QUESTIONÁRIO DE INFRAESTUTURAS
CLUBE:
PAVILHÃO:
LOCALIDADE:

Este questionário destina-se a identificar as condições técnicas e desportivas das infra-estruturas destinadas à prática
do futsal nas competições organizadas pela FPF, de âmbito nacional e internacional.
Deve ser totalmente preenchido com rigor e ser enviado em formato electrónico. Em conjunto devem ser enviados os
seguintes anexos:
a) Licença de Utilização emitida pela Autoridade Municipal
b) Cópia da apólice do seguro de Responsabilidade Civil
c) Plantas com a disposição dos sectores e lugares sentados
d) Regulamento de segurança e de utilização dos espaços de acesso público ou declaração de conformidade de acordo
com a legislação em vigor emitida pelas entidades de segurança, a ANPC e os serviços de emergência médica
e) Fotografia geral do recinto

Informação geral
Clube:

Associação:

1. O nome e endereço da Pavilhão
Nome do Pavilhão:
Endereço:

Cidade:

País:

Número de telefone:

Número de fax:

Endereço de e-mail:

Internet:

Apresentação CD-ROM

Sim

Não (se sim por favor envie uma cópia)

2. O nome e endereço do proprietário do Pavilhão
Nome do proprietário do
Pavilhão:
Endereço:

Número de telefone:

Número de Fax:

3. Administração do Pavilhão
Escritórios permanentes com salas de administração
Central Telefónica

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Telefone n °:

Nome do responsável do Pavilhão
O acesso a computador com ligação à Internet?
4. História do Pavilhão
Ano de Construção:

Data da inauguração:

Ùltima Renovação em:

Arquitetura:
Realização de jogos
internacionais:

Alterações feitas:

Elipse
Sim

Rectangular
Jogos:

Outros
não

Bancadas
Temporárias:

Sim

Não

5. Utilizadores do Pavilhão
Clubes de Futsal:

1)

2)

Contactos. Clube 1:
Nome (a), número telefone (b)

a)

b)

Contactos. Clube 2:
Nome (a), número telefone (b)

a)

b)

Contactos. Clube 3:
Nome (a), número telefone (b)

a)

b)

1)
Outras modalidades. Clubes:
(Disciplinas)

3)

2)

(

)

3)

(

)

(

)

a)

b)

c)

Evento 1:
Tipo (a), ano (b)
Presenças (c)

a)

b)

c)

Evento 2:
Tipo (a), ano (b)
Presenças (c)

a)

b)

c)

Evento 3:
Tipo (a), ano (b)
Presenças (c)

a)

b)

c)

Outros eventos:

6. Superfície de jogo
6.1 Dimensões máximas:

X

m.

6.2 Dimensão para jogos de Futsal:

X

m. (Minimum for international matches: 38 x 18 m)

6.3 Distância mínima superfície de
jogo e delimitação da zona de
público

m.

6.4 Tipo de superfície de jogo:
6.5 Publicidade na superfície de jogo
6.6 Marcações:

artificial
Sim
b)

Tipo/fabricante Cor

Madeira

Quais? a)
c)

não

Largura das linhas
cm
(Jogos Internacionais: 8 cm)

Cor das linhas

6.7. Área Técnica
a) Bancos suplentes:

fixo

móveis

b) Balizas:

c) Balizas suplentes:

Sim

d) Local de tabela do
cronometrista:
(entre bancadas, visão clara)
e) Localização área de aquecimento para jogadores
substitutos:

Não

cadeiras

Capacidade:

7. Bancadas
7.1 Capacidade oficialmente autorizada (enviar planos detalhados)
a) lugares numerados

Sim

Não

b) lugares com costas

Número:

c) lugares sem costas

Número:

d) lugares peão

Número:

e) Lugares VIP

Número:

Capacidade

Total:

parcialmente; lugares

8. Segregação
8.1 Separação dos espectadores da superfície de jogo
a) Existe uma separação?

Sim

b) Varandim em torno da superfície
de jogo ?

Sim Altura:

c) Limite distância da parede da

Não
Não

Linha de baliza:
Linha lateral:

9. Adeptos Visitantes
9.1 Lugares sentados (cobertos)

Número:

Localiz.:

9.2 Lug. sentados (não cobertos)

Número:

Localiz.:

9.3 Separação

sim

não

9.4 Instalações sanitárias separadas disponíveis na proximidade imediata?

sim

não

9.5 Instalações de restauração separadas disponíveis na proximidade imediata?

sim

não

10. Iluminação
10.1 Intensidade de iluminação:

Lux

10.2 Existe um gerador de emergência:
Para a superfície de jogo?
Intensidade:

Sim

Não

Sim

Não

Lux

Para as outras áreas do Pavilhão?
Intensidade:

Lux

11. Instalações
11.1 Balneários das equipas
a) Balneário da equipa da casa

Área:

m2

Nº de chuveiros:
Nº cabinas com retretes:
Nº de urinóis:

b) Balneário da equipa visitante

Área:

m2

No. de chuveiros:
Nº cabinas com retretes:
Nº de urinóis:

Dispõem de água quente?

sim

não

11.2 Balneários dos árbitros
a) Balneários dos árbitros

m2

Área:

Nº de chuveiros:
Nº cabinas com retretes:
Nº de urinóis:

b) Segundos balneários árbitros

2

Área:

m

Nº de chuveiros:

(Para árbitras)

Nº cabinas com retretes:

Dispõem de água quente?

sim

não

sim

não

sim

não

11.3 Sala do Delegado
Existe uma sala para o delegado da UEFA junto aos balneários?
11.4 Enfermaria
Sala de observação para as equipas

m2

Área
11.5 Posto de controlo antidopagem
a) Sala para controlos

sim

não

b) Instalações sanitárias

sim

não
m2

Área
Localização:
11.6 Salas de recepção para convidados de honra:
Existe alguma sala de recepção para convidados de honra?
Capacidade:

sim

não

Localiz.:

12.1 Número de jornalistas que podem ser acreditados no Pavilhãp:

12.2 Localização da área de acreditação de jornalistas no Pavilhão:
12.3 Televisão e rádio
a) Número total de posições de comentadores:
b) Localização:
Esse número pode ser aumentado?

sim

não

Se sim, para quantos?

