A BORISOV ARÉNA PÁLYARENDSZABÁLYA
Kérjük, fehéroroszországi tartózkodása és a Borisov Arénában tett látogatása során tartsa be a
nemzeti jogszabályokat, a pályarendszabályokat és az UEFA biztonsági szabályait.
Szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy a nézők biztonságát a Borisov Arénában és annak
közelében a rendőrség és a biztonsági őrök biztosítják. A kapukat a rendezvény előtt két órával
nyitjuk meg. A túl nagy méretű személyes tárgyakat (táskák, műanyag zacskók, egyéb nagy tárgyak
stb.) a ruhatárban kell tárolni, amely a „H” és az „A” szektor között, a bejárat alatt található. A nézők
és személyes tárgyaik átvizsgálására a Borisov Aréna bejáratainál (a forgóajtóknál) kerül sor.

TILOS:
1. Ittasan a Borisov Aarénában tartózkodni.
2. Provokatív módon viselkedni a Borisov Arénában vagy annak közelében (a sportolókkal vagy
az ellenfél szurkolóival szemben provokatív vagy támadó rigmusok skandálása, szélsőséges
vagy rasszista viselkedés jelei, provokatív transzparensek, zászlók használata stb.).
3. Behozni a Borisov Arénába az alábbiakat:
 éles vagy vágó fegyverek, gáz- és egyéb fegyverek, robbanóanyagok és lőszerek, azok
utánzata vagy másolata, pirotechnikai eszközök és füstképző anyagok, valamint külön
erre a célra készített vagy módosított tárgyak, amelyek használata életveszélyes
lehet, vagy kárt tehet a személyekben vagy a stadionban;
 alkoholos vagy alacsony alkoholtartalmú italok, valamint sör bármilyen ivóedényben;
 egyéb folyadékok üvegben, fémben és nem átlátszó edényben, amelyek mérete
meghaladja az egy litert, és amelyeknek zárt dugójuk/kupakjuk van.
4. Dohányozni a lelátón és egyéb, dohányzásra nem kijelölt helyen.
5. Fellépni a biztonsági őrök és rendőrök ellen bármilyen olyan módon, amely
megakadályozhatja őket abban, hogy az esemény során a biztonsági kötelezettségeiknek
eleget tegyenek.
6. Egyik szektorból átmenni a másikba.
A tiltott tárgyakat birtokló szurkolók nem léphetnek be a Borisov Arénába. A rendezvény során az
előírt szabályokat be nem tartó személyeknek azonnal hatállyal el kell hagyniuk a stadion
területét. Bűncselekmény elkövetése esetén a Fehéroroszországi Köztársaság jogszabályai
szerinti büntetés alkalmazandó.
A szabályok listája nem korlátozódik a jelen dokumentumban kiemeltekre. Bármikor kérhet
további tájékoztatást a biztonsági őröktől és a rendőröktől.

Kérjük, tartsa be a pályarendszabályokat a nyilvános helyeken, valamint legyen figyelmes és
udvarias a rendezvény valamennyi résztvevőjével.

A BORISOV ARÉNÁBAN SZIGORÚAN TILOS
–

A kijelölt helyeken kívül dohányozni;

–

Bármilyen tárgyat a lelátókra, a pályára, a nézők, a játékosok vagy a bírók közé dobni;

–

A pályára belépni;

–

Nyílt lánggal járó és pirotechnikai eszközöket használni bármilyen célból;

–

Olyan transzparenseket, posztereket, zászlókat vagy bármilyen más vizuális eszközt behozni
vagy megjeleníteni, amely a stadionon belüli erőszakra vagy idegengyűlöletre ösztönző
szimbólumokat vagy emblémákat alkalmaz, illetve fasiszta vagy rasszista üzeneteket
tartalmaz;

–

Olyan propaganda- vagy kampánytevékenységet folytatni, amely társadalmi, faji alapú,
nemzetiségi vagy vallási ellenségeskedéshez vezethet;

–

Olyan tevékenységet folytatni, amely agressziót szülhet, vagy konfliktushelyzetet
eredményezhet;

–

Obszcén vagy támadó szövegeket skandálni, támadó kézmozdulatokat tenni, valamint
megfélemlíteni más nézőket, a játékosokat vagy a személyzet tagjait;

–

Diszkriminálni a labdarúgó-játékosokat, az edzőket, a játékvezetőket, a személyzet tagjait és a
nézőket nemzetiségi és/vagy faji alapon;

–

Az átjárókban, a szektorok kijáratainál, bejáratainál és a lépcsőházakban tartózkodni, és
akadályozni más nézőket, a személyzetet és a résztvevőket a szabad mozgásban;

–

Felállni az ülőhelyről, felmászni a kerítésre, a védőfalakra és az aréna tartó elemeire;

–

A stadion, a labdarúgó-játékosok, a tisztviselők és a nézők tulajdonában kárt tenni;

–

Feliratokat és rajzokat firkálni a stadion szerkezeti elemeire és a közeli létesítményekre.

Kérjük, tartsa be a pályarendszabályokat a nyilvános helyeken, valamint legyen figyelmes és
udvarias a rendezvény valamennyi résztvevőjével.
Örömmel látjuk Önt a Borisov Arénában, és köszönjük az együttműködését!

