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1. ALGEMENE BEPALINGEN 
 

1.1. Deze richtlijnen bieden de minimumnormen voor een stadion om in aanmerking 

te komen voor het hosten van wedstrijden in Concacaf-competities. 
 

1.2. De relevante wedstrijdreglementen, circulaires, instructies, richtlijnen, 

gastheerrechtenovereenkomst (HRA) en/of besluiten gemaakt door de 

Concacaf en zijn bestuur vereisen mogelijk extra criteria.  

 

1.3. Deze richtlijnen hebben geen invloed op en vervangen niet de juridische 

verplichtingen voortvloeiend uit de nationale wetgeving die van toepassing is in 

de verschillende landen.  

2. CERTIFICERING  
 

2.1. Elk stadion dient gecertificeerd te zijn met een veiligheidscertificaat van het juiste 

orgaan in het betreffende land. Het certificaat dient te voldoen aan de vereisten 

van de FIFA Safety and Security-reglementen. 

 

2.2. Het veiligheidscertificaat uitgegeven door het betreffende orgaan dient 

maximaal twee (2) jaar geldig te zijn, tenzij anderszins goedgekeurd door de 

Concacaf, en dient bovendien geldig te zijn op elke wedstrijddag van de 

Concacaf-competities. 

3. BESCHIKBAARHEID STADION  
 

3.1. De van toepassing zijnde wedstrijd reglementen, gastheer rechten overeenkomst 

of Concacaf-instructies verschaffen informatie over de periodes waarin een 

stadion: 

 

3.1.1. Niet gebruikt mag worden voor andere wedstrijden en/of activiteiten; 

 

3.1.2. Aan Concacaf opgeleverd moet worden zonder enkele uitingen van 

reclame in de exclusieve zones, zonder zakelijke, burgerlijke, of 

teammarkeringen/-emblemen/logo's inclusief sponsormarkeringen van het 

stadion. Deze exclusieve gebieden omvatten, maar zijn niet beperkt tot het 

gebied samengesteld uit het speelveld en tot aan 20 meter (65 voet) buiten 

het gebied (vanuit alle hoeken, inclusief winkelkraampjes) van het 

speelveld (zoals hieronder weergegeven), alle video- of berichtenborden 

en LED-borden in het stadion, kleedkamers, persconferentieruimte, 

perstribunes, mixed zone, fotoruimtes, andere perskamers of door 

Concacaf beheerde suites, fangebieden, en overige toegewezen 

gebieden voor de voltrekking van evenementen. Concacaf beschouwt 

LED-markering niet als permanente markering.  
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4. LOCATIE 
 

4.1. In principe mag elk stadion niet verder dan honderdvijftig (150) kilometer 

verwijderd zijn van de dichtstbijzijnde internationale luchthaven, wat maximaal 

twee (2) uur rijden mag zijn (tenzij door Concacaf een uitzondering is opgegeven 

voor een specifieke competitie). 

 

4.2. Stadions die niet voldoen aan de honderdvijftig (150) kilometer en/of de reistijd 

van minder dan honderdtwintig (120) minuten tussen het stadion en de 

dichtstbijzijnde internationale luchthaven kunnen overwogen worden als: 

 

4.2.1. De Participating Member Association (PMA) of Club kan binnen 48 uur 

meer dan één (1) wedstrijd in hetzelfde stadion spelen; 

 

4.2.2. Het stadion de enige beschikbare locatie is ten gevolge van overmacht, 

wat van tevoren schriftelijk goedgekeurd moet worden door Concacaf. 
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STRUCTURELE CRITERIA 

5. SPEELVELD 

 

5.1. Het speelveld is het brandpunt van spelers, officials, toeschouwers, 

televisiepubliek, uitzendingen, technici, fotografen en media. Er moeten 

fundamentele beslissingen worden genomen over het speelgebied, van het type 

veld dat moet worden geïnstalleerd tot de beste manier om ervoor te zorgen dat 

spelers kunnen presteren zonder de toeschouwers te storen. Alle wedstrijden 

moeten op een van de volgende manieren worden gespeeld: 

 

5.1.1. Natuurlijke speelondergrond; 

 

5.1.2. Kunstmatige speelondergrond in overeenstemming met het 

kwaliteitsprogramma van de FIFA voor kunstgrasvelden: 

 

 

  

 

 

 

5.1.2.1. FIFA Quality: Door een streng beleid van duurzaamheid, 

weerstand, veiligheid en prestatietests te combineren, voldoen 

velden met het FIFA QUALITY-keurmerk aan de specifieke eisen 

voor recreatief, gemeenschaps- en gemeentelijk voetbal, met 

standaard 40-60 speeluren per week. (3 jaar validatie van 

certificaten). 

 

5.1.2.2. FIFA Quality Pro: Velden met het FIFA QUALITY PRO-keurmerk zijn 

specifiek getest om de hoge prestatie- en veiligheidseisen voor 

professioneel voetbal na te bootsen voor standaard gebruik tot 20 

speeluren per week. Er zijn strengere eisen aan internationale 

wedstrijdvelden. (1-jarige validatie van certificaten). 

 

5.2. Een speelveld bestaande uit kunstgras moet: 

 

5.2.1. Een van de twee FIFA-licenties toegewezen krijgen: 

 

5.2.1.1. De geleverde voetbaluitrusting moet voldoen aan de 

toepasselijke veiligheidsvoorschriften van dat specifieke land en 

moet voldoen aan de spelregels en het FIFA-handboek met 

vereisten voor  kunstgrasvelden. 

 

5.2.1.2. Bij het uitvoeren van een aanbesteding voor een 

kunstgrasveldinstallatie, kunnen de ontwerpeisen worden 
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vereenvoudigd door een FIFA QUALITY- of een FIFA QUALITY PRO-

installatie aan te vragen. Dit heeft betrekking op de prestaties van 

de uiteindelijke installatie en elimineert onnodig complexe 

specificaties. 

 

5.2.1.3. Controleer de warmteontwikkeling van het geselecteerde 

oppervlak bij het installeren van een kunstgrasveld in een regio 

met een droog, heet klimaat. Elk product met een FIFA-

laboratoriumtest moet een hittetest ondergaan en wordt 

gecategoriseerd. 

 

5.2.2. Een groen oppervlak hebben met witte lijnen. 

 

5.2.3. Goed onderhoud is fundamenteel: Er werd lang beweerd dat kunstmatige 

oppervlakken onderhoudsvrij zijn. Dit is niet alleen een mythe, maar een 

gevaarlijk concept om te omarmen. De noodzaak om een kunstgrasveld 

te onderhouden is van fundamenteel belang vanwege: 

 

5.2.3.1. ESTHETIEK: Een goed veld is aantrekkelijk om elke sport op te 

beoefenen en moedigt deelnemers aan om het op de juiste 

manier te gebruiken. Een slordig veld is niet aantrekkelijk om op te 

spelen, zal deelnemers ervan weerhouden om de faciliteit op de 

lange termijn te gebruiken, en  kan vandalisme aantrekken. 

 

5.2.3.2. VEILIGHEID: Een verwaarloosd veld kan ook gevaarlijk zijn en 

brengt verschillende gevaren met zich mee voor spelers, coaches, 

scheidsrechters en andere deelnemers. Dit kan op zijn beurt leiden 

tot verwondingen en verder afbreuk doen aan de 

aantrekkingskracht van de faciliteit. 

 

5.2.3.3. SPEELPRESTATIES: Een gebrek aan onderhoud leidt tot ongemak, 

frustratie en mogelijk letsel voor spelers, coaches en 

scheidsrechters vanwege: 

• Snellere/langzamere beweging van de bal; 

• Ongelijkmatig rollen van de bal; 

• Variabel stuiteren van de bal; 

• Het moeten rennen op een hard oppervlak; 

• Slechte grip op het oppervlak. 

 

5.2.3.4. LEVENSDUUR: De levensduur van het voetbalveld wordt door een 

gebrek aan onderhoud aanzienlijk verkort, waardoor de 

investering daarin wordt ondermijnd. 

 

5.2.3.5. ONDERHOUDSUITRUSTING: Er zijn verschillende soorten borstels op 

de markt met verschillende maten van effectiviteit. De meest 

gebruikte zijn sleepborstels, die normaal gesproken aan de 
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achterzijde van trekkers worden bevestigd, hetzij hydraulisch of 

met een eenvoudige bevestiging. Correct onderhoud heeft een 

grote invloed op het investeringsrendement van uw veld. 

 

5.2.3.6. HET OPPERVLAK BORSTELEN: Het oppervlak moet regelmatig 

worden geborsteld en in overeenstemming met de 

aanbevelingen van de grasfabrikant. De borstelfrequentie is 

gerelateerd aan de intensiteit van het gebruik, hoe vaker het 

wordt gebruikt, hoe vaker u het moet borstelen.  Over het 

algemeen wordt het aanbevolen om om de 40 speeluren te 

borstelen, rekening houdend met het feit dat er 22 spelers op het 

veld staan. Als er meer spelers op het veld staan, moet u de 

speeluren dienovereenkomstig vermenigvuldigen. 

 

5.2.3.7. HET INVULNIVEAU BEHOUDEN: De penaltystip en hoeken zijn 

vatbaar voor verstoring van de vulling. Het grondpersoneel moet 

hiervan op de hoogte zijn en bereid zijn om bij te vullen op een 

meer regelmatige basis dan noodzakelijk is voor routinematig 

borstelen. Bij intensief gebruik kan het noodzakelijk zijn om deze 

gebieden elke dag bij te vullen. Wanneer materiaal zich begint op 

te hopen aan de randen van het veld, moet het vuil ervan worden 

verwijderd en moet het opgehoopte materiaal worden gereinigd 

en terug in het hoofdveld worden geborsteld. Als de vulling 

tekenen van samenklontering vertoont, breek de klonten dan op 

in hun afzonderlijke componenten. Het wordt aangeraden om het 

veld, waar mogelijk, niet in de buurt van lommerrijke bomen te 

plaatsen. 

 

5.2.3.8. HOUD DE OPPERVLAKTE SCHOON: Waar en wanneer er ook 

verontreinigingen aanwezig zijn, verwijder deze zo snel mogelijk. Er 

mag geen eten of drinken op het veld worden toegestaan. Net zo 

problematisch is kauwgom, hoewel dit eenvoudig kan worden 

verholpen door de ergerlijke kauwgom te bevriezen, waardoor het 

vervolgens uit het veld kan worden gebroken wanneer het hard is 

geworden. Roken is ten strengste verboden. Organisch materiaal, 

zoals bladeren, dennennaalden en gras op het veld, kan een 

nadelige invloed hebben op het granulaat als het niet wordt 

verwijderd. Het mogelijke resultaat van dit mengsel is dat het veld 

harder wordt, er een slechtere afvoer zal zijn, en dit alles zal 

resulteren in de groei van algen, mos of onkruid. Het probleem met 

organisch materiaal kan het hele jaar door voorkomen. In de 

meest kwetsbare periodes moet het veld dagelijks worden 

schoongemaakt. 

 

5.3. Het speelveld voor alle wedstrijden op het hoogste professionele niveau en daar 

waar de grote internationale en thuiswedstrijden worden gespeeld, dienen 
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afmetingen te hebben van honderdvijf (105) meter lang bij achtenzestig (68) 

meter breed. Echter, andere afmetingen kunnen gebruikt worden in 

overeenstemming met de spelregels: 

 

5.3.1. Lengte: Minimum 100 m (110 yds) - Maximum 110 m (120 yds) 

5.3.2. Breedte: Minimum 64 m (70 yds) - Maximum 75 m (80 yds) 

 

5.4. De stadions dienen uitgerust te zijn met de volgende voorzieningen om te 

garanderen dat het speelveld altijd in wedstrijdconditie is:  

 

5.4.1. Uitrusting (bijv. bezems) om het oppervlak van het veld droog te maken bij 

zware regenval. 

5.4.2. Uitrusting (bijv. blaasmachines en schoppen) om het speelveld leeg te 

maken bij sneeuw. 

 

5.4.3. Voldoende personeel om in te springen bij ongunstige 

weersomstandigheden.  

 

5.5. Maaipatroon voor Concacaf-wedstrijden 

 

Concacaf maaipatroon - wedstrijddag richting 
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Concacaf maaipatroon - GEEN wedstrijddag richting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6   Markering van het speelveld 

 

• Veldlengte = 105 m, afstand tussen de buitenkant van beide doellijnen  

• Veldbreedte = 68 m, afstand tussen buitenkant beide zijlijnen 

• Middellijn = 52,5 m, afstand van midden van middellijn tot buitenkant van de 

doellijn  
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• Middenmarkering = 34 m, van buitenkant zijlijn tot de middenmarkering 

• Middelcirkel straal = 9,15 m (10 yds), van de buitenkant lijn 

tot de middenmarkering 

• Diameter middenmarkering = 24 cm 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Doelgebied = 5,5 m (6 yds), van binnenkant van elk doel tot 

buitenkant van elke lijn, en 5,5 m van buitenkant van de doellijn tot 

buitenkant van de lijn van het doelgebied 

• Strafschopgebied = 16,5 m (18 yds), van binnenkant van elk doel tot 

buitenkant van elke lijn, en 16,5 m van buitenkant van de doellijn tot 

buitenkant van de lijn van het strafschopgebied 

• Penaltystip = 11 m (12 yds) van de doellijn en 20 cm in diameter 
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• Markeringen kunnen buiten het veld worden gemaakt (optioneel) = 

9,15 m (10 yds) van buitenkant van de kwartcirkel. De markeringen 

moeten 12 cm lang en gescheiden (12 cm) van de doellijn zijn 

• Binnen het speelveld wordt een kwartcirkel getekend met een straal 

van 1 m (1 yd) vanaf elke hoekvlagpaal 

• Op elke hoek moet een vlaggenmast, niet minder dan 1,5 m (5 ft) 

hoog, met een niet-puntige bovenkant en een vlag worden geplaatst 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. HULPZONE  
 

6.1. Extra vlakke gebieden zijn vereist naast het speelveld om te worden gebruikt als 

opwarmgebied voor vervangers, bij voorkeur achter de reclameborden achter 

de doelen of langs de zijlijn naast elke teambank. 

 

6.2. Dit gebied moet ook de circulatie mogelijk maken van assistent-scheidsrechters, 

ballenjongens en -meisjes, medisch personeel, beveiligingspersoneel (volgens de 

vereisten van de lokale autoriteiten) en de media. Het wordt aanbevolen dat dit 

gebied minimaal acht en een halve (8,5) meter aan de zijkanten en tien (10) 

meter aan elk van de uiteinden is. Dit resulteert in een totaal speelveld en 

afmetingen van het hulpgebied van honderdvijfentwintig (125) meter lengte en 

vijfentachtig (85) meter breedte.  

 

6.3. Idealiter breidt het veldoppervlak zich uit tot de reclameborden in de hulpzone, 

die vaak drie (3) meter achter de zijlijnen en vijf (5) meter achter doellijnen staan. 

De zones waarop de borden staan dienen vlak te zijn en stevig genoeg om het 

gewicht waaraan ze worden blootgesteld te dragen. De rest van de hulpzone 

kan van hetzelfde materiaal gemaakt zijn als het speelveld of het kan betonnen 

oppervlaktemateriaal zijn wat het verplaatsen van dienst- en 

beveiligingsvoertuigen en ambulances eenvoudiger maakt. Het gedeelte van de 

hulpzone dat wordt gebruikt als warming-upgebied dient van hetzelfde 

oppervlak gemaakt te zijn als het speelveld, echter met grasvelden, kunstgras 

van de hoogste kwaliteit die beschikbaar is.  
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7. DOELPALEN, DWARSBALKEN EN EXTRA DOELEN  
 

7.1. Doelpalen en dwarsbalken dienen te voldoen aan de spelregels: 

 

7.1.1. De afstand tussen de binnenkant van de palen moet 7,32 meter zijn;  

 

7.1.2. afstand van de laagste rand van de dwarsbalk tot de grond dient 2,44 

meter te zijn; 

 

7.1.3. doelpalen en dwarsbalken dienen wit te zijn en mogen geen markeringen 

bevatten, terwijl de subpaal die het net ondersteunt (indien beschikbaar) 

een donkere kleur moet hebben;  

 

7.1.4. doelpalen en dwarsbalken dienen gemaakt te zijn van goedgekeurd 

materiaal. ze moeten vierkant, rechthoekig, rond of ovaal zijn van vorm;  

 

7.1.5. doelpalen en dwarsbalken mogen geen gevaar voor de spelers vormen; 

 

7.1.6. er zijn geen merkmarkeringen toegestaan bij de doelpalen of netten, en 

alle palen en netten moeten wit zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. GEVAREN EN OBSTRUCTIES  
 

8.1. Het speelveld en de hulpzone mogen geen obstakels of obstructies bevatten 

(bijv. uiteinden van sproeiers, veldmarkeringsmateriaal, etc.) die een gevaar 

kunnen vormen voor spelers of anderen die zich in dit gebied moeten bevinden. 

Als er afvoersystemen of kanalen rondom het speelveld zijn, moeten deze 

volledig worden afgedekt. 

 

8.2. Er dient speciaal gelet te worden op de vier hoeken van het speelveld, om te 

garanderen dat spelers genoeg ruimte hebben om hoekschoppen te nemen 

zonder dat hun aanloop beperkt wordt.  
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9. TEAMBANKJES EN VIERDE OFFICIAL BANK 
 

9.1. Stadions moeten zijn uitgerust met twee (2) overdekte bankjes op speelveld-

niveau voor beide teams, elk met zitruimte voor minimaal drieëntwintig (23) 

personen. 

 

9.2. Ze dienen zich aan beide kanten van de middenstreep te bevinden (6 tot 8 meter 

van de lijn), parallel aan de zijlijn, erbuiten en op een afstand van minimaal vijf 

(5) meter van het speelveld. De banken dienen zich op gelijke afstand van de 

zijlijnen en de middenstreep te bevinden.  

 

9.3. Stadions dienen uitgerust te zijn met één (1) overdekte bank op speelveld-niveau 

voor de vierde scheidsrechter met zitruimte en tafel(s) voor minstens drie (3) 

personen.  

 

9.4. Deze bankjes dienen door transparant ‘Plexiglas-type Shell’ beschermd te zijn 

tegen slechte weersomstandigheden of voorwerpen die gegooid worden door 

toeschouwers, tenzij schriftelijk anders is gespecificeerd door Concacaf. Als de 

bank niet van een soort plexiglas materiaal is, moet deze op een plaats worden 

geplaatst die het zicht van de VIP's/toeschouwers niet belemmert. 

 

9.5. De rand van de bank mag de zijlijn van het beeld van de hoofdcamera niet 

blokkeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. WARMING-UPZONES 
 

10.1. Warming-upzones buiten dienen zich in de hulpzone te bevinden. Deze zone 

dient gemaakt te zijn van gras (kunstgras is toegestaan). 
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10.2. Indoor warming-upzones dienen dichtbij de kleedkamers te zijn. Ze zijn 

belangrijk als er twee wedstrijden plaatsvinden, zodat de teams voor de 

tweede wedstrijd genoeg tijd hebben om zich voldoende op te warmen. De 

zones dienen geventileerd te worden met frisse lucht, airconditioning te 

bevatten en helder verlicht te zijn met lampen die beschermd zijn tegen 

schade door voetballen. Opwarmruimtes binnenshuis moeten een geschikte 

vloerbedekking hebben (bijv. Opgevuld, antislipmateriaal / grasmat / 

vloerbedekking). 

11. SPELERSTUNNEL 
 

11.1. Als het stadion over een spelerstunnel beschikt, dient deze vier (4) meter breed 

en minimaal twee en een halve (2,5) meter hoog te zijn.  

 

11.2. De plek waar de deelnemende spelers en de wedstrijdscheidsrechters de 

spelerszone binnenkomen dient beschermd te zijn door een brandbestendige 

telescopische tunnel en dient over te lopen in het speelgebied, zodat het risico 

op letsel door toeschouwers gegooide voorwerpen voor de spelers voorkomen 

wordt.  

 

11.3. Een dergelijke telescopische tunnel moet kunnen worden verlengd of snel 

gesloten, zodat hij eventueel gebruikt kan worden tijdens de wedstrijd als een 

speler het veld opkomt of verlaat, zonder dat dit het zicht hindert.  

 

11.4. Het oppervlak van de gangen dient gemaakt te zijn van, of bedekt te zijn met, 

antislipmateriaal. Er dient geen publieke interventie mogelijk te zijn met deze 

gangen. Idealiter dient er, dichtbij de plek waar de kleedkamergang of de 

tunnel zich opent naar het speelgebied, een kleine sanitaire ruimte te zijn, 

bestaand uit een toilet en wastafel voor degenen die zich in het speelveld 

bevinden.  

12. RECLAMEBORDEN RONDOM HET SPEELVELD 
 

12.1. Reclameborden dienen te voldoen aan de lokale reglementen voor 

noodtoegang. Waar nodig dient te worden voorzien in inklapbare borden of 

hekken. De minimale afstanden tussen de grenslijnen van het speelveld en de 

reclameborden dienen drie (3) meter te liggen van de zijlijnen en vijf (5) meter 

van de doellijnen met mogelijk een bocht bij de hoeken met een minimale 

waarde van drie (3) m tot de hoekvlag.  

 

12.1.1. Er moet extra ruimte achter de reclameborden beschikbaar zijn voor 

fotografen, omroepcamera's, ballenkinderen, beveiligingspersoneel, 

potentiële teamwarm-ups, enz.   

 

12.2. Borden mogen in geen enkel geval: 
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12.2.1. geplaatst zijn op plekken waar ze een gevaar kunnen vormen voor 

spelers, scheidsrechters en anderen. Daarnaast mag de afstand tussen 

de veldborden en het speelveld maar liefst drie (3) meter bedragen; 
 

12.2.2. geplaatst zijn op een manier, een vorm hebben of materiaal bevatten 

die spelers in gevaar kan brengen. Draaibare borden of LED-borden 

dienen bijvoorbeeld een spanningsniveau te hebben dat geen schade 

kan berokkenen aan de wedstrijddeelnemers; 
 

12.2.3. geplaatst zijn op een manier die toeschouwers kan hinderen bij een 

evacuatie op het speelveld; 
 

12.2.4. geplaatst zijn op een manier die het zicht van personeel in de 

technische zone hindert. 
 

12.3. De LED-borden dienen bediend te worden op een manier die de spelers, 

scheidsrechters, toeschouwers en televisietoeschouwers niet afleidt. En alle 

scherpe randen en hoeken die potentieel een gevaar vormen voor spelers en 

scheidsrechters dienen bedekt te zijn met zacht materiaal.  

13. SCHIJNWERPERS  
 

13.1. Een stadion dat zal worden gebruikt voor avondwedstrijden moet worden 

uitgerust met een schijnwerpersysteem dat voldoet aan de minimumvereiste 

van 1000 verticale EV LUX. Bovendien moet de uniformiteitsgradiënt van licht 

op het speelveld 1,4:1 zijn.  

 

13.2. Terminologie: 

 

13.2.1. Verlichtingssterkte hoofdcamera (EV): De meting van verticale 

verlichtingssterkte richting de positie van de hoofdcamera. 

Berekeningen worden gebaseerd op een lichtmeterrichting loodrecht 

op de zijlijn in een hoek van 60 graden 1 meter boven het 

speeloppervlak.  

 

13.2.2. Verlichtingssterkte eindcamera (Ev): De meting van verticale 

verlichtingssterkte richting de positie van de eindcamera. Berekeningen 

worden gebaseerd op lichtmeterrichting loodrecht op de eindlijn in een 

hoek van 60 graden 1 meter boven het speeloppervlak.  

 

13.2.3. Gemiddelde verlichtingssterkte (Eh-gem. of Ev-gem.): Het rekenkundige 

gemiddelde van horizontale en verticale verlichtingssterkte van een set 

meetpunten in een specifiek gebied. 

 

13.2.4. Maximale verlichtingssterkte (Eh-max of Ev-max): De hoogst gemeten 

horizontale of verticale meting bij een set meetpunten. 
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13.2.5. Minimale verlichtingssterkte (Eh-min of Ev-min): De laagst gemeten 

horizontale of verticale meting bij een set meetpunten. 

 

13.2.6. Maximum tot minimum (Eh of Ev): De verhouding van de maximum- en 

minimummeting. 

 

13.2.7. Gemiddelde tot minimum (Eh-gem. of Ev-gem.): De verhouding van de 

gemiddelde horizontale en verticale meetwaarde tot de kleinste 

horizontale of verticale gemeten waarde. 

 

13.2.8. Uniformity Gradient (UG): Een maat voor de mate van verandering van 

de verlichtingssterkte uitgedrukt als de verhouding tussen het niveau 

van verlichtingssterkte van aangrenzende meetpunten op een uniform 

raster. 

 

13.3. Lichtvereisten   

 

Berekeningsm

atrix 
Gemiddelde (lux) Maximum-

/minimumverhoudi

ng 

Gemiddelde/mini

mumverhouding 
Uniformity 

Gradient 

     
Hoofd TV (Ev) 1000 2:1 1.4:1 1.4:1 
Eind TV (Ev) 800 2:1 1.5:1 1.4:1 

 

Algemene opmerkingen: 

• De verlichtingswaarden hierboven zijn de aan te houden minimale vereisten. 

• Beginniveaus dienen hoger te zijn als aangegeven om rekening te houden met 

achteruitgang door licht en vuil. Niveaus moeten 1,4 keer hoger zijn voor 

metaalhalide en 1,05 keer hoger voor LED.  

• Lichtbron kleurweergave-index ≥ 65 CRI. 

• Lichtbron kleurtemperatuur ≥ 4200 K. 

• De verlichtingswaarden moeten gedurende 10 jaar op peil worden gehouden. 

• De verblindingswaarde moet ≤ 50 GR zijn. 

 

13.4. Om te zorgen dat de wedstrijd voortgezet kan worden bij een stroomstoring 

dient er een reserve-stroomvoorziening te zijn. 

 

13.4.1. Het ontvangende team dient de details voor de noodlichtbron aan 

Concacaf te verschaffen (bijv. tijd, uitstel en lux-niveau). 

 

13.4.2. Concacaf zal om een lichtcertificaat verzoeken. Het lichtcertificaat 

moet worden afgegeven door een geautoriseerd verlichtingsbedrijf en 

het certificaat moet geldig zijn voor de duur van de competitie. 
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13.5. Juiste plaatsing van een fotocellichtmeter voor de vereiste meting is te zien in 

diagram A hieronder. Bovendien wordt de verlichting getest op een raster van 

10 m x 10 m, gelijkmatig verdeeld over het speelveld, zoals weergegeven in 

diagram B. Het minimaal aantal vereiste testpunten is zevenenzeventig (77). 

Metingen worden uitgevoerd op 1 meter boven het speeloppervlak.  

 

Diagram A - Verticale meting 

        Testparameters 

 

Diagam B - Locatie van testpunten verdeeld over het speelveld: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 graden boven 

de horizon 

Fotocel 
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14. KLOKKEN EN SCOREBORD 
 

14.1. Stadions moeten een klok hebben waarop de speeltijd wordt weergegeven 

tijdens de wedstrijd.  
 

14.2. De tijd moet lopen van nul (0) tot vijfenveertig (45) minuten tijdens de eerste 

helft en van vijfenveertig (45) tot negentig (90) minuten tijdens de tweede helft.  
 

14.2.1. Als er een verlenging is, dan moet de klok lopen van negentig (90) tot 

honderdvijf (105) minuten tijdens de eerste helft van de verlenging, en 

van honderdvijf (105) tot honderdtwintig (120) minuten tijdens de 

tweede helft van de verlenging.  
 

14.3. De tijd dient aan het eind van de normale speeltijd te stoppen na elke helft (bij 

respectievelijk vijfenveertig (45) minuten en negentig (90) minuten). Deze 

bepaling moet ook gelden als er extra tijd wordt gespeeld (op vijftien (15) 

minuten van elke helft van de extra tijd).  

 

14.4. Stadions dienen een scorebord te hebben waarop de score van de wedstrijd 

te allen tijde te zien is.  

15. CONTROLEKAMER 
 

15.1. Stadions dienen te beschikken over een controlekamer met een 

televisiebewakingssysteem met beeldschermen die een algemeen zicht 

bieden op het stadion, zowel erbinnen als erbuiten, inclusief maar niet beperkt 

tot de ingangen en toeschouwerszones binnen het stadion. De controlekamer 

dient uitgerust te zijn met communicatievoorzieningen.  

16. VLAGGENMASTEN 
  

16.1. Stadions dienen uitgerust te zijn met vlaggenmasten binnen de locatie en/of 

voorzieningen om vlaggen op te hangen aan een dakconstructie, zoals 

voorgeschreven door Concacaf. Het aantal vlaggenmasten en/of plekken in 

de dakconstructie zal vastgesteld worden door Concacaf gebaseerd op het 

competitieformat. 

17. VIDEOSCHEIDSRECHTER (VAR) 
 

Als een wedstrijd het gebruik van een videoscheidsrechter (VAR) vereist, gelden de 

volgende eisen: 

 

17.1. Er moet een Video Operation Room (VOR) beschikbaar zijn: 

 

17.1.1. De kamer moet zich in de buurt van het stadion of in het stadion 

bevinden (bijvoorbeeld in een voertuig, container of kamer). 
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17.1.2. Het moet een afsluitbare en veilige ruimte zijn.  

 

17.1.3. De kamer moet met gemak het volgende bevatten: 

 

17.1.3.1. Drie (3) herhaling-operators en twee (2) videoscheidsrechters 

(VAR's).  

 

17.1.3.2. Eén (1) herhalingwerkstation-pc. 

 

17.1.3.3. Eén (1) kleine pc. 

 

17.1.3.4. USB-randapparatuur. 

 

17.1.3.5. Eén (1) tagknop voor VAR en AVAR. 

 

17.1.3.6. Drie (3) Live-monitoren (camera 1 en uitzendfeeds). 

 

17.1.3.7. Drie (3) touchscreen-monitoren. 

 

17.1.3.8. Operationele camera voor het opnemen van stadionactiviteit 

op 720p/1080i. 

 

17.1.3.9. Monitor voor kwaliteitscontrolemanager. 

 

17.1.3.10. Opnameservers om 16 camera's op te nemen, inclusief 1 

uitzendfeed. 

 

17.1.3.11. VAR-uitvoerfeed wordt wanneer nodig naar de tv gestuurd. 

 

17.1.3.12. VOR-camerafeed beschikbaar voor het hosten van de 

uitzending in 720p / 1080i. 

 

17.1.4. In de kamer moeten de volgende stroomaansluitingen aanwezig zijn:  

 

17.1.4.1. Twee (2) 32 A 3-fasen per kamer. 

 

17.1.4.2. Zes (6) stopcontacten van 13 A per kamer. 

 

17.1.5. De VOR moet goed verlicht zijn en werkende 

airconditioning/ventilator(en) bevatten.  

 

17.1.6. VOR moet toegang hebben tot twee (2) intercompanelen per kamer 

en internet met zes (6) kabels voor eindgebruikers in elke kamer.  

 

17.2. Er moet een Referee Review Area (RRA) beschikbaar zijn. De RRA moet aan de 
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volgende eisen voldoen: 

 

17.2.1. Een tafelruimte voor een monitor om op veldhoogte te zitten.  

 

17.2.2. Twee (2) 110 V of 220 V stroomaansluitingen op de positie van de RRA-

monitor binnen 20 m van het VAR operationele gebied naar zowel de 

Stadion-TV OB-verbinding als naar de veldzijde RRA-positie. 

 

17.2.3. Glasvezel van cabine naar veldzijde: Minimaal 4 kernen.  

 

17.2.4. Review assistent. 

 

17.3. Een Backup RRA die kan voldoen aan dezelfde voorwaarden als vermeld in 

sectie 17.2. 

 

17.4. Alle veldmarkeringen moeten vers geverfd en direct beschikbaar zijn voor 

bezoeken ter plaatse en tests om virtuele offline modelbouw van het stadion 

mogelijk te maken.  

 

17.5. Er moeten geschikte gegevens en hand-off-connectiviteit beschikbaar zijn om 

tabletcontrole en beoordelingswaarschuwingen in het stadion af te geven en 

om uit te zenden. 

 

17.6. In het stadion moet een videoscherm aanwezig zijn.  

 

17.6.1. Als er een videoscherm beschikbaar is, moet toegang tot/van de 

videokaart controlekamer worden verleend.  

 

17.7. Het stadion moet beschikbaar zijn voor technologietests vanaf twee weken 

voor de aftrap, tot uiterlijk 6 uur voor de aftrap, om ervoor te zorgen dat er 

voldoende tijd is om de noodzakelijke veranderingen aan te brengen als zich 

problemen met de technologie of uitzendingen voordoen. De VOR en RRA 

moeten tijdens alle tests volledig operationeel zijn. 
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VOORZIENINGEN VOOR DE TEAMOFFICIALS- EN Concacaf-DELEGATIE 

18. KLEEDKAMERS TEAM  
 

18.1. Stadions dienen een direct, privé- en beschermd gebied te garanderen dat 

toegang biedt aan teambussen, auto's en ambulances, vanwaar de 

teamofficials-delegatie het stadion veilig kan binnengaan en verlaten, 

gescheiden van het publiek, de media en alle ongeautoriseerde mensen. 

 

18.2. Toegangspaden die uitsluitend aan de teams zijn toegewezen kunnen 

gedeeld worden door de scheidsrechters. 

 

18.3. Stadions dienen minimaal twee (2) hoofdkleedkamers te hebben van gelijke 

grootte en comfort om de mogelijkheid te garanderen dat een stadion 

gebruikt wordt als neutrale locatie voor een competitie waarin de 

organisatoren beide teams dezelfde voorzieningen kunnen bieden. 

 

18.3.1. Voor ‘double-header’-wedstrijden wordt aanbevolen dat elk stadion 

vier (4) teamkleedkamers van gelijke grootte en comfort bezit. 

 

18.4. Idealiter is de locatie van de kleedkamers aan dezelfde kant als de 

hoofdtribune. Deze ruimtes moeten goed geventileerd zijn met frisse lucht en 

voorzien zijn van airconditioning en centrale verwarming (als de 

weersomstandigheden dit vereisen), antislipvloeren die gemakkelijk te reinigen 

zijn, muren van hygiënisch materiaal en helder verlicht zijn.  

 

18.5. Elke spelerskleedkamer dient uitgerust te zijn met een minimum aan: 

 

18.5.1. Zes (6) werkende douches, vier (4) wastafels, vier (4) urinoirs en vier (4) 

zit-toiletten. De minimale vereisten voor elk worden bepaald in de 

gastheerrechtenovereenkomst of Reglement voor de betreffende 

competitie;  

 

18.5.2. Een ruimte met ten minste genoeg plek en zitplaatsen voor: 

 

18.5.2.1. De complete scheidsrechtersdelegatie in overeenstemming 

met de gastheerrechtenovereenkomst of de reglementen van 

de betreffende competitie; 

 

18.5.2.2. sportuitrusting- en kleding-ophangvoorzieningen voor alle 

personen; 

 

18.5.3. Andere uitrusting en materialen, zoals een tactisch bord met uitwisbare 

markeringen en gummen, koelkast of koeler, één (1) massagetafel, 

noodverlichting, één (1) vuilnisbak, één (1) tafel en voldoende 
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stopcontacten volgens de HRA of Reglement voor de relevante 

wedstrijd. 

19. KLEEDKAMER SCHEIDSRECHTERS 
 

19.1. Stadions dienen een direct, privé- en beschermde toegang te bieden van de 

drop-offzone van de scheidsrechters tot de kleedkamer(s) van de 

scheidsrechters en van de kleedkamer(s) van de scheidsrechters tot het 

speelveld. 

 

19.2. Stadions dienen over speciale paden te beschikken waarlangs 

scheidsrechters zich in en om het stadion vrij kunnen verplaatsen om hun 

veiligheid van aankomst tot vertrek te garanderen.  

 

19.3. Idealiter is de locatie van de kleedkamers aan dezelfde kant als de 

hoofdtribune. Deze ruimtes moeten goed geventileerd zijn met frisse lucht en 

voorzien zijn van airconditioning en centrale verwarming (als de 

weersomstandigheden dit vereisen), gemakkelijk te reinigen vloeren en muren 

van hygiënisch materiaal hebben, antislipvloeren en helder verlicht zijn.  

 

19.4. Stadions dienen minimaal een (1) kleedkamer voor scheidsrechters te 

bevatten. 

 

19.4.1. Voor ‘double-header’-wedstrijden wordt aanbevolen dat stadions 

minimaal twee (2) kleedkamers van gelijke grootte en comfort bezit.  

 

19.5. Elke kleedkamer dient uitgerust te zijn met minimaal: 

 

19.5.1. Een (1) werkende douche, een (1) wastafel, een (1) individueel toilet en 

één (1) vuilnisbak;  

 

19.5.2. Ruimte voor ten minste vijf (5) personen, waaronder een (1) tafel, vijf (5) 

stoelen en sportkleding / kledinghangende faciliteiten voor alle 

personen;  

 

19.5.3. Een (1) koelkast of koelhouder.  

20. KANTOORRUIMTE EN VERGADERZALEN  
 

20.1. Een stadion dient uitgerust te zijn met: 

 

20.1.1. Een (1) ruimte die als kantoorruimte voor Concacaf is toegekend, met 

zitplek voor minstens vier (4) personen en een (1) tafel met vier (4) 

stoelen. Er moet toegang zijn tot een toiletruimte in de buurt van dit 
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kantoor.  

 

20.2. De Concacaf-kantoorruimte dient uitgerust te zijn met: 

 

20.2.1. Breedband-internetverbinding van minimaal 10 MB. 

 

20.2.1.1. De internetverbinding dient snel en stabiel te zijn, ongeacht 

of hij draadloos of bekabeld is.  

 

20.2.1.2. De geleverde draadloze verbinding dient toereikend te zijn 

voor tien (10) apparaten.  

 

20.2.2. Toegang tot een (1) printer en tot alle relevante gebruiksvoorwerpen 

(inclusief onbeperkt papier, toner en inktcartridges).  

 

20.2.3. Toegang tot een (1) kopieerapparaat met sorteerfaciliteiten en 

relevante gebruiksvoorwerpen (inclusief zonder beperking papier, toner 

en inktcartridges). 

 

20.3. De Concacaf-kantoorruimte dient eenvoudige toegang te bieden en in de 

buurt te liggen van de kleedkamers van het team en het speelveld. 

 

20.4. Alle kamers dienen te beschikken over airconditioning en/of de juiste 

verwarming afhankelijk van de weersomstandigheden.  

 

20.5. Alle kamers moeten voldoende stopcontacten en noodverlichting hebben.  

 

20.6. Alle kamers dienen zich in een gebied te bevinden dat afgeschermd is van 

het publiek en de media.  

 

20.7. Concacaf behoudt zich het recht voor om vereisten voor de Concacaf-

kantoorruimte te wijzigen, indien nodig.  

21. OPSLAGFACILITEITEN  
 

21.1. Het wordt aanbevolen dat stadions minimaal een (1) opslagruimte hebben 

met een oppervlak van tien vierkante meter (10 m2) die beveiligd kan worden 

en dichtbij het speelveld ligt.  

 

21.2. Alle opslagruimtes dienen zich in een zone te bevinden die afgeschermd is van 

het publiek en de media.  
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22. ZITGEDEELTE Concacaf-WEDSTRIJDCOMMISSARIS (MC) EN 

Concacaf-SCHEIDSRECHTERBEOORDELAAR (RA) 
 

22.1. Stadions dienen een overdekte zone te hebben, met minimaal drie (3) 

zitplaatsen, bedoeld voor de Concacaf-wedstrijdcommissaris en Concacaf-

scheidsrechterbeoordelaar, in een gebied dat is afgeschermd van het 

publiek, VIP en media. Zo mogelijk moet de ruimte uitgerust zijn met 

televisieschermen om een live feed van de wedstrijd die gespeeld wordt te 

ontvangen. 

 

22.2. De zitruimte voor de Concacaf-wedstrijdcommissaris en Concacaf-

scheidsrechterbeoordelaar moet centraal zijn gelegen, zo dicht mogelijk bij 

de middellijn en met eenvoudige toegang tot het speelveld en het 

wedstrijdgebied.  

 

22.3. De ruimte voor de Concacaf-wedstrijdcommissaris en Concacaf-

scheidsrechterbeoordelaar moet zijn uitgerust met: 

 

22.3.1. Tafels en stoelen 

 

22.3.2. Stopcontacten  

 

22.3.3. Draadloze breedband-internetverbinding van minimaal 10 MB 

 

22.4. Concacaf kan deze vereisten gedurende het toernooi aanpassen en/of om 

aanvullende officials en/of personen verzoeken. 

23. KLEEDRUIMTE JONGERENPROGRAMMA 
 

23.1. Er moet een kleedruimte voor het jongerenprogramma voor minimaal twintig 

(20) mensen zijn. Deze ruimte moet zich op een plek in het stadion bevinden 

met eenvoudige toegang tot het veld. Ideaal is een ruimte vlakbij de 

servicetunnel, zodat de ballenkinderen en vlaggendragers niet door de ruimte 

van de wedstrijdofficials en spelers hoeven. De kamer moet een zithoek 

hebben en er moet. 

 

23.2. Deze locatie moet sanitaire voorzieningen hebben (of in de buurt hiervan zijn) 

waar de kinderen gebruik van kunnen maken.  
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VOORZIENINGEN VOOR UITZENDGERECHTIGDEN EN MEDIA 

24. MEDIA-INGANG, BEDIENDE EN PARKEREN 
 

24.1. Stadions moeten een adequate ingang voor de media in het stadion hebben. 

Deze media-ingang mag in principe niet worden gedeeld met het grote 

publiek, spelers en officials. 

 

24.2. Stadions dienen te beschikken over een geschikt loket of cabine voor de 

media, bij voorkeur bij of nabij de media-ingang van het stadion. 

 

24.3. Elk gastteam moet zijn best doen om geaccrediteerde medialeden op 

wedstrijddagen van gratis parkeergelegenheid te voorzien. 

25. MEDIA TRIBUNE/PERSBOX 
 

25.1. Er moet een toereikend aantal overdekte zitplaatsen voor media beschikbaar 

worden gesteld in een aparte en beveiligde ruimte die centraal op de hoofd- 

of tegenoverliggende tribune is gelegen, met een duidelijk en onbelemmerd 

zicht op het hele veld. Alle stoelen met een bureau moeten zijn uitgerust met 

een stroomvoorziening en een internetverbinding (bekabeld of wifi). 

Daarnaast moeten stoelen zonder bureau beschikbaar worden gesteld aan 

rechthebbenden en niet-rechthebbenden. 

26. PERSCONFERENTIEZAAL 
 

26.1. Er moet een geschikte ruimte beschikbaar zijn voor persconferenties welke de 

nodige technische infrastructuur en diensten moet bevatten, waaronder een 

tafel die groot genoeg is voor ten minste vier (4) personen, een 

cameraplatform, vier (4) microfoons met voetstukken, luidsprekers, een 

schakelkast en professionele verlichting. 

27. MIXED ZONES  
 

27.1. Voor de mixedzone-interviews moet een adequate ruimte tussen de 

kleedkamers en de transportruimte (die niet voor het publiek toegankelijk is) 

ter beschikking worden gesteld. De mixed zone moet een afgescheiden 

gebied bevatten dat zich het dichtst bij de kleedkamers bevindt die zijn 

gereserveerd voor rechthebbenden en Concacaf-mediaplatforms. De hele 

mixed zone moet veilig zijn voor spelers en coaches om doorheen te lopen. 

 

27.2. Het verdient de voorkeur één mixed zone voor alle deelnemende teams te 

gebruiken in plaats van aparte mixed zones.  
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28. WERKGEBIED FOTOGRAFEN 
 

28.1. Voor fotografen moet een toereikende overdekte werkruimte nabij het 

speelveld met bureaus, stroomvoorziening en internet (bekabeld of wifi) ter 

beschikking worden gesteld. Clubs en HMA's moeten ook een speciale wifi-

verbinding bieden voor fotografen op de speelveld-werkgebieden met een 

minimum van 20 MB. 

29. INTERNETVERBINDINGEN  
 

29.1. Het gastteam moet (gratis) internetverbindingen leveren in alle 

mediagebieden met een minimum van 20 MB, die geschikt zijn voor het aantal 

aanwezige mediavertegenwoordigers (inclusief fotografen).  

30. CAMERAPOSITIES  
 

30.1. Het gastteam moet ruimte bieden voor de installatie van uitzendfaciliteiten en 

de inzet van de minimale cameraposities volgens de norm van elke competitie. 

Voor alle duidelijkheid: dergelijke cameraposities moeten voldoen aan de 

minimale standaardvereisten (d.w.z. het platform van de hoofdcamera moet 

zich in het midden van het veld bevinden, de cameraposities aan de 

buitenkant moeten in lijn zijn met de ingang van het strafschopgebied). Zo 

nodig moeten hiervoor stoelen worden verwijderd of geblokkeerd, zelfs als dit 

de verkoop van entreekaartjes reduceert. Alle camera's en werkzaamheden 

zijn onderhevig aan de goedkeuring van Concacaf. 

 

30.2. Alle cameraposities moeten een ononderbroken zicht op het speelveld 

hebben. 

 

30.3. Als gevolg van technologische ontwikkelingen gedurende een seizoen kan er 

nieuw cameramateriaal zijn ontwikkeld die nieuwe posities in een stadion 

vereisen. Afhankelijk van de beschikbaarheid van ruimte en 

veiligheidsoverwegingen, kunnen deze cameraposities door Concacaf van 

geval tot geval worden goedgekeurd in overleg met de uitzendgerechtigde(n) 

en het team dat als gastheer optreedt.  

31. COMMENTAARPOSITIES (RADIOCABINES) 
 

31.1. Stadions moeten ruimtes beschikbaar stellen die als commentaarposities 

gebruikt kunnen worden en die ononderbroken zicht op het gehele speelveld 

bieden. Het aantal benodigde commentaarposities verschilt per competitie.  

 

31.2. De commentaarpositie moet gelegen zijn aan dezelfde zijde als de 

hoofdcamerapositie. 
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31.2.1. Idealiter is er voldoende ruimte voor minimaal twee (2) 

commentatoren per positie, met een minimale breedte van 180 cm; 

de hoogte van de tafel moet ongeveer 75 cm zijn en de diepte 50 cm. 

De posities moeten van beide zijkanten en vanachter de stoel 

toegankelijk zijn, zodat andere commentatoren hun positie kunnen 

innemen. 

 

31.2.2. Idealiter zijn er televisiemonitors waarop de wedstrijd wordt vertoond. 

 

31.3. Elke positie dient te beschikken over stroom- en telefoonaansluitingen die 

verbonden kunnen worden met IDD/ISDN en ADSL. De ADSL-lijnen hebben 

idealiter een minimale uploadsnelheid van 5 MB/sec., een downloadsnelheid 

van 5 MB/sec., een RJ45-verbinding en alle poorten open.  

 

31.4. Idealiter zijn er een hoofd- en back-up-stroomvoorziening voor de 

commentaarposities.  

32. UITZENDSTUDIO'S 
 

32.1. Stadions hebben idealiter ruimte voor binnenstudio's van minimaal vijf (5) meter 

lang bij vijf (5) meter breed bij twee komma drie (2,3) meter hoog en met zicht 

op het hele speelveld.  

33. TV-TERREIN  
 

33.1. Als er wordt uitgezonden moeten stadions een duidelijk, degelijk, effen en 

beveiligd parkeerterrein ter beschikking stellen (bekend als het tv-terrein) voor 

de productievoertuigen van de omroeporganisaties - zoals straalwagens, 

bevoorradingswagens, generatoren, satellietwagens, grafische wagens en 

elke andere vereiste technische en ondersteunende voertuigen.  

 

33.1.1. Het satellietgebied dient een breed, onbelemmerd uitzicht te hebben 

op het oosten en het zuiden voor satellietverbinding. 

 

33.1.2. Een locatie, bij voorkeur een kamer (of tent) voor maaltijden van het 

televisieproductieteam (indien nodig). 

 

33.1.3. Een kantoor met airconditioning of een grote (40' bij 8') ruimte kan 

nodig zijn op de eerste verdieping van het stadion, in het geval dat het 

noodzakelijk is om de uitzendfeed te produceren met een 'Fly Pack'-

systeem in plaats van productietrucks . Een dergelijk kantoor moet 

directe toegang (raam of deur) hebben tot de satellietwagen(s).  
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33.1.4. Een minimum van twee (2) vaste koperen telefoonlijnen naar de muur. 

Elke telefoonlijn moet de capaciteit hebben om internationaal te 

bellen.  
 

33.1.5. Specifiek breedbandinternet in de productiewagen of ‘Fly Pack’-

opstelplaats met een minimum van 20 MB/sec. bandbreedte.  
 

33.1.6. Een kantoor met airconditioning (10' bij 10') kan noodzakelijk zijn voor 

gebruik als productieboekingsbureau. De ideale locatie voor deze 

ruimte moet zo dicht mogelijk bij de tv-verbinding zijn. Dit 

productieboekingsbureau moet een tafel hebben met minimaal 3 

stoelen.  

  

33.2. Stadions moeten toegang verlenen tot de hoofd-back-upstroomgenerator van 

het tv-terrein voor landstroom indien gebruikt voor de satelliet- of 

productiewagen, of de omroeporganisatie toestaan zijn eigen generatoren 

mee te nemen als het stadionbeleid dit toestaat.  

 

33.3. Parkeerpassen per opstellingsdag voor de productie van de uitzending, zoals 

door Concacaf per competitie gedefinieerd.  

 

33.4. Stadions moeten toegewijde 24-uursbeveiliging hebben voor het tv-terrein 

en/of kantoor dat gebruikt wordt voor ‘Fly Pack’-productie, vanaf het moment 

dat de eerste productieapparatuur arriveert tot het moment dat de laatste 

productieapparatuur wordt verwijderd.  

34. BEKABELING  
 

34.1. Stadions moeten het productieteam gratis volledige bekabeling of toegang tot 

de bekabeling beschikbaar stellen als een stadion is voorzien van kabels of 

glasvezel voor televisieproductie. 

 

34.2. Kabels mogen niet in de weg liggen en voor niemand een veiligheidsrisico 

vormen. Er moeten maatregelen worden genomen om te zorgen dat de kabels 

zo min mogelijk opvallen in het stadion en het gebied rondom het speelveld 

 

34.3. Waar nodig moeten kabelbruggen, kabelafdekkers, kabelhaken, kleedruimtes 

van het stadion en andere middelen worden ingezet om de kabels veilig en 

betrouwbaar te maken.  

35. STROOM EN VERLICHTING  
 

35.1. Het team dat als gastheer optreedt moet Concacaf of de omroeporganisatie 

gratis van elektriciteit voorzien om voor en na de wedstrijd werkzaamheden te 

kunnen verrichten in en rondom het stadion.  
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36. PARKEERTERREIN VOOR ONTVANGENDE OMROEPORGANISATIE 
 

36.1. Stadions moeten parkeerpassen ter beschikking stellen voor exclusief gebruik 

door Concacaf, de ontvangende omroeporganisatie en de 

uitzendgerechtigden. Het parkeerterrein moet voldoende groot zijn om de 

technische wagens van de ontvangende omroeporganisatie en 

uitzendgerechtigden te stallen. 

 

36.2. Alle parkeerplaatsen voor de ontvangende omroeporganisatie moeten 

worden toegewezen op voorkeurslocaties, naast of zo dicht mogelijk bij het 

werkterrein van de ontvangende omroeporganisatie en moeten directe 

toegang tot dit terrein bieden.  

 

36.3. Als de fysieke ligging van een stadion een dergelijke parkeerruimte niet 

toestaat, moet een specifiek punt worden aangewezen voor het uitladen van 

apparatuur en afzetten van personeel van omroeporganisaties, zo dicht 

mogelijk bij de ingang van het stadion. 

 

37. TOEGANG EN PARKEREN VOOR DE MEDIA 
 

37.1. Er moet een speciale media-ingang zijn in het stadiongebied met een 

receptiebalie of ruimte waar late accreditatie/media-informatiepakketten 

kunnen worden opgehaald.  

 

37.2. Voor hen moeten parkeerplaatsen worden gereserveerd zo dicht mogelijk bij 

het toegangspunt, en/of een afzetpunt moet worden aangewezen waar men 

apparatuur van voertuigen kan uitladen.   

 

37.3. Deze parkeerlocatie moet eenvoudige circulatie tussen de verschillende 

mediawerkruimtes, zoals de mediawerkkamer, de mediatribune, de 

persconferentiezaal, tv- en radiocommentaarposities, de mixed zone en het 

speelveld mogelijk maken.  
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VOORZIENINGEN VOOR EERSTE HULP EN MEDISCHE/DOPINGRUIMTE 

38.  MEDISCH CENTRUM TOESCHOUWERS 
 

38.1. Stadions moeten beschikken over een medisch centrum voor de toeschouwers 

en volledig uitgerust zijn met eerstehulpvoorzieningen die zijn goedgekeurd 

door de bevoegde lokale autoriteiten. Idealiter is er minimaal een (1) medisch 

centrum voor toeschouwers per stadionsector, maar het aantal, de afmetingen 

en de locatie van deze ruimtes moeten worden overeengekomen in overleg 

met de lokale gezondheidsautoriteiten. Er moet ruimte zijn voor de veilige 

plaatsing van defibrillators op eenvoudig toegankelijke locaties, gelijkmatig 

verdeeld over het stadion. Scenario's voor het omgaan met een grote ramp zijn 

een samenwerkingsverband van de lokale autoriteiten en het 

stadionmanagement.  

 

38.1.1. Tijdelijke medische centra voor elke wedstrijd zijn acceptabel zolang zij 

volledig uitgerust zijn met eerstehulpvoorzieningen die zijn 

goedgekeurd door de bevoegde lokale autoriteiten.   

 

38.2. Een medisch centrum voor toeschouwers moet: 

 

38.2.1. zich bevinden op een locatie die eenvoudig toegankelijk is voor 

toeschouwers en noodhulpvoertuigen van binnen en buiten het 

stadion; 

 

38.2.2. deuren en toegangswegen hebben die breed genoeg zijn om met 

een brancard of rolstoel doorheen te gaan; 

 

38.2.3. beschikken over heldere verlichting, goede ventilatie, verwarming, 

airconditioning, stopcontacten, warm en koud water, drinkwater en 

toiletruimtes voor beide seksen; 

 

38.2.4. beschikken over muren en antislipvloeren van glad en gemakkelijk 

schoon te maken materiaal; 

 

38.2.5. beschikken over een glazen medicijnkast; 

 

38.2.6. beschikken over een opslagruimte voor brancards, dekens, kussens en 

eerstehulpmateriaal; 

 

38.2.7. beschikken over een telefoon voor interne en externe communicatie; 

 

38.2.8. duidelijk aangegeven zijn binnen en buiten het stadion. 
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39. MEDISCHE RUIMTE VOOR SPELERS 
 

39.1. Stadions moeten beschikken over een medische ruimte voor spelers voor elk 

team. Deze ruimte moet zo dicht mogelijk bij of in de spelerskleedkamer en het 

speelveld zijn gelegen, met eenvoudige toegang tot de buiteningang en de 

noodhulpvoertuigen. De deuren en gangen naar deze ruimte moeten breed 

genoeg zijn om brancards en rolstoelen door te laten.  

40. DOPINGCONTROLE  
 

40.1. Stadions moeten een ruimte ter beschikking stellen voor dopingcontroles, 

bestaande uit een naast elkaar gelegen wachtruimte, werkruimte en 

wasgelegenheid.  

 

40.1.1. De werkruimte moet over een tafel, vier (4) stoelen en een wastafel 

beschikken.  

 

40.1.2. De toiletruimte moet vlak naast de werkruimte zijn gelegen met een 

directe privé-ingang naar de werkruimte en plaats bieden aan twee 

(2) mensen. De toiletruimte en sanitaire voorzieningen moeten 

beschikken over één (1) toilet, één (1) wastafel en één (1) douche.  

 

40.1.3. De wachtruimte moet vlak naast de werkruimte zijn gelegen met 

voldoende zitplaatsen voor vier (4) mensen en met een koelkast of 

koeler en een televisie afgestemd op de wedstrijd die wordt gespeeld.  

 

40.2. Idealiter is de ruimte vlakbij de kleedkamers van de teams en scheidsrechters 

en niet toegankelijk voor het publiek en de media. Het moet goed worden 

geventileerd met frisse lucht en moet zijn voorzien van airconditioning en 

centrale verwarming (als de weersomstandigheden dit vereisen), met antislip, 

gemakkelijk te reinigen vloeren, muren van hygiënisch materiaal en helder 

verlicht zijn.  
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VOORZIENINGEN VOOR DE TOESCHOUWERS 

41. TRIBUNES  
 

41.1. Elke tribune in een stadion moet ingedeeld kunnen worden in verschillende 

secties of tribunes, elk met zijn eigen toegangspoorten, frisdrankstandjes, 

toiletvoorzieningen en andere noodzakelijke voorzieningen.  

 

41.1.1. Om de secties onder te verdelen moeten doorzichtige barrières worden 

gebruikt die voldoen aan de nationale wetgeving en goedgekeurd zijn 

door de lokale autoriteiten. 

 

41.1.2. De barrières moeten voorkomen dat toeschouwers van de ene sectie 

of subsectie naar de andere gaan, tenzij dit noodzakelijk is voor de 

evacuatieprocedure van het stadion.  

 

41.2. Het gebruik van tijdelijke stands wordt afgeraden, maar is toegestaan zolang 

de stands voldoen aan internationale en nationale specificaties, technische 

keuringen en gecertificeerd zijn. 

42. ZITPLAATSEN  
 

42.1. Alle toeschouwers moeten zitten. De stoel (indien beschikbaar) moet 

individueel zijn en afgescheiden, bevestigd aan de structuur (bijv. de vloer) en 

comfortabel zijn gevormd, met een rugsteun ter ondersteuning.  

 

42.1.1. De stoelen moeten duurzaam en vuurbestendig zijn en in staat om de 

invloeden van het klimaat ter plaatse te doorstaan.  

 

42.1.2. Er moet voldoende beenruimte tussen de rijen zijn om ervoor te zorgen 

dat de knieën van de toeschouwers de stoelen ervoor niet raken en 

tegelijkertijd het toegangspad niet blokkeren.  

 

42.1.3. Het pad tussen de rijen stoelen moet garanderen dat toeschouwers 

eenvoudig in en uit de rijen kunnen bewegen, ook als deze vol zijn. Voor 

een redelijke beenruimte wordt een minimumafstand van tachtig (80) 

centimeter van rugleuning tot rugleuning aangeraden.  

 

42.1.4. Om een redelijk comfort voor de toeschouwer te creëren met 

inachtneming van de stadionveiligheid, moet de minimumbreedte 

vijfenveertig (45) centimeter zijn, terwijl het aangeraden minimum vijftig 

(50) centimeter is.  
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42.1.5. De rijnummers moeten duidelijk worden aangegeven in de gangpaden 

of middenpaden op een eenvoudig vindbare locatie aan de 

buitenkant van de laatste stoel in de rij. Bij aankomst in een onbekend 

stadion moet de toeschouwer de weg naar de stoel duidelijk 

aangegeven en eenvoudig te herkennen zijn op het ticket. 

 

42.2. Alle stoelen moeten op zo'n manier zijn genummerd dat ze duidelijk, eenvoudig 

en direct te herkennen zijn. 

 

42.3. Over het algemeen mogen wedstrijden alleen in all-seater stadions worden 

gespeeld. Indien alleen stadions beschikbaar zijn met zowel zit- als 

staanplaatsen, blijft de staanruimte vrij. Voor toeschouwersgebieden zijn de 

FIFA Stadium Safety and Security Regulations van toepassing. 

43. VVIP- AND VIP-STOELEN 
 

43.1. Er moeten suites met verschillende capaciteiten (minimaal 20) en tribune VIP- 

en VVIP-stoelen zo dicht mogelijk bij de middenlijn beschikbaar zijn.  Bovendien 

moet suitecatering voor verkoop beschikbaar zijn.   

 

43.2. Tribune VVIP- en VIP-stoelen moeten zich in een overdekte tribune bevinden en 

indien mogelijk directe toegang hebben tot een hospitality-ruimte met 

stadioncatering (te koop). 

 

43.3. Dit gebied moet streng worden gecontroleerd en beschermd tegen 

onbevoegde personen of groepen die oversteken (bijv. toeschouwers, media 

enz.). 

 

43.4. Het pad tussen de rijen stoelen moet garanderen dat toeschouwers eenvoudig 

in en uit de rijen kunnen bewegen, ook als deze vol zijn. Voor een redelijke 

beenruimte wordt een minimumafstand van tachtig (80) centimeter van 

rugleuning tot rugleuning aangeraden.  

 

43.5. Voor een redelijk comfort voor de toeschouwer, en met inachtneming van de 

stadionveiligheid, moet de minimumbreedte zestig (60) centimeter zijn. 

 

43.6. VIP en VVIP afzetten en parkeren moet beschikbaar zijn met gemakkelijke 

toegang tot het gebied met stoelen. 

44. IN- EN UITGANGEN  
 

44.1. Toegangspoorten en/of draaihekken moeten zodanig worden ontworpen dat 

opstopping wordt voorkomen en een vlotte doorgang van toeschouwers wordt 

gegarandeerd. De beschikbare bewegingsruimte direct buiten de 
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uitgangspoorten moet voldoende zijn om te garanderen dat toeschouwers niet 

het risico lopen in een panieksituatie onder de voet te worden gelopen en in 

staat zijn om het evenement rustig te verlaten.  

 

44.2. Alle delen van het stadion, met inbegrip van de ingangen, uitgangen, trappen, 

deuren, vluchtroutes, daken en andere publieke en privégedeelten en ruimtes, 

moeten voldoen aan de veiligheidsnormen van de aangewezen lokale 

autoriteiten en voldoen aan internationale aanbevelingen voor beste 

praktijken voor zover deze algemeen worden geaccepteerd. De openbare 

doorgangen en trappen in het toeschouwersgebied moeten in een felle kleur 

zijn geverfd (bij voorkeur felgroen, felgeel of feloranje), evenals alle poorten, 

met inbegrip van maar niet beperkt tot de toeschouwersgebieden, deuren 

naar buiten en uitgangspoorten.  

 

44.3. Alle buitendeuren en poorten in het stadion en alle poorten in het 

toeschouwersgebied in het stadion moeten: 

 

44.3.1. zijn uitgerust met een afsluitmechanisme dat eenvoudig en snel te 

bedienen is door iemand die binnen is in het geval van buitendeuren 

en poorten of van beide kanten in het geval van poorten die toegang 

geven tot het speelveld;  

 

44.3.2. zijn ontworpen om niet afgesloten te zijn terwijl er toeschouwers in het 

stadion zijn. In geen geval mogen zij met een sleutel zijn afgesloten 

gedurende de tijd dat er toeschouwers in het stadion zijn; 

 

44.3.3. zijn ontworpen om naar buiten te openen, weg van de toeschouwers. 

Van de toeschouwersgebieden naar het speelveld; 

 

44.3.4. altijd worden bemand door een speciaal hiertoe aangewezen steward, 

om op te treden tegen misbruik en om de dichtstbijzijnde vluchtroutes 

te wijzen in het geval van een evacuatie.  

 

44.4. De toegang tot stadions moet op adequate wijze worden aangegeven (bijv. 

via pictogrammen) om toeschouwers naar hun secties en alle draaihekken te 

begeleiden. Toegangs-/uitgangspoorten en deuren moeten werken en 

eveneens duidelijk worden gemarkeerd met aanwijzingen die universeel 

begrijpelijk zijn.  

 

44.4.1. Prominente, duidelijk zichtbare signalering die toeschouwers leiden 

naar sanitaire voorzieningen, eetgelegenheden, winkels, uitgangen en 

andere servicegebieden waar gasten gebruik van kunnen maken. 
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45. TOILETTEN EN SANITAIRE VOORZIENINGEN 
 

45.1. Voldoende schone en hygiënische sanitaire voorzieningen moeten gelijkmatig 

worden verdeeld over alle secties van een stadion. Er moeten voldoende 

sanitaire faciliteiten zijn om plaats te bieden aan de totale capaciteit van het 

stadion. 

 

45.2. Zittoiletten voor alle toeschouwers van beide seksen, evenals urinoirs voor 

mannelijke faciliteiten, moeten in elke sectie beschikbaar zijn.  

 

45.2.1. Private sanitaire voorzieningen, bestaande uit één toilet en wastafel, 

worden overwogen in de hele faciliteit, voor gebruik door mensen die 

hulpbehoevend zijn, waaronder gehandicapten en jonge kinderen.  

 

45.3. Alle toiletten moeten zijn uitgerust met gootstenen en gemakken zoals 

toiletpapier en zeep.   

 

45.4. Om een overvloed van toeschouwers die de sanitaire voorzieningen in- en 

uitgaan te voorkomen, moet er een eenrichtingstoegangssysteem zijn, of 

tenminste deuren die voldoende breed zijn om de verdeling van de doorgang 

van ‘in-’ en ‘uitstromen’ van elke toiletruimte mogelijk te maken. 

46. VOORZIENINGEN VOOR TOESCHOUWERS MET EEN HANDICAP  
 

46.1. Elk stadion moet zich inspannen om toeschouwers met een handicap veilig en 

comfortabel van dienst te zijn. Dit omvat het aanbieden van plekken met een 

goed, onbelemmerd zicht en hellingen voor rolstoelen, toiletvoorzieningen en 

ondersteunende diensten. 

 

46.2. De kwaliteit van de zitplaatsen en keuze in entreekaarten moet gevarieerd zijn 

om gehandicapte toeschouwers dezelfde mogelijkheden te bieden als niet-

gehandicapte toeschouwers. Rolstoelgebruikers moeten toegang krijgen tot 

het stadion via alle ingangen - met inbegrip van de VIP-, VVIP-, media-, uitzend- 

en spelersvoorzieningen - en tot hun toegewezen plek, zonder onnodig 

ongemak voor henzelf of andere toeschouwers. 