12.4 Imprensa escrita
a) Número total de lugares sentados cobertos:
Com mesa:
Sem mesa:
Tomadas eléctricas:

sim

b) Localização:
Esse número pode ser aumentado?

sim

12.5 Telefones
Número de telefones na tribuna de imprensa (imprensa escrita):
Número de telefones na área de trabalho da imprensa no pavilhão:
12.6 Fax
Número de aparelhos de fax:
Números de ligações de modem na tribuna de imprensa:

não

Se sim, para quantos?

não

Área m2:

12.7 Estúdios TV/Rádio

Número:

Localização:
Zona mista:

sim

não

12.8 Sala de conferências de imprensa om Área m2:

Nº de lugares:

a) Instalações técnicas:
b) Localização:
12.9 Número de posições para fotógrafosna bancada:
12.10 Número de posições para fotógrafos atrás das balizas:
12.11 Número de posições para equipas ENG atrás das balizas:
12.12 Número de tomadas eléctricas para fotógrafos:
12.13 Câmaras escuras
Número:

Localização:

Quantas posições lavagem/ secagem?
Quantas com ligações de modem?
12.14 Posições de câmaras
Número:

Permanentes:
Temporárias:

Localização:
12.15 Área para carros de exteriores
a) Localização
b) Dimensões

m2

Zona segura:

sim

não

sim

não

sim

não

13. Sala de controlo de segurança
13.1 Existe uma sala de controlo de coordenação de segurança?
Localização:
13.2 Existem planos de emergência e contingência aprovados?
14. CCTV
14.1 Vídeo-vigilância dos espectadores
a) Permanente

sim

não

b) Temporária

sim

não

c) Dentro do pavilhão

sim

não

d) Fora do pavilhão

sim

não

e) Sistema a cores

sim

não

f) Número de câmaras:
g) Número de ecrãs:
15. Sistema de comunicação com o público e painel electrónico
15.1 Existe sistema de comunicação com o público?

sim

não

sim

não

a) Tipo:
b) Onde está localizado o sistema?
c) Os hinos podem ser reproduzidos neste sistema?
d) Leitor de CD:

sim

15.2 Existe algum painel electrónico?
a) Localização:
b) Medidas:

não

Leitor cassetes:
sim

sim

não
não

c) Dados técnicos (LED, cronómetro, marcador):
16. Instalações sanitárias e de restauração
16.1 Instalações sanitárias
a) Número cabinas com retrete para senhoras:
b) Número cabinas com retrete para homens:
c) Número de urinóis:
Localização:
Estão limpos, higienizados e a funcionar bem?

sim

não

16.2 Instalações de restauração
a) Quantos pontos de venda?
b) Localização:
17. Instalações de primeiros socorros
17.1 Instalações de primeiros socorros para o público

sim

Número:

não
m2

Área

Localização:
Hospital mais próximo:

Nome:

Distância

km

18. Espectadores deficientes
18.1 Nome do coordenador:
18.2 Lugares:

(cobertos)

Número:

(não cobertos)

Número:

Localização:
18.3 Instalações sanitárias disponíveis na proximidade imediata:

sim

não

Acesso separado:

sim

não

18.4 Instalações de restauração disponíveis na proximidade imediata:

sim

não

Localização:

Localização:
Acesso separado:

sim

no

18.5 Nº cabinas com retrete:
18.6 Nº lug. de estacionamento:

Localização:

18.7 Os acompanhantes podem sentar-se junto aos espectadores deficientes?

sim

não

19. Acessibilidade e alojamento
19.1 Estacionamento
a) Nº lugares estacionamento:

Dentro perímetro segurança pavilhão:

Autocarros:

Automóveis:

Ña proximidade imediata do pavilhão:

Autocarros:

Automóveis:

Num raio de 1.5 km

Autocarros:

Automóveis:

19.2 Transportes públicos
a) Existem transportes públicos para o pavilhão?

sim

não

b) Que tipo de transporte?
19.3 Distância desde o centro da localidade:

km

min.

19.4 Aeroporto mais próximo
a) Nome e local
b) Distância ao pavilhão:
c) Voos internacionais regulares

km
sim

não

d) Proibição de voos nocturnos?

sim

não

e) Que espaço está disponível para charters?
19.5 Outro(s) aeroporto(s):
19.6 Hotéis
a) Número de hotéis de 5*:
b) Número de hotéis de 4*:
c) Número de quartos potencialmente disponíveis:
20. Segurança
20.1 Portões de segurança na vedação do perímetro que abrem para a área de jogo?

sim

não

Número:
20.2 Vias de evacuação assinaladas
20.3 Vedações nas bancadas

sim

não

sim

não

Quantas?
Altura:
Localização:
20.4 Número de torniquetes para espectadores:
20.5 Quantos espectadores podem entrar por minuto?

Nome do Clube

Nome da Associação de Futebol

Assinatura do responsável do clube

Assinatura do Secretário‐geral da Associação de futebol

Data e local:

Data e local:

