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Létesítmény követelmények a Hajdú-Bihar Megyei II. és III. osztályú bajnokságban  

résztvevő csapatok részére 

 (Készült az MLSZ Infrastruktúra Szabályzata alapján a 2017-18.évi bajnokságra.) 

 

1. Pálya: V. osztályú („H”) 

 A pálya hossza: 90 – 120 m 

        Szélessége: 45 –   75 m 

Ülőhelyek száma: 0 – 200  

 

2. Játékos öltözők: 

Rendelkezik a sportlétesítmény legkevesebb 2 darab egyenként legalább 20 négyzetméteres 

zárható, fűthető, világítható csapatöltözővel, amelyben biztosítva van a kulturált öltözködés, 

tisztálkodás feltétele. 

Közvetlenül az öltözőből kell nyílni a zuhanyzónak (fürdőnek), benne 2 darab hideg – meleg 

vizes zuhanyzóállással, hideg – meleg vizes mosdóval. 

Amennyiben a zuhanyzó közös, abban legalább 6 darab hideg – meleg vizes zuhanyzóállásnak 

kell lenni. Amennyiben közös a WC, abban az esetben 2 darab angol WC-t kell biztosítani. 

 

3. Játékvezető öltöző 

Rendelkezik a sportlétesítmény legalább 1 darab zárható, fűthető és kellően megvilágított, a 

csapatokétól különálló játékvezetői öltözővel. 

A játékvezetői öltözőben az alábbiakat kell biztosítani: 

  a.) 4 fő részére ülőhelyet, öltözői fogast. 

  b.) 1 darab íróasztal 3 darab székkel 

  c.) közvetlenül az öltözőből kell nyílni a zuhanyzónak és az angol típusú WC-nek. 

Ha nincs benne zuhanyozási (fürdési) lehetőség, akkor azt és a mellékhelyiséget a csapatoktól 

különállóan kell biztosítani. 

A játékvezetői öltözőben digitális játékvezetői jegyzőkönyv kitöltéséhez szükséges 

feltételrendszert kell biztosítani, nyomtatóval. (II. osztály!) 

 

4. A pályának külső kerítéssel kell rendelkeznie. 

 A bejáratnál a nézők magatartásáról szóló pályarendet ki kell függeszteni. 

 A nézőtéren férfiak számára 2 vízöblítéses WC- és 4 piszoárt, a nők részére legalább 2 

vízöblítéses WC-t kell biztosítani. 

 

5. Kispad 

 Az oldalvonaltól a kispadok eleje legalább 3 méter távolságra legyen. 

A fedett kispadok egyenként 12 fő részére biztosítsanak ülőhelyet. A „belső” magassága 

legalább 2 méter legyen. A kispad a nézőtér felőli oldalon hátfallal rendelkezik. 

Technikai zóna: a mérkőzés alatti szabad edzői mozgás biztosítására edzői jelzővonalat 

(szaggatott vonal) kell felfesteni. A kispad oldalaitól 1-1 méterre, a játéktér oldalvonalától 1 

méterre. 
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6. Hordágy és készenléti táska 

A mérkőzésekre hordágy, két hordágy vivőt biztosítani kell. 

Készenléti táska tartalma: mentőtakaró min. 210 x 160 m, kötöző kendő, gyorskötözőpólya, 

ragtapasz, mullpólya, háromszögkendő, szabóolló, vatta. 

 

7.  Játékos kijáró, belső kerítés 

A belső kerítést úgy kell kialakítani a nézőtér és a játéktér között, hogy a különösen veszélyes helyeken 

megakadályozza, illetve jelentősen megnehezítse a nézők játéktérre történő bejutását. 

Az öltözőkből a játéktérre vezető utat, a játékos kijárót úgy kell kialakítani, hogy azt a játékosok, 

játékvezetők és a hivatalos személyek bármikor biztonságosan használhassák, a közönségtől elkülönítve. 

Szélessége: legalább 3 m 

A játékos kijáró „oldalkerítése” mozgatható (mobil) is lehet. 

 

Megjegyzés: azokon a sportlétesítményeken, amelyeke még nem állnak rendelkezésre azok a feltételek, 

melyet a Magyar Labdarúgó Szövetség előír, törekedjenek – minél előbb – a feltételek teljesítésére. 

 

 

Debrecen, 2017. július 28. 
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