, pe care le oferă 

gazonul natural, cu avantajele practice tehnice și de compactare ale materialelor artificiale. 

 

Sistemele de compactare a gazonului pot fi grupate în trei categorii mari: 

1. Materiale intacte sau mochetă de gazon artificial așezate pe sau puțin sub nivelul suprafeței, 

umplute cu un material pe bază de nisip, în care crește gazonul natural. Acest tip de sistem este 

utilizat ca parte a unui sistem mare de role de gazon pentru crearea imediată a unei suprafețe de 

joc sau pentru repararea rapidă a zonelor deteriorate ale unei suprafețe existente. 

2. Firele individuale de fibre de gazon artificial au de obicei o lungime de 200 mm, cusute vertical în 

profilul predominant nisipos, la o adâncime de 180 mm și la distanțe foarte mici (de obicei, 20 mm), 

lăsând 20 mm de fibre de gazon artificial deasupra suprafeței, asemenea firelor de iarbă. Acest tip 

de sistem este deosebit de eficient pentru menținerea uniformității suprafeței și a aspectului de 

gazon după tocirea gazonului natural. 

3. Material elastic sau fibre de material plastic (de ex., polipropilenă) sau o plasă, orientate aleator, 

care sunt încorporate în stratul superior al profilului predominant nisipos, de obicei înainte de 

așezare, dar uneori și după așezarea pe teren. Aceste sisteme sunt stabilizatoare de profil și pot 

crește capacitatea portantă și proprietățile de absorbție a șocurilor în zona rădăcinilor. 

 

Expresia sisteme „hibride” pare să fie utilizată acum pentru a descrie sistemele de compactare a 

gazonului din cauza amestecului de materiale naturale și artificiale pe care îl reprezintă. 

 

Considerentele cheie pentru luarea deciziei cu privire la instalarea unui sistem de compactare a gazonului 

într-o zonă de rădăcini predominant nisipoase și cu privire la tipul de sistem de instalat includ: 

• costul sistemului; 

• caracteristicile specifice ale sistemului în raport cu destinația de utilizare a suprafeței de joc; 

• cerințele de administrare/întreținere ale suprafeței de joc; 

• specia de gazon crescută; 

• longevitatea sistemului (poate fi renovat cu ușurință?); 

• costul eliminării (produsul este clasificat ca deșeu periculos?). 

 

 

Fig. 5. Tipuri de sisteme de compactare a gazonului. De la stânga la dreapta: mochetă, cusut și fibre. 
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Se recomandă insistent ca toate cluburile/asociațiile naționale care găzduiesc partide UEFA să investească 

în gazon consolidat. Sunt disponibile multe sisteme, potrivite pentru bugete și modele de stadioane 

diferite. O perioadă de trei ani este un interval corespunzător pentru planificare și instalare. 
 

3.5 Sisteme de încălzire subterană și de acoperire a terenului 
 

Sistemele de încălzire subterană utilizează conducte cu apă și glicol îngropate (câteva sisteme utilizează 

cabluri electrice în loc de conducte) pentru încălzirea terenului în scopul eliminării gheții și zăpezii în lunile 

de iarnă și în scopul accelerării procesului de refacere a gazonului la sfârșitul sezonului de iarnă. Unitatea 

de încălzire din sistemele de încălzire subterană (de obicei, un boiler pe gaz sau ulei) are, în general, 

modurile redus, ridicat și în așteptare, cu setări intermediare pentru îngheț, îngheț sever, gheață și zăpadă. 

 

Considerente cheie: 

• Un sistem de încălzire subterană trebuie instalat în cazul în care condițiile climatice provoacă în 

mod regulat îngheț și zăpadă. 

• Locațiile cu un risc mai mic de îngheț sau zăpadă trebuie să investească cel puțin în sisteme de 

acoperire a terenului, astfel încât să existe o anumită protecție când și dacă este necesar. 

• Conductele pentru încălzirea subterană trebuie să fie amplasate la cel puțin 250 mm sub suprafață 

pentru a permite personalului de pe teren să efectueze lucrările esențiale de întreținere a terenului. 

• Conductele sunt așezate în mod normal la distanțe de 250-300 mm. 

• Sistemele de încălzire subterană sunt adesea împărțite în zone separate pe teren, astfel încât fiecare 

zonă să poată fi încălzită individual. Acest lucru este util în special dacă anumite secțiuni ale 

terenului sunt umbrite o perioadă mai îndelungată în lunile de iarnă. 

• Sistemele de încălzire subterană trebuie instalate sub întreaga zonă cu gazon natural, inclusiv în 

jurul acesteia (cel puțin 2 m pentru arbitrii asistenți și ieșirile jucătorilor în afara terenului) 

• O adâncime de instalare constantă și cunoscută este esențială pentru evitarea potențialelor daune 

rezultate în urma operațiilor de întreținere și instalare a sistemelor cusute pentru compactarea 

gazonului. 

 

Proiectarea și instalarea sistemelor de încălzire subterană sunt sarcini ce trebuie îndeplinite de un specialist. 

Unele sisteme implică amplasarea conductelor de încălzire în suporturi speciale, direct deasupra stratului 

de scurgere din pietriș (Fig. 6), în timp ce alte metode de instalare implică tragerea conductelor de încălzire 

prin profil, de la suprafață, cu ajutorul unui echipament special montat pe un tractor (Fig. 7 și 8). Prelatele 

pentru gazon sunt adesea utilizate împreună cu sistemele de încălzire subterană pentru eficiență maximă 

(Fig. 9). Toate echipele care participă în competițiile reprezentative UEFA trebuie să aibă sau să poată 

procura într-un timp scurt un sistem eficient pentru acoperirea gazonului, dacă este necesar. 

 

 

 

 

 
Fig. 6. Suporturi utilizate peste stratul de scurgere din 

pietriș pentru susținerea conductelor de încălzire 

subterană, înainte de amplasarea în zona rădăcinii. 
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Fig. 7. Instalarea conductelor de încălzire subterană 

prin profil. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fig.8. Instalare finalizată.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9. Prelatele pentru gazon pot fi utilizate împreună cu 

sistemele de încălzire subterană pentru a susține 

creșterea gazonului pe durata iernii. 

 

 

 

 

 
 

Se recomandă insistent ca toate stadioanele care au sisteme de încălzire subterană și care sunt utilizate 

pentru găzduirea partidelor UEFA să furnizeze un certificat la începutul sezonului pentru a demonstra că 

boilerul de încălzire a fost întreținut corespunzător și că este pregătit pentru sezonul de iarnă viitor. 

 
 

3.6 Sisteme de aspirare și ventilație 
 

Este important să se ia în considerare necesitatea unor sisteme de aspirare și ventilație în stadioanele cu 

medii de creștere dificile și/sau care găzduiesc partide importante (de ex., partide finale sau turnee finale). 

Astfel de sisteme: 

• sunt sisteme puternice de pompare și distribuție a aerului, concepute să sufle aer condiționat în 

secțiune; 



Pagina 14 din 56 

 

 

 
• pot reduce sau crește temperatura solului pentru a prelungi sezonul de creștere sau pentru a 

controla starea de latență a gazonului (Fig. 10); 

• pot fi comutate și în modul de aspirare pentru a înlătura aversele excesive de pe suprafață în 

câteva minute, de exemplu, dacă este o furtună puternică înainte de începerea unei partide. 

 

  

 

Fig. 10. Diagramă schematică a unui sistem de aspirare și ventilație (stânga) și unitate suflantă instalată (dreapta). 

 

 

De asemenea, în zonele cu climate mai calde, sunt utilizate și ventilatoare amplasate pe marginea terenului, 

care să asigure o circulația a aerului în interiorul stadioanelor și un anumit grad de răcire la suprafață (Fig. 

11). Anumite ventilatoare suflă pur și simplu aerul pe suprafața terenului, în timp ce altele produc vapori 

de apă pentru a asigura un grad suplimentar de răcire la suprafață, deși astfel de ventilatoare trebuie 

gestionate cu atenție pentru a evita creșterea riscului de apariție a bolilor de gazon. 

 

 

 

Fig. 11. Exemple de ventilatoare pentru ventilație și răcire utilizate pe marginea terenului pentru gestionarea 

sănătății gazonului. 

 

3.7 Sisteme de iluminat artificial 
 

Pe o perioadă de 10-12 ore, sistemele de iluminat artificial pot asigura suficiente radiații active fotosintetice 

pentru stimularea creșterii gazonului în zonele temperate (sezonul rece), în stadioanele puternic umbrite și 

pentru a permite o recuperare acceptabilă în urma uzurii rezultate în perioadele de iarnă. 
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Randamentul sistemelor de iluminat artificial include o lungime de undă activă fotosintetică de 400-700nm 

(nanometri), iar nivelurile de lumină roșie/verde/albastră sunt măsurate în unități de µmol/m2 (micromoli 

pe metru pătrat). 

 

Considerente cheie: 

• Cele mai mari sisteme de iluminat existente pe piață acoperă o suprafață între 360 și 590m2 (Fig. 

12). 

• De obicei, sunt necesare între trei și nouă sisteme pentru a asigura o iluminare suficientă a 

terenului unui stadion, în funcție de gradul de umbrire puternică. 

• Orice decizie de instalare a sistemelor de iluminat trebuie să se bazeze pe un exercițiu detaliat 

de modelare a luminii în zonele umbrite ale stadionului (de exemplu, o analiză HemiView). 

• Programele de fertilizare și irigare trebuie ajustate atunci când sunt utilizate unități de iluminat. 

• Amplasarea sursei de alimentare trebuie luată în considerare înainte de instalare. 

• Utilizarea medie a unui sistem complet de unități este, de obicei, între 5.000 și 15.000 ore pe sezon. 

 

Majoritatea sistemelor de iluminat utilizează tehnologie convențională cu lămpi cu sodiu la presiune înaltă, 

care asigură și o sursă de căldură – un atribut util în climatele mai reci, temperate. Avantajul principal al 

acestei tehnologii este că nu mai este necesară înlocuirea gazonului terenurilor de câteva ori pe an pentru 

a menține calitatea acestora pe durata sezonului de iarnă. Pentru multe stadioane, utilizarea iluminatului 

artificial pentru susținerea creșterii gazonului a devenit o soluție mai puțin costisitoare decât înlocuirea 

obișnuită. Cu toate acestea, o astfel de tehnologie nu este bine adaptată pentru creșterea gazonului în 

sezonul cald, din cauza intensităților luminoase mai mari necesare pentru acestea. 

 

Progresele din următorii ani vor implica probabil o mai mare utilizare a tehnologiei cu diode emițătoare 

de lumină (LED) ca sursă de lumină alternativă. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12. 

Sisteme de 

iluminat cu 

brațe pliabile 

(mai sus) și 

brațe 

interconectate 

(mai jos). 
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Se recomandă insistent ca toate stadioanele care sunt utilizate pentru găzduirea partidelor UEFA și care au 

o problemă cunoscută cu umbra să efectueze un studiu al terenului privind lumina/umbra pentru a asigura 

un număr suficient de sisteme de iluminat pentru o creștere corespunzătoare a gazonului pe toată 

suprafața terenului. 

 

Pe scurt, combinarea sistemelor de încălzire subterană, a prelatelor și sistemelor de iluminat artificial este 

foarte eficientă în climatele reci, menținând terenurile disponibile pentru joc în lunile de iarnă (Fig. 13). 

 

 

Fig. 13. Combinație de sisteme de iluminat și prelate pentru terenuri. 

 

 

3.8 Selectarea gazonului 
 

Selecția de gazon pentru un stadion depinde de amplasarea acestuia și de climat. Acesta este un alt aspect 

extrem de specializat, asupra căruia acest ghid poate oferi doar instrucțiuni de bază. 

 

Există două tipuri principale de gazon – gazon pentru sezonul rece și gazon pentru sezonul cald. Cele două 

tipuri variază considerabil în ceea ce privește biologia de bază și adaptarea climatică și ambele pot fi 

întâlnite pe terenuri din zone diferite din țările care găzduiesc partide UEFA: 

• Speciile de gazon pentru sezonul rece sunt adaptate la regiunile mai reci. Speciile utilizate în mod 

obișnuit pe terenurile de fotbal includ raigras peren (Lolium perenne), firuță cu firul moale/bluegrass 

de Kentucky (Poa pratensis) și păiuș înalt (Festuca arundinacea). 

• Speciile de gazon pentru sezonul cald sunt adaptate la regiunile tropicale. Speciile comune includ 

pirul gros (specia Cynodon), speciile zoysia (în special Zoysia japonica și Zoysia matrella) și Paspalum 

vaginatum. 

Speciile de gazon selectate vor depinde de factori precum toleranța la căldură sau frig, rezistența la secetă 

și la boli. Au fost efectuate lucrări vaste de creștere a gazonului pentru îmbunătățirea toleranței la uzură și 

a adaptării locale a varietăților individuale ale fiecărei specii. 



Pagina 17 din 56 

 

 

Selecția gazonul este dificilă în special în acele regiuni ale lumii în care există un interval relativ mare de 

temperaturi, în special țările cu climate în zona de tranziție continentală și unele climate 

mediteraneene/subtropicale cu veri uscate. În astfel de zone climatice, tipurile de iarbă de sezon rece au o 

adaptabilitate slabă la condițiile de vară, când temperaturile ridicate, disponibilitatea apei și o posibilă 

acumulare a sării pot reprezenta probleme semnificative. În schimb, tipurile de iarbă de sezon cald sunt 

intolerante la condițiile de iarnă mai reci și tind să fie de culoare maronie și în stare latentă. În consecință, 

este adesea necesară semănarea unei specii de sezon rece peste gazonul de sezon cald înainte de instalarea 

iernii. O astfel de tranziție reprezintă cel mai dificil aspect al gestionării gazonului. 
 

3.9 Perimetrul terenului 
 

În mod ideal, trebuie să existe o porțiune minimă de 1 m de gazon natural dincolo de linia de tușă a oricărui 

teren, cu gazon artificial de bună calitate (de preferat, FIFA Quality Pro) pe o porțiune de încă 2-3 m sau 

până la panourile publicitare, în funcție de spațiul disponibil (Fig. 14). 

 

 

 

 

Fig. 14. Scenariul ideal cu zonă de cel puțin 1 m de gazon natural dincolo de linia de tușă. 

 

 

4 ADMINISTRAREA TERENULUI 
 

4.1 Resurse de personal 
 

Întreținerea gazonului înainte de partide și după acestea necesită un număr suficient de persoane cu 

pregătirea necesară. Numărul exact de persoane necesare va fi influențat de cantitatea și calitatea utilajelor 

și altor echipamente disponibile, indiferent dacă lucrările sunt efectuate de antreprenori externi și dacă 

personalul local are alte responsabilități în cadrul stadionului. 

 

Ca o indicație generală, următorul număr de persoane este recomandat pentru stadioanele mari: 
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• Personal de bază: până la 5 persoane 

• Personal suplimentar pentru zilele în care se joacă partide: cel puțin 3 sau 4 

• Personal suplimentar part/full-time: 8-10 

 

Numerele de mai sus se bazează pe necesitatea de a putea pregăti terenurile într-un timp scurt, între 

partide, de a efectua numeroasele activități de legătură privind terenurile, care apar în zilele în care se 

desfășoară partide și de a efectua inspecții amănunțite ale terenurilor și reparații în timpul limitat disponibil 

în pauza dintre reprize. 
 

4.2 Echipamente 
 

Tabelul 1 de mai jos oferă o prezentare generală a echipamentelor minime recomandate pentru asigurarea 

unei bune întrețineri a terenului pe toată durata sezonului. Această listă nu este exhaustivă și trebuie 

consultat un specialist pentru fiecare caz în parte. 

 

Echipamente Descriere Cantitate Specificații necesare 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mașini de tuns 

iarba 

 

 

 
1Mașină de tuns iarba 

manuală cu cilindru 

2 (min.) 

4 (preferat) 

• 700-900 mm lățime de tundere 

• Înălțimea de tundere include, dar nu se limitează la 

10-40 mm 

• Cilindri de tuns cu 6-8 lame 

• Capabilă să realizeze >90 tăieturi per metru liniar și 

să tundă terenul în 3-4 ore 

• Sistem cu casetă interschimbabilă pentru unitățile 

de măturare și tăiere verticală (recomandare) 

insistentă)  

1Mașină de tuns iarba 

manuală rotativă (pentru 

curățarea terenului) 

4 • Autopropulsată 

• Rolă posterioară montată 

• Înălțimea de tundere include, dar nu se limitează la 

20-50mm 

 

 
3Tractor pentru tuns iarba 

1 (rezervă) • 1,5-2m lățime de tundere 

• 8-10 km/h viteză de tundere 

• Cilindru de tuns cu 6-8 lame 

• Capabil să realizeze >90 tăieturi per metru liniar 

• Înălțimea de tundere include, dar nu se limitează la 

10-40 mm 

 

 

 

 

Aeratoare 

 

 

2Aerator de adâncime 

1 • Capabil să funcționeze până la o adâncime de > 200 

mm 

• „Tip rapid” modern, capabil să aereze un teren în 6-

8 ore 

• Capabil să funcționeze la un unghi de înălțare de  

 >20o unde este cazul 

 
2Aerator de suprafață 

1 • Poate fi montat pe tractor, dar este ideal pentru 

operații manuale 

• Adâncime de aerare de < 150 mm 

• Capabil de spațiere redusă între dinți (< 40 mm) 

• 800-2.000 mm lățime de operare  
Unitate de 

semănare 

 
2Aemănătoare cu pâlnie 

1 • Trebuie să fie cu pâlnie, nu cu disc 

• Lățime de operare de 1,5-2 m 

• Capabilă să elibereze semințele cu o viteză de, dar 

fără a se limita la 40g/m2 

 
Unitate de 

stropire 

2Autopropulsată (de 

preferat) Variantele cu 

montare pe tractor și 

manuală sunt alternative 

adecvate 

1 • Capabilă să aplice 200-800 l/ha 

• Capacitate rezervor ˃ 300 l (montat) și 

˃100 l (manual) 

 

Unitate tractor 

 

3Tractor compact 

1 • 20-40hp 

• Trebuie utilizate anvelope speciale pentru gazon 

• Atelaj în trei puncte anexat 
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Echipamente Descriere Cantitate Specificații necesare 

Marcator 1Marcator cu rolă sau cu pulverizare 1 • Lățime de marcare de 120 mm 

Mecanism cu perii 1Perii manuale pentru a înlătura roua 

și reîmprospătare ușoară 

1 • 1,5-2 m lățime 

Distribuitoare 

de fertilizator 

1Distribuitoare manuale de fertilizator 2 • Lățimea de distribuție include, dar nu se limitează la 2-

6 m 

 

4Dispozitive 

pentru înlăturarea 

apei 

Rolă manuală cu înveliș din spumă, cu 

rezervor integrat pentru colectarea 

apei 

1 • 60 l pe minut capacitate de colectare 

Rolă de cauciuc manuală 4 • 1 m lățime 

 

 

 

 

 

 
1Diverse 

Furci pentru turbă 8 • 4 dinți 

• 100-150 mm dinți 

Greble pentru curățarea gazonului 6  
Dispozitiv Turf Doctor sau dispozitiv 

hexagonal pentru practicarea de găuri 

2 • Nu funcționează pe un teren consolidat cu gazon 

hibrid 

Pistol de aplicare a agentului de 

umezire 

2  

Furtunuri de 100 m cu racord de 

irigație corespunzător 

2  

Conductă din polietilenă de 500 m 1  

Bandă de măsurare din oțel de 100 m 1  
Sisteme de iluminat • Locale și specifice terenului (esențiale pentru stadioanele 

mari) 

Prelate de acoperire și folii pentru germinare • Locale și specifice terenului (toate stadioanele 

trebuie să aibă folii de germinare) 

Ventilatoare amplasate pe marginea terenului • Locale și specifice terenului (de ex., stadioane cu 

închidere foarte mare) 1 Elemente considerate esențiale și care trebuie să fie disponibile în permanență. 

2  Elemente necesare, dar care pot fi disponibile pe bază de contract pe termen scurt. 

                  3 Nu sunt esențiale, dar ar ajuta la grăbirea anumitor operații de întreținere. 4 În special pentru zonele cu averse abundente. 

 

Tabelul 1. Utilaje de întreținere și alte echipamente recomandate pentru terenurile stadioanelor. 

 

4.3 Operațiuni de întreținere 
 

Cerințele de întreținere a terenului sunt specifice locației și sunt determinate de condițiile climatice și meteo 

locale, precum și de calitățile intrinsece ale fiecărui teren. Este dificil să oferim indicații exacte, dar secțiunile 

următoare prezintă pe scurt activitățile de întreținere principale necesare, inclusiv cerințele specifice privind 

tunderea, pentru partidele UEFA. 

 

4.3.1 Tunderea și prezentarea terenului 

Scopul tunderii este asigurarea unei înălțimi corespunzătoare a gazonului pentru partide, precum și 

înlăturarea reziduurilor de pe suprafață în urma partidelor. Tunderea obișnuită îmbunătățește densitatea 

gazonului și permite crearea modelului de tuns UEFA în scopuri de prezentare. Este esențial ca lamele de 

tuns să fie configurate corespunzător și să fie ascuțite pentru a asigura o bună calitate a tăieturii. 

 

Tunderea cu mașină de tuns cu cilindru pentru tăierea gazonului și prezentarea partidei este probabil cea 

mai importantă sarcină îndeplinită de un îngrijitor. Tunderea cu mașină de tuns cu cap rotativ trebuie 

utilizată doar pentru curățarea suprafeței de joc (de ex., înlăturarea turbei după partidă). 
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• Înălțimea acceptabilă a gazonului depinde de perioada anului și de sezonul cald sau sezonul rece. 

Reglementările UEFA precizează că înălțimea gazonului nu trebuie, în principiu, să depășească 30 

mm, dar 28 mm este o valoare maximă mai eficientă. În orice caz, întreaga suprafață de joc trebuie 

să fie tunsă la aceeași înălțime. 

• Înălțimea gazonului trebuie să fie aceeași atât în timpul sesiunilor de antrenament, cât și în timpul 

partidelor. 

• Dacă arbitrul sau un reprezentant UEFA consideră necesar, îngrijitorului i se poate solicita să tundă 

din nou gazonul pentru sesiunea de antrenament și/sau partidă (notă: trebuie să existe suficient 

timp pentru efectuarea acestor operații – în mod normal, până la 6 ore, pentru a lăsa suficient timp 

pentru trasarea de linii suplimentare, dacă este necesar). 

• Gazonul trebuie tuns în linii drepte, pe lățimea terenului, perpendicular pe linia de tușă. Nicio altă 

metodă de tundere a gazonului (diagonală, cercuri etc.) nu este permisă pentru partidele UEFA. 

• Liniile de pe teren trebuie tăiate în direcția și la dimensiunile indicate în Fig. 15, cu un total de nouă 

benzi în fiecare jumătate a terenului. Pregătirea benzilor începe de pe partea stângă a terenului 

văzut dinspre camera principală, începând cu o bandă care este tunsă din poziția camerei principale. 

• Primele patru benzi ale terenului trebuie să aibă întotdeauna o lățime exactă de 5,5 m. Celelalte 

cinci benzi din fiecare jumătate trebuie să aibă o lățime uniformă, terminându-se la linia de centru 

(pe terenurile de 105 m, aceste benzi vor avea o lățime de 6,10 m; pentru terenurile mai mici, lățimea 

acestor benzi trebuie adaptată corespunzător). 

• Pentru a maximiza delimitarea și claritatea benzilor, terenurile trebuie tunse cu acest model (cu 

ajutorul unei mașini de tuns cu cilindru) cu cel puțin 2 zile înainte de partidă, iar operațiile ulterioare 

de tuns trebuie realizate înainte partidei. 

o Înainte de a începe, verificați dacă mașinile de tuns prezintă ulei și scurgeri. 

o Verificați înălțimea și calitatea tăieturii pe suprafața întregului cilindru. Acest lucru este 

efectuat cu ajutorul Accu-Gage sau al barei pentru înălțimea tăieturii (HoC). Toate mașinile 

de tuns trebuie să taie cu ușurință o coală de ziar înainte de a fi utilizate pe teren. 

o Benzile de tundere trebuie delimitate utilizând ață pentru a garanta linii drepte și uniforme. 

o Tundeți de-a lungul primei ațe, operatorul principal, cu cea mai mare experiență, tunzând 

de-a lungul aței, iar un altul urmându-l de-a lungul centrului. 

o Tundeți linii drepte într-un ritm confortabil; nu grăbiți mașinile de tuns și asigurați-vă că 

nu omiteți porțiuni. 

o Goliți cutiile mașinilor de tuns atunci când acestea sunt pline la trei sferturi și păstrați un 

registru al cantităților de gazon tăiat înlăturat pentru a vă ajuta să determinați cantitățile 

de substanțe hrănitoare aplicate. 

o Opriți mașinile de tuns în afara terenului dacă apar dungi și ajustați corespunzător setările. 

o Încercați să nu învârtiți mașinile de tuns iarba pe gazon deoarece veți deteriora gazonul. 

o Nu conduceți mașinile de tuns iarba pe suprafețe dure, cu rola frontală coborâtă, 

deoarece astfel puteți afecta înălțimea tăieturilor ulterioare. 

o Ultimele două tăieturi trebuie realizate spre poziția camerei principale. 

o Perierea rouăi (vezi secțiunea 4.3.2 de mai jos) trebuie efectuată întotdeauna la început 

pentru ca firele de gazon să fie cât mai uscate posibil pentru tuns. 
 

Rețineți faptul că, în timpul partidelor UEFA, reproducerea reală sau virtuală a logourilor sau emblemelor 

este interzisă pe terenul de joc, plasele porților și zonele delimitate de acestea, pe porți în sine și pe stâlpii 

de colț. Acestea sunt permise doar pe fanioane. 
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Fig. 15. Model de tundere UEFA. 

 

4.3.2 Perierea 

Scopul perierii este: 

• să ridice iarba după partide astfel încât să se creeze condiții de creștere mai bune și pentru un tuns mai 

eficient; 

• să reducă riscul formării de alge la suprafață; 

• să împrăștie sau să introducă învelișul de nisip exterior în suprafață: 

• să împrăștie roua care s-ar putea forma pe teren, reducând astfel riscul de boli. 

 

Sunt disponibile mai multe tipuri de perii, dar cel mai bun este un dispozitiv manual cu perii, care este tras 

pe toată suprafața benzilor de tundere (Fig. 16). Ar putea fi necesară o periere mai agresivă pentru ridicarea 

gazonului în vederea unei tăieri mai eficiente sau pentru a scoate reziduurile în urma partidelor. Aceste 

tipuri de perieri sunt, în general, efectuate cu ajutorul periilor montate pe tractor. Nu trebuie aplicată o 

periere agresivă pentru firele nou crescute. 

 

Dacă nu este disponibilă o perie, tragerea unui furtun de apă sau a unei funii lungi și groase poate, de 

asemenea, să ajute la înlăturarea rouăi de pe suprafața terenului. O persoană trebuie să țină de fiecare 

capăt al furtunului sau funiei și să îl/o tragă înainte și înapoi pe teren, asigurându-se că fiecare traseu se 

suprapune cu ultimul, până la parcurgerea întregului teren. 

DIRECȚIE DE TĂIERE 

Poziție indicativă a camerei principale 

Dimensiuni măsurate în exteriorul tușei 
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Fig. 16. Perie manuală utilizată pentru a ridica gazonul înainte de tundere. 

 

 
 

4.3.3 Dimensiunile terenului și trasarea marcajelor 

Marcajele trebuie să respecte Legile jocului publicate de Comisia Asociației Internaționale de Fotbal.1 Liniile 

clare, bine definite sunt esențiale pentru prezentarea terenului și este recomandat să se utilizeze doar 

compuși brevetați pentru trasarea marcajelor. 

 

Cele mai uzuale tipuri de marcator sunt marcatoarele cu role, cu combinații de role și curea sau cu 

pulverizator. Dacă nu sunt disponibile alte echipamente, marcajele pot fi trasate cu mâna, utilizând o 

pensulă sau o rolă. 

 

Considerente cheie: 

• Terenurile utilizate pentru competițiile UEFA trebuie să aibă 105 m x 68 m (Fig. 17). 

• Marcajele terenurilor trebuie să fie albe, perfect drepte sau curbate atât cât este necesar și trebuie 

să aibă aceeași lățime, în mod ideal grosimea stâlpilor porții, dar niciodată mai mult de 12 cm. 

• Liniile din fața porților trebuie să fie paralele cu spatele porților. 

• Punctele pentru lovitura de pedeapsă trebuie să fie solide, cu un diametru de 200 mm, iar 

cercul de centru trebuie să fie solid, cu un diametru de 240 mm. 

• Zona tehnică trebuie marcată cu linii punctate, extinzându-se pe o lungime de 1 m paralel cu linia 

de tușă, de o parte și de alta a băncii de rezerve/băncii tehnice relevante și la o distanță de 1 m 

față de linia de tușă. 

• Liniile sunt considerate parte a zonei pe care o delimitează (de ex., lungimea terenului este 

măsurată din exteriorul fiecărei linii de poartă). 

 

 

 

 

 
 

1 www.theifab.com/laws/the-field-of-play/chapters/field-markings 

http://www.theifab.com/laws/the-field-of-play/chapters/field-markings
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Marcatoarele trebuie alimentate cu substanță în afara terenului, înainte de marcare, și închise corect, 

asigurând că roțile nu vor lăsa urme de vopsea. 

 

Alte puncte de luat în considerare: 

• Verificați dacă marcatorul prezintă scurgeri înainte de a începe. 

• Trasați liniile cu ață și lăsați ața pe poziție până la uscarea liniilor, în caz contrar lăsând urme de 

vopsea. 

• Liniile trebuie vopsite la viteză de mers lentă, consecvent și strat cu strat; în mod normal, sunt 

necesare două aplicări pentru a obține nivelul corect de intensitate. 

• Pentru înlăturarea vopselei scurse accidental în timpul trasării liniilor, trebuie utilizate o găleată cu 

apă caldă și o perie moale/un burete. Dacă transferul de vopsea reprezintă o problemă, echipa 

locală mai mare trebuie consultată în această privință. 

• În zilele în care se desfășoară partide, liniile trebuie trasate după ultima operație de tundere, lăsând 

suficient timp pentru uscarea acestora înainte de antrenament, încălziri și orice alte operații de 

întreținere necesare (în mod normal, 1-1,5 ore înainte de lovitura de început). 

• Necesitatea liniilor de colț (vezi Fig. 17 de mai jos) trebuie confirmată cu UEFA. 
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Fig. 17. Vedere de ansamblu a dimensiunilor terenului și cerințe privind trasarea liniilor (sursa: IFAB). Notă: 

Liniile sunt considerate parte a zonei pe care o delimitează. Liniile de colț opționale marcate în exteriorul 

terenului (9,15 m din exteriorul zonelor de colț) trebuie să aibă o lungime de 24 cm, începând cu linia 

porții/linia de tușă. 

Marcaj de centru 

Cerc central 

Linie mediană 

Marcaj opțional 

Zonă de penalty 

Punct de penalty 

Zona porții 

Linia porții 

Zonă de colț 
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Fig. 18. Marcarea cu rolă, prin ghidare cu o ață (stânga) și marcarea liniilor punctate (dreapta). 

 

4.3.4 Irigarea 

Irigarea este utilizată nu doar pentru a menține un gazon dens, în continuă creștere, și pentru a asigura 

condiții optime de umiditate a solului pentru creșterea gazonului, ci și: 

• pentru a aplica fertilizatori și alte substanțe chimice aplicate terenului; 

• pentru a tempera condițiile de joc (de ex., udând terenul în pauza dintre partide pentru a 

influența gradul de „alunecare” al suprafeței); 

• pentru a îmbunătăți stabilitatea suprafeței pe profilurile predominant nisipoase, care și-ar putea 

pierde stabilitatea dacă se usucă prea mult; 

• pentru a „spăla” periodic gazonul, pentru a curăța terenul și a înlătura sărurile în exces; 

• pentru a uda în reprize scurte suprafața în timpul perioadelor de vară cu temperaturi foarte mari,  

pentru a reduce riscul de deteriorări cauzate de căldură. 

 

Când este pornit sistemul de irigații, îngrijitorul trebuie să cunoască volumul de apă aplicat pe minut și în 

timpul fiecărei operații, în milimetri cubici (mm3). În mod ideal, toate operațiile de aplicare a apei trebuie 

decise în urma unei evaluări a umidității terenului, cu ajutorul unei sonde de umiditate. Este important, în 

special pe terenurile cu un conținut ridicat de nisip, ca terenul să fie irigat corespunzător înainte de 

utilizare pentru a asigura stabilitatea și aderarea la zona rădăcinilor. 

 
Cerințele de irigare înaintea partidelor sunt incluse în secțiunea 5.4 (pregătirea terenului pentru partide). 

 
4.3.5 Aplicarea fertilizatorului 

Fertilizatoarele asigură o gamă de substanțe hrănitoare esențiale, care susțin creșterea gazonului, ajută 

gazonul să se refacă în urma deteriorării și ajută la refacerea culorii gazonului pentru prezentarea terenului. 

Este esențială aplicarea corectă și uniformă a fertilizatoarelor, conform unui plan eficient și solid de 

fertilizare. 

 

Aplicarea fertilizatorului granular 

Fertilizatorii granulari sunt aplicați cu ajutorul distribuitoarelor montate pe tractor sau, de preferat, cu 

ajutorul distribuitoarelor manuale (Fig. 19). Este necesară aplicarea uniformă pentru a preveni dungile, 

arsurile sau liniile închise și deschise, care pot cauza probleme în ceea ce privește aspectul și calitatea 

suprafeței. Uniformitatea este obținută de obicei aplicând cantitatea necesară de fertilizator în două 

tranșe, în unghiurile corecte (vezi Fig. 19). 

 

• Trasați lățimea cu marcatori precum steaguri sau conuri înainte de distribuire. 
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• Configurați și calibrați utilajul în afara terenului. Calibrarea trebuie efectuată pe o suprafață cu 

gazon similară cu cea a terenului pentru a asigura o aplicare consecventă (lățime de distribuție). 

• Nu umpleți în exces distribuitorul. 

• Nu încercați să înlăturați steagurile în timpul distribuirii. 

• Operați distribuitorul în ritm constant. 

• Nu aplicați fertilizator suplimentar în zonele înconjurătoare sau la capătul benzilor; asigurați-vă 

că aceste zone sunt incluse în operația inițială de aplicare. 

• Planificați cu atenție operația înainte de a începe. 

• Păstrați un registru cu produsul utilizat și frecvența aplicării acestuia. 

• Verificați de două ori dacă produsul utilizat este recomandat pentru terenul în cauză. 

• Ar putea fi necesară udarea terenului după fertilizare pentru a preveni arsurile. Respectați 

întotdeauna recomandările specifice. 

• Acordați atenție suplimentară atunci când aplicați fertilizatoare în apropierea zilei în care se 

desfășoară partida deoarece greșelile (suprapuneri și/sau zone omise) vor fi înregistrate de 

camere. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 19. Distribuitor manual de fertilizator și model obișnuit de aplicare. 

 

Aplicarea fertilizatorilor lichizi, a agenților de suprafață și a pesticidelor 

Aparatele de stropit sunt utilizate pentru a aplica fertilizatori lichizi, agenți de suprafață și orice produse 

necesare de protecție a plantelor (Fig. 20). Stropirea, cunoscută și ca fertilizare foliară, oferă un control 

mai mare asupra creșterii gazonului, în special în mediile stadioanelor. 

 

• Trasați lățimea de stropire cu marcatori precum steaguri sau conuri înainte de stropire. 

• Instalați steaguri de avertizare pe teren înainte de stropire. 

• Configurați și calibrați aparatul de stropit în afara terenului. 

• Asigurați-vă că (1) sunt utilizate duzele corecte; (2) este atinsă presiunea corectă; (3) utilajul este 

curățat complet de produse utilizate anterior; (4) nu există scurgeri; și (5) toate duzele funcționează 

corect. 

• Testați întotdeauna cu apă mai întâi, pe o suprafață dură solidă. Debitul pulverizat din fiecare duză 

poate fi măsurat cu ușurință cu ajutorul unui vas gradat și al unui cronometru. Consultați etichetele 

produselor și utilizați cantitatea de apă recomandată. Nu presupuneți că toate produsele pot fi 

aplicate la aceleași concentrații. 

• Nu umpleți în exces aparatul de stropit. 

• Permiteți doar personalului instruit să utilizeze aparatul de stropit și asigurați-vă că aceștia 

poartă în permanență echipament de protecție (PPE). 

• Asigurați-vă că toate operațiile de utilizare și toate produsele respectă legislația locală și națională. 

• Mențineți aparatul de stropit la un ritm și o viteză constante. 
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• Nu stropiți suplimentar în zonele înconjurătoare sau la capătul benzilor; asigurați-vă că aceste 

zone sunt incluse în operația inițială de aplicare. 

• Planificați cu atenție operația înainte de a începe. 

• Păstrați un registru cu produsul utilizat și frecvența aplicării acestuia. 

• Dacă aplicați fertilizator pe bază de fier sau lichid, nu mergeți și nu conduceți utilaje pe zonele 

proaspăt stropite deoarece pașii și echipamentele vor lăsa urme. 

• Permiteți un timp minim de uscare de aproximativ patru ore. 

• În general, stropirea nu trebuie efectuată în bătaia directă a soarelui; cel mai eficient este seara 

sau dimineața devreme. 

• Verificați de două ori dacă produsul utilizat este recomandat pentru terenul în cauză. 
 

 

 

Fig. 20. Utilaj de stropire dedicat. 

 

 

4.3.6 Aerarea 

Aerarea cu succes a terenului depinde de echipamentul utilizat și de momentul realizării în raport cu starea 

terenului. 

 

Aeratoare manuale de suprafață 

Un aerator manual de suprafață creează o rețea de orificii în suprafață pentru îmbunătățirea infiltrării apei 

și a schimbului de aer. De asemenea, se poate obține o reducere controlată a durității înaintea unei partide, 

fără a afecta prezentarea terenului. Adâncimea la care funcționează utilajele poate fi ajustată și pot fi 

utilizate numeroase dimensiuni de dinți. Majoritatea operațiilor sunt efectuat cu dinți de 6 mm, 9 mm sau 

12 mm pentru a înmuia terenul. Trebuie să fie disponibilă o gamă variată de dinți. Impactul aerării asupra 

durității suprafeței trebuie evaluat înainte de a continua cu tratarea terenului. 
 

• Efectuați toate operațiile în cadrul benzilor de tundere, care trebuie marcate cu ață. 

• Asigurați-vă că toți dinții sunt strânși și au diametrul și lungimea corespunzătoare. 

• Un al doilea operator trebuie să meargă în spatele utilajului în timpul configurării pentru a se 

asigura că terenul nu este sfâșiat și că dinții nu sunt slăbiți. Este indicat ca un observator să meargă 

în spatele utilajului în permanență pentru a se asigura că dinții nu sunt slăbiți. În cazul pierderii 

unui dinte, operatorii trebuie să reconstituie traseul pentru a-l găsi. Nu trebuie lăsați niciodată 

dinți pe teren. 

• Trebuie montată o rolă în partea din spate a utilajului. 

• Testați și verificați adâncimea și consecvența aerării.
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Unități de aerare de adâncime montate pe tractor 

Dacă sunt utilizate corect, unitățile de aerare de adâncime montate pe tractor pot: 

• reduce compactarea profilului, stimulând astfel o dezvoltare mai bună a rădăcinilor, schimbul de 

aer și infiltrarea apei; 

• schimba caracteristicile de duritate ale suprafeței de joc; 

• înlătura materiile fine și materiile organice care se acumulează la suprafață; 

• crea orificii în teren, care pot fi acoperite și stabilizate cu materiale nisipoase; 

• ajuta la îndreptarea ondulărilor minore. 

 

Adâncimea de lucru a unităților de aerare de adâncime montate pe tractor va depinde de marca și modelul 

utilajului și de dinții utilizați. Este recomandat ca aerarea să nu fie efectuată prea devreme înaintea unei 

partide (adică cel mult două-trei săptămâni în avans) și, la fel ca în cazul aerării de suprafață, impactul 

aerării de adâncime asupra durității suprafeței trebuie evaluat înainte de a continua cu tratarea terenului. 

 

• Amplasați steaguri pe teren pentru a marca zonele de evitat înainte de aerare pentru a evita 

deteriorarea capetelor de aspersor și alte servicii. 

• Asigurați-vă că toți dinții sunt strânși și au diametrul și lungimea corespunzătoare. 

• Un al doilea operator trebuie să meargă în spatele utilajului în timpul configurării pentru a se 

asigura că terenul nu este sfâșiat și că dinții nu sunt slăbiți. În cazul pierderii unui dinte, operatorii 

trebuie să reconstituie traseul pentru a-l găsi. Nu trebuie lăsați niciodată dinți pe teren. 

• Asigurați-vă că niciun dinte nu ricoșează atunci când frâna de siguranță este trasă deoarece poate 

deteriora gazonul. 

• Utilajul de aerare trebuie să aibă aceeași lățime de lucru sau o lățime mai mare decât tractorul pe 

care este montat. 

• Trebuie montată o rolă în spatele utilajului și protecții pentru gazon. 

• Adâncimea de aerare trebuie testată la intervale regulate pentru a verifica uniformitatea și consecvența. 

• Conductele îngropate (de ex., conductele de încălzire și irigare subterană) trebuie evitate. 

 
 

 

 
Fig. 21. Aerator de suprafață (stânga) și aerator de adâncime (dreapta). 

 
 

Rețineți faptul că aeratoarele de adâncime nu sunt o alternativă pentru aeratoarele manuale de suprafață; 

ambele sunt considerate necesare pentru terenurile pe care sunt jucate partide UEFA. 
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4.3.7 Însămânțarea/stolonizarea sau montarea rulourilor de gazon 

Decizia de a monta rulouri de gazon pe un teren este luată în general din lipsă de timp sau în cazul unei 

crize; pentru rezultate optime pe termen lung, este preferată însămânțarea sau stolonizarea. În ambele 

cazuri, utilajele utilizate trebuie să funcționeze cu atenție pentru a preveni ridicarea. 

 

Însămânțarea sau stolonizarea unui teren: 

• este acceptată în general ca fiind superioară rulourilor de gazon, atât din punct de vedere 

agronomic, cât și în ceea ce privește calitatea jocului; 

• creează un profil mai omogen, care, în schimb, asigură de obicei performanțe de infiltrare mai 

bune ale suprafeței și o mai bună creștere a rădăcinilor decât în cazul rulourilor; 

• este semnificativ mai puțin costisitoare decât rulourile de gazon; 

• evită problemele de compatibilitate între gazon și materialul de la rădăcină, care ar putea cauza 

probleme legate de calitatea jocului în timpul partidelor; 

• oferă oportunitatea de optimizare a selecției de soiuri pentru o anumită locație în vederea dezvoltării 

stratului de gazon. 

 

Terenurile acoperite cu rulouri de gazon sunt de obicei disponibile pentru joc mult mai devreme decât 

terenurile însămânțate sau stolonizate. Deși se recomandă ca și pentru terenurile acoperite cu rulouri de 

gazon să se acorde cel puțin o săptămână pentru „fixare”, acestea pot fi utilizate după doar câteva zile, în 

funcție de formatul și calitatea gazonului utilizat. 

 

Un teren însămânțat sau stolonizat, pe de altă parte, are nevoie de până la 50 de zile (semințe) sau 100 de 

zile (stoloni) pentru a putea fi utilizat, în funcție de condițiile de creștere, de disponibilitatea sistemelor de 

iluminat și a prelatelor, de competențele responsabilului de gazon și de speciile/soiurile utilizate. În general, 

trebuie solicitat sfatul unui specialist. 

 

 

 

Fig. 22. Dezvoltarea rădăcinilor pe un teren cu rulouri de gazon (stânga) comparativ cu un teren adiacent însămânțat 

(dreapta). 

 

 

4.3.8 Îndepărtarea și controlarea firelor uscate 

Îndepărtarea și controlarea firelor uscate este efectuată cu ajutorul scarificării, în timpul perioadelor de 

creștere activă atunci când există suficient timp de recuperare înaintea unei partide. Prin scarificare se 

înlătură materia organică excesivă de pe suprafață și zona superioară a rădăcinii și se taie firele laterale sau 

orizontale pentru a obține un gazon mai dens și mai puternic, ajutând astfel la îmbunătățirea tracțiunii 

jucătorilor. De asemenea, deschide suprafața terenului și reduce rezistența firelor de iarbă mai aspre 

nedorite pentru a fi înlăturate înainte de supraînsămânțare. 
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Este disponibilă o gamă largă de echipamente, variind de la accesorii pentru greble și grape până la 

scarificatoare electrice cu cilindru, cu lame rotative, care taie suprafața gazonului. Orice reziduuri rămase 

în urma acestor procese trebuie înlăturate de pe teren. 

 

Cea mai agresivă formă de scarificare implică utilaje care pot răzui efectiv suprafața până la o adâncime de 

lucru de până la 20 mm într-o singură operație, cunoscută ca „reîmprospătare”. 

 

   

 

Fig. 23. Tipuri diferite de operații de controlare și înlăturare a firelor uscate. De la stânga la dreapta: înlăturare 

completă a suprafeței, scarificare în adâncime și tăiere verticală. Toate cele trei tipuri au scopuri și 

obiective foarte diferite. 

 

4.3.9 Fertilizarea 

Fertilizarea este efectuată pentru: 

• îmbunătățirea nivelurilor suprafeței; 

• diluarea materiilor minerale și organice fine care se acumulează la suprafața terenului; 

• îmbunătățirea scurgerii; 

• a crea o suprafață de joc mai fermă; 

• a stabiliza canalele create de lucrările de aerare. 

 

În climatele mai reci și mai umede, este utilizat în mod normal nisip pur, dar există cerințe foarte specifice. 

Dacă nisipul este prea fin, va tinde să rețină apa și poate împiedica scurgere; dacă este prea aspru, pot 

apărea probleme în ceea ce privește stabilitatea, reclamații din partea jucătorilor și avarierea mașinilor de 

tuns. În climatele mai calde și mai uscate, de cele mai multe ori este utilizat un amestec de nisip și pământ 

sau materie organică deoarece acesta poate îmbunătăți retenția de apă și substanțe nutritive. Se 

recomandă efectuarea unei analize a distribuției dimensiunii particulelor de sol pentru a verifica dacă 

materialele noi adăugate sunt compatibile cu zona existentă a rădăcinilor. 

 

În ceea ce privește echipamentele, sunt recomandate distribuitoarele cu cap rotativ și cu dozare deoarece 

acestea asigură o aplicare uniformă a materialului de fertilizare. 

 

Cantitatea de fertilizator aplicată depinde de mai mulți factori, inclusiv perioada anului, tipul de gazon și 

utilizarea sistemelor de compactare a gazonului. În mod obișnuit, dacă este necesară fertilizarea în timpul 

sezonului de joc, atunci trebuie aplicate doar cantități reduse (<20 tone per teren). În schimb, fertilizarea 

în timpul renovărilor implică de obicei cantități mult mai mari (60-80 de tone per teren). 

 

4.3.10 Buruieni, dăunători și boli 

Selectarea gazonului potrivit și aplicarea unor bune practici de administrare ajută la reducerea problemelor 

cauzate de buruieni, dăunători și boli. Smulgerea manuală a buruienilor poate fi aplicată pentru a înlătura 

anumite tipuri de buruieni, dar nu este eficientă împotriva tuturor, în special în cazul buruienilor care se 

întind în adâncime (de ex., rădăcini sau tuberculi) și care se pot regenera. 
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Când este necesară aplicarea unui tratament, este importantă identificarea corectă a problemei și utilizarea 

unui ierbicid, fungicid sau pesticid corect. Există reglementări stricte cu privire la utilizarea unor astfel de 

substanțe chimice asupra gazonului și trebuie respectată în permanență legislația aplicabilă cu privire la 

substanțele chimice utilizate și metoda de aplicare. Frecvența aplicării este, de asemenea, foarte 

importantă, iar produsele de protecție a plantelor trebuie aplicate cu un dispozitiv de stropire calibrat 

corespunzător. 

 

Îngrijitorul șef trebuie să mențină un jurnal în care să noteze observații actualizate și lucrările efectuate. 

Poate fi utilizat și un calendar de perete pentru evidențierea pauzelor sezonului de joc, atunci când pot fi 

efectuate lucrări de remediere. Trebuie încorporat un plan specific în programul de întreținere dinaintea 

unui eveniment important. 

 

4.3.11 Planificarea lucrărilor de întreținere preventivă 

Lucrările de întreținere preventivă joacă un rol vital în asigurarea unor suprafețe de joc de înaltă calitate. 