47. OMROEPSYSTEEM 
 

47.1. Het is cruciaal dat stadionmanagers en autoriteiten kunnen communiceren 

met toeschouwers binnen en buiten het stadion via een voldoende krachtig en 

betrouwbaar omroepsysteem.  

 

47.2. Het omroepsysteem mag alleen gebruikt worden voor aankondigingen die 

worden verzocht door Concacaf of lokale veiligheidsautoriteiten, alsmede voor 
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aankondigingen die op de wedstrijd betrekking hebben (bijv. doelpunten, 

wissels, aanwezigheidsaantallen, minimale extra tijd, enz.). 

 

47.2.1. Het omroepsysteem mag niet gebruikt worden voor het verspreiden 

van commerciële boodschappen (m.u.v. promoties van officiële 

licentiehouders) zonder de uitdrukkelijke toestemming van Concacaf. 

 

47.3. Het oproepsysteem moet zijn voorzien van een alternatieve 

noodstroomvoorziening voor een minimale periode van drie (3) uur om te 

garanderen dat het systeem zonder onderbrekingen blijft werken in het geval 

van stroomuitval.  

48. VIDEOSCHERMEN   
 

48.1. Videoschermen moeten toeschouwers optimale kijkmogelijkheden bieden op 

een locatie die geen risico vormt voor de toeschouwers. Idealiter is het scherm 

onderdeel van het omroepsysteem en wordt het gebruikt om boodschappen 

uit te zenden. 

 

48.2. Delen van de videoschermen kunnen worden gebruikt om boodschappen te 

tonen in geval van nood en moeten worden verbonden met elektrische 

systemen met een drie uur durende stroomvoorziening in het geval van een 

normale stroomstoring.  

 

48.3. Deze videoschermen moeten worden geplaatst in twee diagonaal 

tegenoverliggende hoeken in het stadion of een achter elk doel. Ze kunnen 

zo worden geplaatst dat ze de open hoekruimtes tussen de zij- en de 

hoofdtribunes opvullen. Ze kunnen ook op het dak van de hoofdtribune 

worden geplaatst of gehangen.  

 

49. VOEDSEL EN DRANK  
 

49.1. Stadions moeten uitgerust zijn met snackkraampjes voor toeschouwers. Idealiter 

is er één (1) snackkraam voor elke tweehonderdvijftig (250) zitplaatsen in het 

stadion.  

 

49.2. Daarnaast kunnen venters bezoekers bedienen die minder mobiel zijn, zoals 

mensen met een handicap, rolstoelgebruikers en families met kleine kinderen. 

Het idee van venten is de bezoekers te bedienen die op de tribune zitten, net 

voor en tijdens het evenement, door personeel dat heen en weer loopt van de 

snackkraam naar de tribunes. 
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50. KRAAMPJES MET KOOPWAAR  
 

50.1. Kraampjes met koopwaar moeten zodanig worden geplaatst dat ze 

toeschouwers aantrekken zonder opstopping in de stadiontoeloop te 

veroorzaken. Ze moeten voor iedereen toegankelijk zijn, zelfs tijdens hoge-

risicowedstrijden waar de secties zijn verdeeld.  

51. PARKEREN VOOR TOESCHOUWERS  
 

51.1. Alle parkeerplaatsen moeten ter plekke zijn en toeschouwers directe toegang 

tot het stadion bieden. De parkeerplaatsen rondom het stadion moeten helder 

verlicht en duidelijk aangegeven zijn, bij voorkeur met genummerde of 

geletterde secties en moeten worden bewaakt tegen illegaal binnendringen.  

 

51.2. Het is cruciaal om ervoor te zorgen dat de toegang tot en het verlaten van het 

parkeerterrein snel en soepel verloopt en dat directe routes naar de 

dichtstbijzijnde snelwegen worden aangegeven. Als er niet voldoende 

parkeerplaatsen beschikbaar zijn moeten er bij voorkeur 

parkeermogelijkheden worden aangeboden tot maximaal vijftienhonderd 

(1500) meter van het stadion.  

 

51.3. Het is van groot belang het openbare parkeerbeleid te bespreken met de 

bevoegde lokale autoriteiten, met de openbare transportsystemen en het 

mogelijke aanbod van grote parkeergarages in de onmiddellijke nabijheid van 

het stadion in het achterhoofd.   

 

51.4. Hospitality parking is een bijzonder belangrijk element en voldoende 

parkeergelegenheid vlakbij het stadion om hospitality-tickethouders tegemoet 

te komen is belangrijk. Deze moet zich in de buurt van de VIP-ingang en bij 

voorkeur afgescheiden van de openbare parkeerterreinen bevinden. Deze 

voertuigen worden idealiter binnen het stadion geparkeerd.  

 

52. PARKEERTERREIN VOOR TEAMOFFICIAL- EN Concacaf-DELEGATIE  
 

52.1. Stadions moeten gratis parkeerruimte bieden voor het gebruik van 

teambussen, Concacaf-officials en Concacaf-VIP-gasten, bij voorkeur 

gelegen binnen of direct buiten het stadion op een beveiligde locatie. In de 

gastheerrechtenovereenkomst wordt het aantal parkeerplaatsen bepaald.  

 

52.1.1. De parkeerplaatsen moeten veilig en beveiligd zijn en een 

eenvoudige toegang tot de betreffende gebieden mogelijk maken.  

 

52.1.2. Om toegang te krijgen tot deze parkeerplaatsen moet het team dat 
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als gastheer optreedt een systeem met parkeerpassen hanteren die 

duidelijk zichtbaar in het voertuig moeten worden gelegd.  

 

52.1.3. Teams en Concacaf-officials moeten toegang tot de kleedkamers 

hebben via hun afzetpunten zonder de VIP/VVIP-, media- en 

openbare ruimtes te hoeven passeren.  

 

52.1.4. In het geval van het gebruik van politie-escorte voor een veilige en 

efficiënte toegang tot het stadion voor de teams en de 

wedstrijdofficials, wordt aan dit personeel parkeerplaatsen 

beschikbaar gesteld zo dicht mogelijk bij de voertuigen die zij 

escorteren.  

53. PARKEREN VOOR NOODHULPDIENSTEN EN GEHANDICAPTE 

TOESCHOUWERS  
 

53.1. Voor politievoertuigen, brandweerwagens, ambulances en andere 

voertuigen van de noodhulpdiensten en ook de voertuigen van 

gehandicapte toeschouwers moeten parkeervoorzieningen direct naast of 

binnen het stadion beschikbaar worden gesteld. Deze parkeerplaatsen 

moeten zodanig zijn gelegen dat ze een directe, onbeperkte route naar en 

van het stadion bieden, afgescheiden van de openbare toegangsroutes.  

54. TOESCHOUWERSCAPACITEIT 
 

54.1. De minimale en maximale toeschouwerscapaciteit wordt bepaald door de 

gastheerrechtenovereenkomst of het Competitiereglement voor de 

betreffende competitie.  

55. NOODVERLICHTINGSSYSTEEM 
 

55.1. Elk stadion moet uitgerust zijn met een door de bevoegde lokale autoriteiten 

goedgekeurd noodverlichtingssysteem. Het noodverlichtingssysteem moet 

worden gebruikt in het geval van een algemene lichtuitval in alle delen van het 

stadion die voor het publiek toegankelijk zijn, inclusief maar niet beperkt tot alle 

uitgangs- en evacuatieroutes.  

 
55.2. Stadions moeten zijn uitgerust met nooduitgangborden, inclusief maar niet 

beperkt tot uitgangen, uitgangsroutes, brandblussers, enz.  

56. COMMERCIEEL DISPLAYGEBIED 
 

56.1. Stadions moeten aan commerciële partners aangewezen gebieden en 
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bepaalde gratis voorzieningen ter beschikking stellen in verband met hun 

exclusieve sponsorschap van het evenement en/of rechten voor het leveren 

van producten.  

 

56.2. De beschikbaar gestelde ruimte (minimaal honderd (100) vierkante meter) 

moet in een gepaste staat verkeren om commerciële partners in staat te stellen 

hun promotieactiviteiten te realiseren. 

 

56.3. Als er een permanente stroomvoorziening in de aangewezen ruimtes is, moet 

de gastorganisatie hier toegang tot verlenen. 

 

56.4. Stadions moeten zich aanpassen en zich houden aan de commerciële 

voorschriften van de specifieke Concacaf-competitie(s) waarvan bevestigd 

wordt dat ze plaatsvinden in het geselecteerde stadion. 
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ANDERE ZAKEN  

57. WIJZIGINGEN 
 

57.1. Concacaf behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in welk 

deel van deze richtlijnen dan ook en om welke reden dan ook. Dergelijke 

wijzigingen moeten op gepaste wijze binnen afzienbare tijd worden 

gecommuniceerd. 

58. NIET OPGENOMEN ZAKEN  
 

58.1. Zaken die niet in deze richtlijnen worden behandeld, zullen door het Concacaf-

bestuur worden beslist. Dergelijke besluiten zijn definitief, bindend en zijn 

onherroepelijk. 

59. AFSLUITENDE BEPALINGEN 
 

59.1. Het algemeen secretariaat van Concacaf is belast met het uitvoerend beheer 

van de regelgeving en is derhalve bevoegd om besluiten te nemen en de 

noodzakelijke gedetailleerde bepalingen vast te stellen voor de 

tenuitvoerlegging van deze richtlijnen. 
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