Правила поведінки глядачів на стадіонах під час відвідування
футбольних матчів

I. Загальні положення.
1.1. Правила поведінки глядачів на стадіонах під час відвідування
футбольних матчів (далі - Правила) розповсюджуються на Всеукраїнські
змагання з футболу серед професіональних команд.
1.2. Регіональна федерація футболу та її футбольний клуб можуть вносити
доповнення до Правил з урахуванням місцевих особливостей та стану
конкретного стадіону.
II. Глядачі мають право:
2.1. Придбати квиток/квитки для перегляду футбольного матчу, що
відбувається на відповідному стадіоні;
2.2. Зайняти на трибуні і секторі стадіону місце, вказане у квитку;
2.3. Користуватися послугами розташованих на стадіоні камер схову,
ресторанів, буфетів, кафе, кіосків, гардеробів, пунктів медичної допомоги,
туалетів тощо;
2.4. Підтримувати особисто обраний футбольний клуб (команду), окремих
гравців і тренерів усіма незабороненими засобами і формами поведінки;
2.5. Отримувати інформацію щодо перебігу подій на стадіоні, за його
межами, а також щодо змагань в інших містах.
III. Глядачі зобов'язані:
3.1. Дотримуватися громадського порядку та загальновизнаних норм
поведінки;
3.2. Виявляти нетерпимість до порушників правопорядку;
3.3. Інформувати представників влади, служб безпеки, інших офіційних осіб
про порушників Правил, скоєні та можливі порушення правопорядку, осіб та
предмети, що викликають підозру;
3.4. Дбайливо ставитися до обладнання і майна стадіону та клубів (команд),
які беруть участь у матчі;
3.5. Поважати уболівальників інших клубів (команд), футболістів, офіційних
осіб, арбітрів, що обслуговують матч;
3.6. Виявляти повагу до національних гімнів, прапорів, символіки держав,
ФФУ, ПФЛ та клубів (команд);
3.7. Виконувати вимоги стюардів, розпорядників, представників органів
влади та безпеки щодо дотримання чинного законодавства, Правил,
інструкцій, а у разі виникнення надзвичайної ситуації, вимог плану евакуації
зі стадіону;
3.8. Сприяти отриманню насолоди від перегляду футбольних матчів всіма
відвідувачами стадіону.

IV. Глядачам забороняється:
4.1. Вхід до стадіону у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння та
вживання алкогольних напоїв і/або наркотичних речовин на території
стадіону;
4.2. Перегляд матчу у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, вхід на
стадіон із будь якими пляшками, метальними чи піротехнічними приладами
або предметами, вибухівкою, вогнепальною та холодною зброєю, набоями;
4.3. Кидання на футбольне поле, в футболістів, арбітрів, тренерів або
глядачів, їх транспортні засоби будь-яких предметів;
4.4. Розпалювання факелів або вогнищ;
4.5. Використовування грубих, нецензурних, образливих виразів, жестів,
пісень, політичної пропаганди, а також застосування погроз та залякування;
4.6. Пропаганда расизму, дискримінація футболістів, тренерів, арбітрів,
інших офіційних осіб та глядачів за національною ознакою або кольором
шкіри;
4.7. Входження на футбольне поле, до місць розташування команд, арбітрів,
делегата матчу, кімнати допінг-контрою, приміщень для офіційних осіб та
ложі VIP або інших спеціальних приміщень стадіону;
4.8. Пошкодження майна та обладнання стадіону, клубів (команд),
футболістів, офіційних осіб та їх транспортних засобів.
V. Відповідальність за порушення Правил:
1.1. Особи, що скоїли порушення Правил, притягаються до відповідальності
згідно з чинним законодавством України;
1.2. Організатори змагань, в особі уповноважених осіб стадіону і/або
футбольного клубу - господаря, представники органів внутрішніх справ
мають право вивести за межі стадіону особу, яка не дотримується вимог
Правил, і прийняти рішення щодо недопущення такої особи на стадіон у
майбутньому.
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