Cea mai bună practică este considerată încercarea de a identifica potențialele probleme înainte de apariția 

acestora. 

 

Problemele obișnuite includ una dintre următoarele cauze sau o combinație a acestora: 

• pagube cauzate de dăunători; 

• focare de boli; 

• stres cauzat de căldură; 

• îngheț și zăpadă; 

• probleme cu scurgerea, algele și stratul negru; 

• pierderea gradului de acoperire a solului; 

• rădăcini superficiale și instabilitatea suprafeței; 

• niveluri slabe de micro-fire (de ex., în urma unor reparații localizate ale gazonului); 

• acumularea de materie organică pe suprafața de joc; 

• infestări cu buruieni nedorite (de ex., firuță perenă (Poa annua)). 

 

Terenurile trebuie monitorizate în mod regulat deoarece diagnosticarea și tratamentul timpuriu vor grăbi 

recuperarea. Monitorizarea trebuie să implice o combinație de verificări vizuale ale sănătății gazonului (de 

ex., zilnic), profilului solului și examinări ale rădăcinilor cu ajutorul unui aparat de prelevare de probe de sol 

(de ex., lunar), utilizarea de echipamente specializate, care pot ajuta la pregătirile directe dinaintea 

partidelor (de ex., aparate Clegg pentru testarea impactului asupra solului și sonde de umiditate a solului), 

și monitorizarea de rutină a condițiilor atmosferice (de ex., zilnic). Următoarele site-uri meteo sunt utile: 

 

www.yr.no 

www.forecast.io 

www.metoffice.gov.uk 

www.msn.com/en-gb/weather 
 

Un inventar fotografic al celor mai uzuale probleme asociate cu prezentarea terenului și calitatea de joc 

este inclus în Anexa 1. 

 

În cazul în care cluburile sau asociațiile naționale care găzduiesc partidele UEFA întâmpină probleme în 

legătură cu terenul, acestea trebuie să înștiințeze imediat UEFA de acest lucru. Consultanții UEFA în materie 

de gazon pot efectua vizite locale, pot oferi consultanță cu privire la lucrările de remediere și pot produce 

planuri de întreținere specifice terenului, după caz. 

http://www.yr.no/
http://www.forecast.io/
http://www.metoffice.gov.uk/
http://www.msn.com/en-gb/weather
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4.3.12 Găsirea de soluții pentru averse puternice efective sau anticipate 

Primul pas reprezintă studierea prognozei meteo de câteva ori pe zi pentru a obține o bună imagine a 

modelelor meteo variabile (consultați site-urile meteo recomandate mai sus). Există doar două opțiuni 

pentru aerarea preventivă înainte de averse – aerarea în adâncime sau aerarea manuală superficială 

(instrucțiuni cu privire la ambele sunt oferite în secțiunea 4.3.6) și/sau utilizarea unui sistem impermeabil 

de acoperire a terenului. Asemeni aerării preventive, utilizarea sistemelor de acoperire se bazează pe 

anticiparea averselor puternice și pe acoperirea în avans a terenului. 
 

În cazul retenției de apă în urma unor averse puternice în timpul unei partide, îngrijitorul șef trebuie să aibă 

la dispoziție o echipă de aproximativ opt persoane, care să aereze manual zonele ude pentru a ajuta la 

scurgerea apei printre straturile de pietriș de sub stratul superior de 150 mm al suprafeței (presupunând 

că există un strat de pietriș). Ar fi prudent să existe și un aerator de suprafață pentru tratarea eficientă a 

zonelor mai mari în cazul în care apa acumulată afectează jocul, însă nu este recomandată utilizarea acestor 

utilaje dacă deja se formează lacuri la suprafață, exceptând situațiile de urgență absolută. 
 

Dacă sunt disponibile, trebuie utilizate dispozitive pentru înlăturarea apei, fie sub formă de raclete manuale, 

fie role din spumă cu rezervor integrat pentru colectarea apei (consultați Tabelul 1 din secțiunea 4.2) pentru 

înlăturarea apei acumulate pe teren. 
 

4.4 Gestionarea utilizării terenului 
 

Nivelurile sustenabile de utilizare a terenului sunt influențate considerabil de: 

• calitatea construcției; 

• speciile de gazon utilizate; 

• standardul de întreținere; 

• perioada anului; 

• calitatea impusă a terenului; 

• efectele umbrei și circulația redusă a aerului în mediile stadioanelor închise. 
 

Utilizarea excesivă a terenului va crește cerințele de întreținere și va reduce calitatea suprafeței de joc. 

Pentru partidele UEFA, prezentarea și calitatea de joc sunt foarte importante. 
 

O politică de protejare a terenului trebuie așadar implementată pentru optimizarea experienței celor două 

echipe care joacă în partidele UEFA. Această politică va ajuta personalul de teren să își îndeplinească 

sarcinile de pregătire a terenului și cele anterioare partidei. O astfel de politică trebuie să includă: 

• limitarea intensității utilizării terenului înaintea partidelor; 

• evitarea utilizării terenului pentru antrenament în condiții meteo nefavorabile (în special în ziua dinaintea 

unei partide); 

• evitarea utilizării terenului atunci când este saturat de apă sau înghețat, în special după 

dezghețarea parțială, când suprafața este moale, dar stratul de dedesubt este încă înghețat; 

• limitarea antrenamentelor echipelor atunci când este posibil (aproximativ 70% din deteriorările 

din zona porților sunt cauzate de obicei în timpul sesiunilor de încălzire din cadrul partidelor); 

• evitarea tuturor activităților neesențiale pe teren; 

• încurajarea realizării activităților repetitive, precum exercițiile „joc de glezne”, în afara suprafeței 

de joc; 

• încurajarea utilizării porților portabile și a terenurilor în miniatură în unghiurile corespunzătoare 

față de direcția normală de joc, pentru a distribui uzura și pentru a evita concentrarea uzurii în 

zonele principale de joc; 
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• identificarea zonei de protecție a terenului și afișarea acestora în vestiarele ambelor echipe pentru 

a ajuta la reducerea riscului de deteriorări inutile ale părților mai puțin rezistente ale suprafeței de 

joc, precum zonele umbrite și gurile porților. 

 

Jocurile sau antrenamentele pe terenuri aflate în stare proastă pot cauza daune care vor afecta terenul pe toată 

durata sezonului. 

 
 

5 PREGĂTIREA TERENULUI PENTRU PARTIDE 

 

5.1 Planificare 
 

Condițiile meteo trebuie monitorizate zilnic astfel încât strategia de gestionare a riscurilor să poată fi 

implementată în cazul unor condiții meteo nefavorabile. Astfel de strategii sunt specifice terenului și depind 

de tipul de construcție a terenului, de infrastructura disponibilă și de prognoza meteo. 

 

Pentru a evita conflictele între părțile interesate și operații, este important ca operațiile de întreținere a 

terenului dinaintea unei partide să respecte cerințele UEFA, care pot include: 

• configurarea infrastructurii, de ex., instalarea panourilor cu leduri; 

• utilizarea elementelor de infrastructură a terenului (de ex., prelate pentru teren și sisteme de iluminat 

artificial); 

• pozițiile reporterilor și ale camerelor; 

• cerințe pentru zona în care echipele își fac încălzirea; 

• cerințe privind locurile destinate membrilor echipelor și marcajele zonelor tehnice; 

• sesiunile de antrenament ale echipelor și arbitrilor în ziua dinaintea partidelor; 

• numărătoarea inversă UEFA până la lovitura de început din ziua partidei; 

• activitățile pe teren în ziua partidei (de ex., repetiții pentru ceremonie, testarea tehnologiei de la 

linia portii și irigațiile dinaintea partidei). 

 

 

Operațiile de întreținere a terenului pot implica următoarele: 

 

1.   Pregătirea terenului pentru sesiunile oficiale            2.   Pregătirea terenului pentru partide 

      de antrenament  
 

• Instalarea stâlpilor/plaselor (temporare) 

• Găzduirea și supravegherea antrenamentelor și 

furnizarea de informații către UEFA 

• Reparații ale stratului de turbă 

• Curățarea suprafeței după antrenamente 

(rotativ) 

• Tunderea cu ajutorul unei mașini cu cilindru 

• Înlăturarea stâlpilor/plaselor (temporare) 

• Irigarea înaintea partidelor (de aprobat) 

• Aplicarea de substanțe nutritive sau pe bază 

de fier (cu cel mult 24 de ore înaintea partidei) 

• Aplicarea de substanțe chimice/produse de 

protejare a plantelor (cu cel mult 48 de ore 

înaintea partidei) 

• Perierea 

• Tunderea cu ajutorul unei mașini cu cilindru 

• Trasarea marcajelor 

• Irigarea înaintea partidelor (de aprobat) 
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3.   Operații efectuate în ziua partidei 4.   Operații efectuate după partidă 
 

• Tunderea cu ajutorul unei mașini cu cilindru 

(dublă, dacă este posibil, în funcție de ora 

loviturii de început) 

• Retrasarea liniilor 

• Instalarea stâlpilor/plaselor 

• Instalarea stâlpilor și fanioanele de colț 

• Irigarea (de aprobat) 

• Operații în cadrul ceremoniei (dacă este cazul) 

• Observarea partidei, inclusiv interacțiunea 

jucătorilor cu suprafața 

• Reparații ale stratului de turbă după încălzire și 

înaintea loviturii de început 

• Reparații ale stratului de turbă în pauza dintre 

reprize 

• Reparații ale stratului de turbă după încheierea 

partidei 

• Înlăturarea stâlpilor/plaselor 

• Înlăturarea stâlpilor și fanioanelor de colț 

• Curățarea reziduurilor cu ajutorul unor mașini de tuns 

iarba cu cap rotativ/cap de aspirare 

• Pregătirea pentru partida următoare (reînceperea 

ciclului de operații de la punctul 1 de mai sus) 

 

Pentru fertilizatorul aplicat în ziua dinaintea partidei, personalul trebuie să respecte reglementările 

relevante de sănătate și siguranță ale produsului, de exemplu, în ceea ce privește momentul realizării 

ultimelor aplicări. În mod asemănător, în cazul puțin probabil în care trebuie aplicate substanțe chimice 

pentru controlarea buruienilor, dăunătorilor sau bolilor, trebuie respectate procedurile și reglementările 

relevante de sănătate și siguranță pentru a garanta siguranța jucătorilor și a arbitrilor. UEFA trebuie 

înștiințată imediat despre orice astfel de aplicări. 
 

5.2 Echipamente pentru teren2
 

 

5.2.1 Porțile 

O poartă trebuie amplasată în centrul fiecărei linii de poartă. Distanța dintre stâlpi trebuie să fie de 7,32 m, 

iar distanța dintre marginea inferioară a barei transversale și sol trebuie să fie de 2,44 m. 
 

Nu trebuie utilizate elemente de structură sau suporturi fizice suplimentare în interiorul plasei sau în 

imediata apropiere a acesteia în afară de barele care fixează plasa pe sol și stâlpii de susținere din spatele 

și din exteriorul plasei. Scopul este să vă asigurați că niciun element al structurii porții nu permite mingii să 

ricoșeze în terenul de joc (din exteriorul sau interiorul porții) după ce a trecut de linia porții și că structura 

porții nu accidentează jucătorii. În acest scop, cadrele porților trebuie să fie afundate în pământ (Fig. 24). 
 

 

Fig. 24. Cadre de poartă afundate în pământ. 

 
 

2 Vezi Legea 1 (Terenul de joc) din Legile Jocului pentru mai multe detalii: www.theifab.com/laws 

http://www.theifab.com/laws
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Dacă șuruburile sau orice alte elemente utilizate pentru susținerea structurii porții sunt considerate un potențial 

pericol, trebuie utilizată protecție suplimentară, precum bandă și căptușeală (Fig. 25). 

 
 

 

Fig. 25. Structuri de poartă care necesită protecție suplimentară pentru siguranța jucătorilor. 

 

Dacă stâlpii de susținere ai porții sunt poziționați în fața panourilor publicitare și în apropierea liniei 

porții, este necesară protecție suplimentară de o culoare discretă, uniformă, care să poată fi deosebită cu 

ușurință de stâlpii porții (Fig. 26). 

