
Finale Slovnaft Cupu 2016/2017,
poziadavky na infraštrukturu štadiona:

Min. 3000 samostatných sedadiel. z toho kapacita Navnej tiibúny
min. 500 scdadiel a min. 2 ďalšie sektory s kapacitou 3C0 sodadiel.

Tiávnatá. oziiieiy 05 x 68m.

Kryté. nim. 13 iiiest na sedenie.

intenzita o5vet!onma min. 1000 !uxov.

Min. 5 stoziarov abbo iný sposob vyvosenia S vlajok.

2x pro min. 20 osob, so 4 sprchami. 3 WC a masérskym stolom.

Min. funkcný rozhlas a svetelná tabul‘a s údajmi O čase a skóre.

Samostatná satna pro 4-5 osob, sprcha, WC.

Samostatná šatila pre Ds a PR, stol, kreslá, DVD / video,

Základné zdi‘avotnícke vybavenie.

Základně zdi‘avotnícke vybavenie.

Základné vybavenie pro antidopingové vysetrenie.

Moznos[ rozdelenia štadióna na sektory so samostatnými vstupmi.

bez moznosh prechodu medzi nimi počas sLretnutia. oddelcnie kritických
niies potom s výškou 2.20 ni.
MissU, pro niobilnýcli divákov a sprievod v počte I miesto
kapacity stadióna,

P Unikové bránky do ihr ska strázcné usporEadatefoin:

P Ozuacenia umOZiiujúce Iediioznacnú c;e:;Láchi na SLaOóno;

P runkcný infoi‘maciiý systém — piktograf. oznaconia, rozlilas;

P Funkčný kamovový systém v zmyslo Zákona č. 1/2014 Z-z..

V kazdom sektore WC s min. studenou tecúcou vodou vpočte:

P 8 pisoárov pro niuzov na I 000 divákov:

P 4 WC so sedadlom na 1000 divákov pro obe pohlavia (Wcio
v prípado ‚icdostatncného poctu po[reb‘ é doplnit rnohilnýný Wc);

P pro kazdý sektor min. I bufet s nápojmi a občerstvením.

Priestcr pre min. 100 VIP hosti s noznost‘ou podania občorstvenia.

1) Kapacita Štadiona:

2) Hracia plocha:

3) Lavičky nahradnikov:

4) Umele osvedenie:

5) Umiesznenie vlajok:

ó) Šaine muzstiev:

7) Komunikačny system

8) Rozhodcovia:

9) Delegati:

1.0) Ošetrovna pre akterov siretnutia:

1.1.) Samostatna ošetrovna pro divakov

1.2) Antidopingova vyšerovna:

1.3) Sektory pre divakov:

44) Bezpečnosť divakov

15) Socialne zariadenia a občerstvenie:

1.ó) VIP priestory:

47) Parkovanie:

18) Priestory pre media:

19) Kamery a TV:

20) lne poziadavky

na I. 000 lLiiCSt

P Cliráncný parkovací pi‘iestor v a,eáli stadióna p,-e 2 autobusy
a Ó - 10 nsobnýcli mit.

P Min. 50 uhmneiiých pakovacci m;est po Vll (nenlus; bvv asó i

P Min. 350 da šch pai-kovacích niiest v h[ízknm okolí štaďóna.

P Min. 30 niiest pre novináiov na lilavnej tiibúne. Z toho aspon 5

hoxov pro rozhlasových a IV komentáto,ov:

P P,acov- á iiicst: ost pro novháiov s u.cichou iiťn. I OOiiÝ

P Mícstnosť pro tlačovú korfcienctk kapacitou iii. O most;

P Mix zóna pre pozipasové rozhovory;

P Ozvučeníc. lelefóny, pripojenic na internet, prípadnc will.

P Ploshia pro uiniestnenie avliej kamery s p!ochou ó-lOm2;

P Mies(a pro umiestnenio dalších min. 2 kainier;

P Plocha min. 200012 pre parkovei U TV techniky.

P Velín s dohiý‘u výíiľadom na vnútro stadio,ir,. ovládanic rozhlasu
CI osvetlen;a. pi‘íp. monitory. m;esto hezpc nostného mana7éra.

P lat‘ ý hozpncnostný certillkát štad ió,a.

P Počas stretnutla micsto pre sanitku s defibrilátorom.