 
 

 

 

 

Fig. 26. Vizibilitatea și siguranța stâlpilor de susținere ai porții. 
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Stâlpii și plasele trebuie instalate pentru sesiunile oficiale de antrenament, dar și pentru inspecția terenului 

în dimineața partidei (10:00 ora locală), testul complet din după-amiaza respectivă și configurarea și 

testarea tehnologiei de pe linia porții (GLT), conform cerințelor și programului stabilit de UEFA. Cel mai 

eficient este să înlăturați stâlpii și plasele după fiecare partidă pentru a permite efectuarea fără probleme 

a procedurilor de întreținere pe toate suprafața gazonului 

 

În zilele partidelor, este recomandat să verificați plasele după configurarea terenului, după sesiunile de 

încălzire ale echipelor și în pauza dintre reprize. Un set de reparare a plasei trebuie să fie disponibil pentru 

repararea găurilor. 

 

Trebuie să existe două porți de rezervă cu stâlpi identici (cu plasele deja prinse) depozitate în apropierea 

porților, care pot fi accesate cu ușurință de pe teren, iar înlăturarea și înlocuirea porților trebuie încercată 

și testată corespunzător înaintea partidelor. 

 
5.2.2 Fanioanele de la colțurile terenurilor 

Suporturi pentru fanioane cu o înălțime de cel puțin 1,5 m, cu vârf neascuțit și un fanion, trebuie amplasate 

în fiecare colț al terenului de joc. 

 

Fanioanele de la colțurile terenurilor trebuie instalate pentru sesiunile oficiale de antrenament și pentru 

inspecția terenului din dimineața zilei în care se desfășoară partida (10:00 ora locală). 

 

Un set de rezervă de fanioane și suporturi identice trebuie să fie disponibil în ziua partidei, depozitate într-

o locație convenită. Acestea trebuie să poată fi accesate rapid în cazul ruperii sau înlocuirii unui suport din 

orice alt motiv în timpul partidei. 

 

Fanioanele  și suporturile de la colțurile terenurilor trebuie înlăturate la finalul partidei (adică în ziua 

partidei) și depozitate în siguranță. 
 

5.3 Zona din jurul terenului 
 

5.3.1 Siguranța jucătorilor și a arbitrilor 

Zona din imediata apropiere a terenului („zona de siguranță”) trebuie să fie sigură pentru jucători și arbitri. 

 

Dacă stadionul este utilizat pentru alte evenimente sportive, precum evenimente de atletism, trebuie 

instalat un gazon artificial suplimentar de înaltă calitate în jurul terenului de joc, bine fixat de sol și îmbinat 

perfect cu gazonul natural (Fig. 27). 

 

Orice gazon artificial instalat în jurul terenului pentru partidele UEFA (de ex., pentru acoperirea unei piste 

de alergare sau prelungirea zonei de încălzire a jucătorilor de rezervă) trebuie să fie verde. 
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Fig. 27. Prelungirea perimetrului gazonului din jurul terenului de joc utilizând gazon artificial de înaltă calitate. 

 
Orice capace de acces și casetele de serviciu localizate în zona de siguranță trebuie, de asemenea, acoperite 

în siguranță cu gazon artificial de o culoare asemănătoare (dacă nu aceeași) cu cea a gazonului natural 

înconjurător (Fig. 28), eliminând totodată pericolele de împiedicare. 

 
 

 

Fig. 28. Casete de acces și serviciu în zona de siguranță din jurul terenului de joc. 

 

 

5.3.2 Zona de încălzire a jucătorilor de rezervă în timpul partidelor 

Trebuie stabilită o zonă pentru exercițiile de încălzire (în mod normal, în spatele arbitrului asistent) suficient 

de mare încât să încapă trei jucători de rezervă și un antrenor de fitness pentru fiecare echipă, în același 

timp, luând în considerare faptul că trebuie rezervat un culoar de cel puțin 1 m lățime pentru primul arbitru 

asistent, imediat lângă linia de tușă (Fig. 29). 

 

În mod ideal, suprafața zonei de încălzire pentru jucătorii de rezervă trebuie să fie la fel ca cea a terenului 

de joc. În celelalte cazuri, trebuie să vă asigurați că jucătorii de rezervă se pot încălzi pe gazon artificial de 

înaltă calitate, bine fixat pe sol (Fig. 30). 

Acestea trebuie acoperite 
și asigurate cu gazon 
sintetic, la fel cum sunt și 
pe suprafața de joc 
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Fig. 29. Exemplu de zonă ideală de încălzire pentru jucătorii de rezervă, cu gazon natural. 

 

 

 

Fig. 30. Exemplu de zonă de încălzire pentru jucătorii de rezervă, cu gazon artificial de înaltă calitate. 

 
5.3.3 Zona de lucru a primului arbitru asistent 

Dacă zona de încălzire pentru jucătorii de rezervă este adiacentă terenului, zona de lucru a primului 

arbitru asistent trebuie să fie protejată/marcată: 

• cu ajutorul unei linii punctate (linii de 50 cm la distanță de 1 cm) de o nuanță discretă de verde; 

• la o distanță minimă de 1 m de la linia de tușă; 

• începând de la marginea zonei tehnice și întinzându-se până la fanionul de la colțul terenului. 

Zonă de lucru a primul arbitru 
asistent 

Zona de încălzire a jucătorilor 
de rezervă 
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Fig. 31. Exemplu de culoare și marcaje pentru primul arbitru asistent. 

 
Instrucțiuni suplimentare cu privire la zona tehnică 

Dacă marginea zonei tehnice este la o distanță mai mare de 1 m față de 

linia de tușă (de ex., 1,5 m), zona de lucru a primului arbitru asistent 

trebuie să fie aliniată cu marginea zonei tehnice, cu condiția să rămână 

spațiu suficient pentru zona de încălzire a jucătorilor de rezervă. 

 

 

 

 

 

Dacă alinierea zonei de lucru a primului arbitru asistent cu marginea 

zonei tehnice nu lasă suficient spațiu pentru zona de încălzire a 

jucătorilor de rezervă, linia punctată care marchează zona de lucru a 

primului arbitru asistent trebuie să rămână la 1 m de linia de tușă (adică 

independent de zona tehnică). 

 

 

 

 
 

Instrucțiuni suplimentare în cazul suprafețelor diferite 

Marginea zonei de lucru a primului arbitru asistent trebuie să fie la 1 m 

de linia de tușă, chiar dacă acest lucru înseamnă că include un amestec 

de gazon natural și artificial. Prioritatea este asigurarea unui spațiu 

suficient pentru primul arbitru asistent. 
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O linie punctată care indică marginea zonei de lucru a primului arbitru 

asistent trebuie trasată la 1 m de linia de tușă, chiar dacă gazonul natural 

se extinde până în același punct, iar trecerea de la gazonul natural la cel 

artificial asigură un soi de segregare naturală. Acest lucru are rolul de a 

asigura consecvența în toate spațiile în care zona de încălzire a 

jucătorilor de rezervă este adiacentă terenului. 

 

 

 

O linie punctată care indică marginea zonei de lucru a primului arbitru 

asistent trebuie trasată la 1 m de linia de tușă, chiar dacă se extinde o 

porțiune limitată de gazon natural dincolo de acest punct. Din 

experiență, este probabil ca produsele înlocuitoare să depășească altfel 

marginea zonei de lucru a primului arbitru asistent. 

 

 

 

 

 

5.3.4 Panourile publicitare și pozițiile camerelor 

Impactul afișajelor publicitare și al pozițiilor camerelor asupra operațiilor de întreținere a terenului (tundere, 

fertilizare, irigare, aerare etc.) trebuie planificat și luat în considerare în avans și trebuie furnizat accesul la 

echipament specializat și sisteme de iluminat în cazul în care acestea sunt necesare înaintea unei partide. 

 

În principiu, panourile publicitare cu led sunt instalate în avans și nu trebuie înlăturate fără consultarea 

prealabilă a echipei UEFA responsabilă de publicitate. Doar în situații excepționale este posibilă înlăturarea 

acestor panouri. Iarba din fața panourilor trebuie tăiată manual, astfel încât să nu fie deteriorate ecranele. 

 

Pe suprafața terenului, în timpul partidelor, vor fi utilizate camere și sisteme de dimensiuni mari, fotografii 

și persoanele care au nevoie de acces pe teren vor sta în spatele panourilor cu led. Este important să vă 

asigurați că gazonul din aceste zone este bine aerat și întreținut astfel încât să nu se uzeze excesiv și nici 

să rețină apă. Este foarte important să verificați și să întrețineți aceste zone după partide. 

 

Zonele pentru interviuri vor fi, de asemenea, marcate în avans și este posibil ca acestea să necesite 

întreținere și protecție suplimentară pentru ca iarba să rămână acoperită pe toată durata evenimentului. 

 
 

5.4 Irigarea terenului 

Îngrijitorul șef trebuie să furnizeze o hartă a sistemului de irigații (Fig. 32), indicând zona totală acoperită 

de aspersoare și să descrie în detaliu modul de funcționare a sistemului de irigații (de ex., „Există 6 rânduri 

a câte 4 aspersoare, care funcționează în serie; rândurile și aspersoarele individuale pot fi dezactivate 

individual; durata unui ciclu complet este de 18 min.” etc.). 

Îngrijitorul șef trebuie, de asemenea, să confirme sistemul utilizat pentru a asigura o irigare uniformă a 

terenului într-un interval de cinci minute (de ex., ce aspersoare sunt activate și care este durata minimă a 

unui ciclu). 
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Fig. 32. Exemplu de informații despre sistemul de irigații ce trebuie furnizate UEFA. 

 

Programul pentru irigarea terenului în ziua partidei trebuie comunicat de clubul/asociația națională gazdă 

înaintea partidei. 

 

În general, irigarea terenului trebuie să se încheie cu 60 de minute înainte de lovitura de început. Cu toate 

acestea, pot fi realizate operații de irigare suplimentare (adică umezirea suprafeței gazonului) în intervalul 

de 60 de minute dinaintea loviturii de început, cu condiția ca sistemul de aspersoare instalat pe stadion să 

permită acest lucru: 

• Între minutele 10 și 5 înainte de lovitura de început; și/sau 

• în timpul pauzei dintre reprize (într-un interval mai mare de 5 minute). 

 

Toate operațiile de irigare a terenului trebuie: 

• să asigure irigarea uniformă a întregului teren; 

• să țină cont de alte activități și de infrastructură, precum ceremoniile dinaintea partidelor, 

sesiunile de încălzire ale echipelor, lucrări de reparații asupra terenului, echipamentele de 

transmisie și panourile cu led situate în jurul terenului. 

 

Arbitrul are întotdeauna dreptul de a solicita modificarea programului de irigare a terenului. 

 

Toate sistemele de irigații trebuie oprite și izolate în timpul partidelor (cu excepția pauzelor dintre reprize, 

desigur). Îngrijitorul șef trebuie să se asigure că sistemul de irigații nu poate fi pornit accidental sau nu 

pornește automat în timpul partidei. 
 

5.5 Acoperișuri retractabile 
 

Acolo unde există, acoperișurile retractabile trebuie utilizate pentru protejarea terenurilor împotriva 

condițiilor meteo aspre dinaintea partidelor. 

Pentru a permite udarea uniformă a terenului într-o fereastră de 5 minute, vor fi utilizate cele 8 
aspersoare din interiorul liniilor terenului de joc timp de 4 minute. 

aspersoare activate aspersoare dezactivate 
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Dacă un stadion are un acoperiș retractabil, UEFA trebuie să fie informată despre orice restricții care ar 

putea împiedica închiderea acoperișului în anumite condiții meteo (de ex., în caz de vânt puternic sau 

ploaie/zăpadă sau dacă se află deja persoane în interiorul stadionului). 
 

5.6 Sesiunile de antrenament și încălzire 
 

5.6.1 Sesiunile de antrenament ale echipelor cu o zi înaintea partidei 

Atunci când condițiile meteo și cele ale terenului permit acest lucru, echipele au voie să se antreneze pe 

terenul pe care se va juca partida timp de cel mult o oră în ziua dinaintea partidei. În baza acelorași condiții, 

arbitrii pot, de asemenea, să organizeze o sesiune de antrenament pe stadion în seara dinaintea partidei, 

cât timp aceasta nu interferează cu sesiunile de antrenament ale echipelor. 

 

Îngrijitorul șef trebuie să informeze UEFA despre zonele de teren care trebuie evitate de preferat pentru a 

păstra terenul în cea mai bună condiție pentru partidă. 

 

Irigarea terenului poate fi efectuată înaintea sesiunilor de antrenament din ziua anterioară partidei. 

 

Pe lângă cele două porți fixe, echipele trebuie să aibă câte două porți portabile pentru sesiunile de 

antrenament individuale și câte o poartă portabilă pentru fiecare sesiune de încălzire dinaintea partidei 

(exceptând situația în care înlăturarea acestor porți înainte de lovitura de început ar reprezenta o 

problemă). Materiale precum conuri și marcatoare trebuie, de asemenea, puse la dispoziția echipelor (dacă 

sunt solicitate). 

 

UEFA își rezervă dreptul de anulare a sesiunilor de antrenament pe stadion în cazul în care organizarea 

acestora ar face terenul impracticabil pentru partidă. În acest caz, clubul/asociația națională gazdă trebuie 

să pună la dispoziție un teren alternativ, aprobat în avans de UEFA. 

 

5.6.2 Sesiunile de încălzire ale echipelor înaintea partidei 

Îngrijitorul șef trebuie să informeze UEFA despre zonele de teren care trebuie evitate de preferat pentru a 

păstra terenul în cea mai bună condiție pentru partidă. 

 
5.6.3 Sesiunea de încălzire a arbitrilor înaintea partidei 

O zonă specifică a terenului trebuie rezervată pentru sesiunea de încălzire a arbitrilor înaintea partidei, pe 

partea opusă a terenului față de tunelul de acces pentru jucători. 

 

Personalul terenului trebuie să marcheze zona pentru sesiunea de încălzire a arbitrilor cu ajutorul unor 

conuri/marcaje și să le înlăture la sfârșitul sesiunii de încălzire (Fig. 33). 
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Fig. 33. Zona pentru sesiunea de încălzire a arbitrilor înaintea partidei 

 

 

5.7 Inspecții ale terenului 
 

La ora 10:00 ora locală, în dimineața partidei, delegatul UEFA, observatorul de arbitru, un reprezentant al 

echipei de arbitri și directorul stadionul/managerul de joc vor efectua împreună o scurtă inspecție a 

terenului și a zonelor înconjurătoare. 

 
UEFA și îngrijitorul șef trebuie să se asigure că toate echipamentele care vor fi utilizate pe și în jurul terenului 

în timpul partidei sunt pregătite pentru această inspecție. 

 
Vor fi verificate următoarele aspecte: 

 

o Terenul de joc 

o Dimensiunile și plasele porților (incl. 

accesorii) 

o Marcajele terenului 

o Panourile publicitare 

o Pozițiile camerelor la nivelul terenului 

o Poziția tărgilor/mașinii pentru 

intervenție în caz de accidente 

o Zona tehnică o Poziția medicului de serviciu 

o Poziția arbitrului de rezervă o Poziția ambulanței pentru jucători 

o Banca de rezervă și banca tehnică 

o Stâlpii și fanioanele de colț 

o Porțile de rezervă 

o Vestiarele arbitrilor 

o Vestiarele ambelor echipe 

o Stația de testare anti-doping 

o Cabinetul medical 
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5.8 Reparații după partide 
 

Reparațiile efectuate după partide trebuie inițiate imediat după fiecare partidă. Cele mai urgente operații 

necesare sunt reparații ale stratului de turbă și tunderea cu ajutorul mașinii de tuns cu cap rotativ pentru 

înlăturarea materialului desprins de la suprafață (Fig. 34-36). Reparațiile minore ale stratului de turbă nu 

implică adăugarea de nisip sau deplasare rădăcinilor, ci: 

• aerarea profilului pentru refacerea nivelurilor; 

• aducerea cu grijă a gazonului din ambele părți spre interior; 

• întinderea gazonului pentru reducerea spațiilor; 

• presarea suprafeței. 

 
Un ghid ilustrat complet al reparațiilor la nivelul stratului de turbă este pus la dispoziție de UEFA. 

 
 

  

 
Fig. 34. Reparații minore ale stratului de turbă – de efectuat în pauza dintre reprize și imediat după partidă. 

 

 
 

  

Fig. 35. Irigarea terenului în pauza dintre reprize și reparații ale stratului de turbă. 
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Fig. 36. Curățare după partidă. 

 

 

5.9 Evaluări ale terenului 
 

În perioada dinaintea unei partide, performanțele terenului trebuie monitorizate regulat de echipa de 

întreținere a stadionului. O astfel de monitorizare ajută la furnizarea de date obiective, care pot fi utilizate 

pentru ghidarea și informarea programului de întreținere. Monitorizarea este, de asemenea, foarte 

importantă pentru evaluarea tendințelor dezvoltate în timp, de exemplu, în legătură cu duritatea terenului, 

și pentru evaluarea zonelor unde ar putea fi necesară intervenția. 

 

Uneltele de bază pentru evaluările de rutină ale terenului de către personalul local sunt indicate în Tabelul  

2 de mai jos: 

 

 

Echipamente 

necesare 

 

Caracteristici ale terenului 

evaluate 

 

Foto 

 
Aparat Clegg de 

2,25 kg pentru 

testarea 

impactului asupra 

solului** 

 

 

 

Duritatea suprafeței 

 

 

 

 

Aparat cu prismă 

pentru măsurarea 

înălțimii gazonului 

 

 

             Înălțimea gazonului 
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Echipamente 

necesare 

 

Caracteristici ale terenului 

evaluate 

 

Foto 

Aparat de prelevare 

de probe pentru 

 

Adâncimea rădăcinilor 

 

 

Observarea profilului 

sșs 
Adâncimea masei principale a 

rădăcinilor  Prezența anaerobe 

evaluarea rădăcinilor  

 

Sondă Delta-T 

theta** 

 

 
Conținut volumetric de 

umiditate a solului 
 

 

 

Aparat de tracțiune 

portabil 

 

 
Tracțiunea suprafeței 

 

 

 

* Nu este practic pentru anumite forme de gazon consolidat hibrid, pentru care sunt necesare aparate de prelevare cu deschidere 

mai mare decât pot fi introduse în profil. 

** Echipamentele necesită calibrare de rutină. 

 

Tabelul 2. Unelte de evaluare locală a terenului. 

 

În urma fiecărei evaluări, rezultatele trebuie înregistrate în raport cu intervalele specifice indicate în Tabelul 

3 de mai jos. Aceste intervale se bazează pe sistemul tip „semafor”, în care valorile verzi se încadrează în 

intervalul preferat, valorile portocalii se încadrează în intervalul acceptabil, dar ar putea necesita atenție, 

iar valorile roșii sunt în afara intervalului acceptabil și ar putea avea un efect semnificativ asupra calității de 

joc a terenului. 

 

 

  

 

Tabelul 3. Clasificare sugerată a valorilor testelor pentru monitorizarea locală. 

ÎNĂLȚIMEA GAZONULUI ȘI 

CALITATEA JOCULUI 

 
Test 

 
Intervale 

Duritatea 

suprafeței 

(adâncimi) 

70-90 

60-100 

<60 / >100 

Tracțiunea 

suprafeței (Nm) 

– portabilă 

≥ 30 

≥ 20 

< 20 

Înălțimea 

gazonului 

(mm) 

24-28 

20-30 

<20 / >30 

 

PROPRIETĂȚILE SOLULUI 

 
Test 

 
Intervale 

Conținut 

volumetric de 

umiditate a solului 

(%) 

20-30 

18-32 

<18 >32 

 

Adâncime 

maximă a 

rădăcinilor 

(mm) 

> 85 

≥ 60 

<60 

Adâncimea masei 

principale a 

rădăcinilor (mm) 

> 55 

≥ 45 

<45 

 



Pagina 47 din 56 

 

 

 
Evaluări mult mai complexe sunt efectuate pe terenurile utilizate pentru finalele de campionate, pentru 

care se așteaptă o calitate extrem de ridicată și bine documentată a terenului. 

 
 

5.10 Evaluarea riscurilor 
 

Uneltele de mai sus pentru evaluarea terenului pot fi utilizate și de către consultanții UEFA în materie de 

gazon atunci când vizitează stadioanele pentru a asista la operațiile de pregătire și reparare a terenului 

înaintea unor partide specifice. Aici, rezultatele măsurătorilor, împreună cu detalii despre starea terenului 

și cea a gazonului, sunt utilizate pentru a susține acțiunile și recomandările de natură agronomică. 

Rezultatele sunt, de asemenea, introduse într-un sistem de evaluare a riscurilor în cinci puncte, care a fost 

adoptat de UEFA în contextul Programului de susținere a calității terenului. 

 
Nivelul 1 Nivelul 2 Nivelul 3 Nivelul 4 Nivelul 5 

Descrierea riscului: risc Descrierea riscului: Descrierea riscului: Descrierea riscului: risc Descrierea riscului: risc 

ridicat = terenul nu este risc moderat = terenul  risc gestionabil = terenul redus = terenul este bun 

cu 

foarte scăzut = terenul  

sigur pentru joc și nece- este sub standard, dar este satisfăcător; sunt ne- preocupări minime (de 

ex., 

este excelent, fără 

sită lucrări semnificative; se poate juca; sunt 

necesare 

cesare anumite îmbunătă- uzură ușoară a gurilor limitări; stare 

nu trebuie să se desfă- lucrări; riscul este țiri; așteptări minime porților); așteptări impecabilă 

șoare niciun joc, iar în principal estetic și pentru Liga Campionilor 

UEFA 

minime pentru Liga 

 partida trebuie anulată stabilitatea poate fi Campionilor UEFA 

garantată pentru 

partidă, dar terenul 

nu poate susține 

o altă partidă 

 
 

5.11 Înlocuirea de urgență a gazonului 
 

Pe parcursul unui sezon de joc și în urma evaluărilor regulate cu privire la starea terenului, realizate de 

îngrijitorul șef și posibil de un consultant UEFA în materie de gazon numit ca parte a Programului de 

susținere a calității gazonului, ar putea deveni evident faptul că este necesară o înlocuire completă a 

gazonului. 

 

Combinația dintre condițiile meteo aspre și utilizarea excesivă a terenului cauzează adesea deteriorarea 

rapidă a suprafețelor de joc. Deși înlocuirea completă a gazonului în timpul sezonului este relativ rară, este 

obligatoriu să contactați imediat UEFA în cazul în care apar probleme. Astfel, UEFA poate oferi asistență și, 

în mod optimist, se va reduce riscul unei operații majore de înlocuire a gazonului în mijlocul unui sezon, 

înaintea unei partide UEFA. De asemenea, UEFA poate oferi ajutor în ceea ce privește aprobările pentru 

fermele de gazon și monitorizarea instalației în cazul în care este necesară înlocuirea gazonului. 

 

În cazul înlocuirii gazonului, trebuie numit un antreprenor aprobat și trebuie concepute planuri pentru 

asigurarea unei tranziții reușite a suprafeței de joc. Noul gazon trebuie instalat în cel mai scurt timp posibil 

pentru a permite fixarea gazonului pe suprafața existentă. 
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ANEXA 1 – GLOSAR  

 

Termen Descriere 

Aerare Operații efectuate pentru a crește viteza de scurgere și schimbul de 
aer și pentru a încuraja o mai bună dezvoltare a rădăcinilor. 

Firuță perenă O specie de iarbă pentru sezonul rece (Poa annua) considerată de 
obicei o specie de buruiană. 

Pir gros O specie de iarbă pentru sezonul cald (specia Cynodon). 

Echipament de stropire Un utilaj cu un rând de duze pe brațele extensibile, utilizat pentru 
distribuirea substanțelor chimice lichide. 

Perie Un dispozitiv care constă în peri pontați pe un cadru corespunzător, 
utilizat pentru măturarea gazonului. 

Argilă Particule de sol cu diametru mai mic de 0,002 mm. Solurile bogate în 
argilă au de obicei caracteristici slabe de scurgere și rețin apă. 

Înălțime de tăiere Înălțimea deasupra nivelului solului, la care este tăiat gazonul. 

Mașină de tuns cu cilindru O mașină de tuns cu o lamă de tăiere care se mișcă în plan vertical și 
taie cu ajutorul acțiunii lamelor cilindrului contra plăcii de bază. 

Boală O condiție patologică, de obicei rezultatul unei infecții fungice 
asociate adesea cu stresul cauzat de mediu, care afectează calitatea 
ierbii. 

Dispozitiv de tăvălugire Un dispozitiv din oțel flexibil care este tras pe deasupra gazonului 
pentru netezirea stratului superior, în special pe suprafețele 
ondulate. 

Sistem de scurgere O rețea de conducte de scurgere proiectată să înlăture excesul de apă 
de pe un teren. 

Analiza fertilizatorului Identificarea și măsurarea procentului de azot, fosfor, potasiu și alte 
substanțe nutritive pentru plante, care se regăsesc într-un 
fertilizator. 

Fungicid Orice substanță chimică ce controlează sau anulează creșterea unei 
ciuperci. 

Iarbă Oricare dintre diferitele plante cu frunze subțiri, caracteristice 
familiei erbacee. 

Pietriș Fragmente de pietre sau pietricele cu un diametru obișnuit de 2-10 mm. 

Analiza HemiView Analiza și modelarea pe calculator a distribuției luminii naturale pe un 
stadion cu ajutorul imaginilor generate pe calculator sau al unor 
imagini stereografice reale. 

Aerare cu aerator cu dinți 
tubulari 

O formă de aerare în care sunt utilizați dinți cilindrici pentru 
înlăturarea unor carote din sol. 

Insectă Animal artropod de dimensiuni mici, din clasa Insecta, care, ca adult, 
are trei perechi de picioare, un cap segmentat în cap, torace și 
abdomen și având de obicei două perechi de aripi. Insectele includ 
muște, greieri și cărăbuși. 

Irigare Aplicarea controlată a apei pe gazon. 
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Bluegrass de Kentucky O specie de iarbă pentru sezonul rece (Poa pratensis), cunoscută și 
ca firuță cu firul moale în unele țări. 

Marcator Un utilaj utilizat pentru trasarea marcajelor pe un teren. 

Mașină de tuns iarba O mașină care tunde iarba 

Turbă Material care constă în mare parte din materie organică 
nedescompusă sau descompusă parțial, acumulată în condiții de 
umiditate excesivă. Utilizat de cele mai multe ori pentru îmbunătățirea 
gradului de retenție a apei și substanțelor nutritive. 

Raigras peren O specie de iarbă pentru sezonul rece (Lolium perenne). 

Dăunător O insectă, o râmă sau alte organisme care se regăsesc în sol și care pot 
deteriora gazonul. 

Pesticid Orice substanță sau amestec de substanțe care are scopul de a preveni 
sau controla speciile nedorite de plante sau animale, inclusiv orice 
substanță utilizată pentru reglarea creșterii plantelor, pentru 
desfrunzire sau deshidratare. 
Acestea includ fungicide, ierbicide sau nematocide. 

Canal de scurgere Un șanț care conține o conductă de scurgere, umplut cu pietriș 
corespunzător. 

Renovare Acțiunea de a repara o zonă a gazonului prin cultivare, renivelare și 
reînsămânțare, efectuată în special la finalul sezonului de joc. 

Rădăcină Porțiunea subterană a unei plante, care servește drept suport, 
extrage mineralele și apa din solul înconjurător și depozitează 
uneori hrană. 

Zona rădăcinilor Un amestec de nisip și pământ sau nisip și materie organică utilizat ca 
mediu de creștere pentru gazon. 

Mașină de tuns iarba cu cap 
rotativ 

O mașină electrică de tuns iarba, care taie gazonul prin impactul 
de mare viteză cu o lamă sau lame care se rotesc într-un plan de 
tăiere orizontal. 

Nisip Material mineral granular cu un diametru între 0,05 mm și 2 mm. 
Materialele nisipoase sunt utilizate de obicei pe terenuri deoarece 
ajută la scurgere și au alte proprietăți fizice. 

Scarificator Un utilaj utilizat pentru tăierea firelor orizontal și a celor uscate 
printr-o acțiune de greblare sau tăiere verticală. 

Paspalum vaginatum O specie de iarbă pentru sezonul cald. 

Sămânță Structura reproducătoare a unei plante, care conține un embrion, 
rezerva de hrană și învelișul de protecție. Semințele sunt utilizate 
pentru fixarea gazonului. 

Nisip fin Particule fine de dimensiune intermediară, cu diametrul între 0,002 și 
0,05 mm. Solurile bogate în nisip fin tind să aibă caracteristici slabe de 
scurgere și rețin apă. 

Scurgere cu fante Un sistem de scurgere în care o serie de canale umplute cu nisip 
și/sau pietriș fac legătură dintre suprafața terenului și stratul poros de 
deasupra conductelor de scurgere, permițând îndepărtarea excesului 
de apă de pe sol. 

Dinți lați Un cuțit sau un aerator cu dinți lați. 
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Firuță cu firul moale O specie de iarbă pentru sezonul rece (Poa pratensis), cunoscută și 
ca Bluegrass de Kentucky în unele țări. 

Rulouri de gazon Benzi de gazon, de obicei cu pământ, utilizat în plantarea 
vegetativă (cunoscut și drept covor de gazon în unele țări) 

Sol Mediul natural pentru creșterea plantelor, constând în particule 
minerale amestecate cu materie organică. 

Dinți solizi Un dinte sau o lamă utilizată pentru crearea de orificii în suprafața 
gazonului în timpul lucrărilor de aerare. 

Semănare Procesul adăugării de semințe în sol pentru a produce gazon nou. 

Aerator cu țepi Un utilaj utilizat pentru a crea orificii de aerare în gazon. 

Stolon Material vegetativ (un lăstar, rizom sau puiet sau o combinație a 
acestora) utilizat pentru fixarea gazonului, de obicei pentru speciile de 
gazon pentru sezonul cald. 

Piatră Particule mari de materie minerală sau rocă, având de obicei un 
diametru mai mare de 10 mm. 

Unitate de măturare Un utilaj cu o perie rotativă și un colector. 

Păiuș înalt O specie de iarbă pentru sezonul rece (Festuca arundinacea). 

Gazon uscat Un strat amestecat de lăstari uscați și verzi, tulpini și rădăcini, care 
se dezvoltă între zona de vegetație verde și suprafața solului. 

Gazon (1) Suprafața acoperită cu gazon, care crește în partea superioară a 
stratului de sol. 
(2) Benzi de gazon, de obicei cu pământ, utilizat în plantarea 
vegetativă (cunoscut și drept rulouri de gazon în unele țări) 

Unitate de aspirare Tăiere verticală 

Tăiere verticală Utilizarea unui utilaj cu lame care se rotesc în plan vertical și care 
taie gazonul pentru a înlătura firele uscate sau pentru a tăia stolonii. 

Aerator Verti-drain Un aerator de gazon montat pe un tractor, care poate reduce 
compactarea cu ajutorul unor dinți. 

Buruiană O iarbă nedorită sau o plantă cu frunze late, ale cărei valori 
negative le depășesc pe cele pozitive într-o situație dată. 
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ANEXA 2 – FOTOGRAFII CU PROBLEME UZUALE ALE TERENURILOR ȘI PROBLEME 

DE ÎNTREȚINERE  

 

  

Stabilitate slabă a suprafeței, cauzată cel mai 

probabil de rădăcinile superficiale și o lipsă a 

umidității la suprafață, fără sistem de compactare 

a gazonului. 

Niveluri de suprafață reduse într-o gură de poartă 

cu gazonul înlocuit. 

  

Cap de aspersor care prezintă scurgeri – dacă nu 

este reparat, suprafața poate fi deteriorată 

considerabil 

Sistem de irigații cu presiune joasă la aspersoare – 

determină o acoperire insuficientă a terenului. 
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Daune ale zonei cu gazon artificial cauzate de 

practici incorecte de tundere. 

Perimetru deteriorat al terenului cauzat de nivelul 

redus de lumină și trafic excesiv. 

  

Aerare manuală pentru înlăturarea apei de la 

suprafață. 

Averse puternice pe un teren cu un sistem de 

scurgere ineficient – astfel de condiții pot duce la 

anularea partidelor. 

  

Sistem de încălzire subteran cu performanțe slabe, 

care nu reușește să îndepărteze uniform gheața și 

zăpada de pe întreaga suprafață. 

Covor de gazon cu proprietăți de scurgere slabe 

așezat peste zona cu scurgere liberă a rădăcinilor 

-nu va fi eficient în cazul unor averse puternice. 
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Invazie de firuță perenă (Poa annua), care 

cauzează un aspect inestetic –este necesară 

înlocuirea gazonului. 

Creștere necontrolată a buruienilor în zona cu 

gazon artificial, ceea ce duce la un aspect 

inestetic. 

  

Efectul umbrei asupra gazonului – sistemele de 

iluminat artificial vor fi esențiale în perioada iernii 

pentru a susține creșterea. 

Deteriorare excesivă a gazonului cauzată de 

supraîncărcarea sistemului de protecție a terenului 

în timpul unui concert. 

  

Teren fără sistem de încălzire subteran – nu poate 

asigura o acoperire corespunzătoare a gazonului 

pentru o partidă UEFA. 

Pulverizarea de colorant pentru gazon pe un 

teren cu gazon natural în stare latentă. 
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Alge de suprafață ca urmare a unui strat subțire 

de gazon, a unei umbriri puternice și a umidității 

excesive a solului. 

Porțile nu au fost înlăturate înainte de tunderea 

gazonului – o practică slabă de întreținere, care 

creează o uzură inutilă a zonelor din fața porților. 

  

Tundere în lungime (din poartă în poartă) prea 

accentuată – dungile transversale ar trebui să 

domine vizual. 

Linii ondulate cauzate de tunderea gazonului 

după trasarea marcajelor. 

 

  

Porțiuni uzate puternic – vor fi acoperite cu iarbă 

proaspăt tunsă cu două-trei ore înaintea partidei. 

Vopsea proaspăt aplicată – accelerați 

uscarea marcajelor cu ajutorul unei suflante 

pentru frunze. 
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O îmbinare nesatisfăcătoare între gazonul natural 

și cel artificial la marginea unui teren – un pericol 

major de împiedicare și de accidentare a 

jucătorilor. 

Aspersor de irigare periculos pe terenul de 

joc. 
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ANEXA 3 – CEREMONII  

 

Ceremoniile reprezintă o parte integrantă a multor partide UEFA și sunt concepute să îmbunătățească 

experiența suporterilor. Este important ca UEFA și personalul terenului să colaboreze pentru a reduce 

timpul petrecut pe teren, sporind totodată impactul ceremoniei și promovând evenimentul. 

 

Pentru o ceremonie reușită, cu cât mai puține întreruperi pe suprafața terenului, se practică discuțiile între 

părțile cheie pentru dezvoltarea unei strategii de minimizare a riscurilor. Este organizată o ședință inițială 

între organizatorii/sponsorii ceremoniei, LOC, UEFA/consultantul UEFA în materie de gazon și îngrijitorul 

șef pentru discutarea programului, a orelor și a punctelor de intrare și ieșire de pe teren. 

 

Următoarele informații trebuie prezentate în cadrul ședinței inițiale pentru ca personalul terenului să 

înțeleagă posibilele implicații ale ceremoniei și repetițiilor și pentru a permite organizatorilor ceremoniei 

să pună în scenă o ceremonie reușită, cu întreruperi minime: 

• Măsurători PSI ale roților scenei 

• Numărul de dansatori și alți participanți la ceremonie 

• Materiale și echipamente care vor fi utilizate 

• Numărul și durata repetițiilor necesare (acestea trebuie să fie cât mai exacte posibil, cu o 

marjă de eroare de 20 de minute, pentru eventuale întârzieri) 

• Zilele propuse pentru repetiții (de ex. cu 3 zile înaintea evenimentului) 

• Condiții meteo anticipate și soluții alternative în caz de condiții nefavorabile 

 

Această ședință inițială trebuie organizată cu aproximativ trei luni înaintea partidei, iar în cazul finalelor 

trebuie să coincidă cu o evaluare a terenului de către un consultant UEFA în materie de gazon. O a doua 

ședință de informare trebuie organizată cu aproximativ o săptămână înaintea partidei, când organizatorii 

ceremoniei sosesc pe stadion pentru pregătiri. 

 

Este important să rețineți faptul că, pentru ca ceremoniile să se desfășoare fără dificultăți, repetițiile trebuie 

să se desfășoare pe teren. Acestea trebuie programate cu atenție și comunicate îngrijitorului șef pentru 

stabilirea și reducerea impactului acestora asupra operațiilor de pregătire a terenului. UEFA și LOC vor 

gestiona și vor comunica programul și organizarea repetițiilor. 
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