Slovenská basketbalová asociácia
Junácka 6, 832 80 Bratislava, tel, fax: 02/442 50 317

www.slovakbasket.sk
e-mail: sekretariat@slovakbasket.sk
Korešpondenčná adresa: Trnavská cesta 37, 831 024Bratislava

Protokol o kolaudácii hál a telocviční pre súťaže SBA v súťažnom ročníku 2017/2018
Basketbalový klub, ktorý požaduje kolaudáciu: ...........................................................................
Športová hala: ...............................................................................................................................
Pre súťaže (uviesť kategóriu najvyššej súťaže): ...........................................................................
1. Rozmer ihriska max. 28 x 15 m:

ÁNO □
dĺžka...............

iný rozmer v metroch:

2. Povrch hracej plochy a/ drevené parkety:
b/ iný povrch – aký:
c/ stav povrchu:

ÁNO □

NIE □
šírka.................
NIE □

...................................................

veľmi dobrý □

vyhovujúci □

poškodený □

3. Vyznačenie ihriska:

a/ v zmysle pravidiel FIBA:
b/ farebné šestky:
c/ polkruh „prerážanie“:
d/ 2 m okraj okolo:
e/ rovnaká farba b, d:

ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO

□
□
□
□
□

NIE □
NIE □
NIE □
NIE □
NIE □

4. Okolie ihriska:

a/ vzdialenosť divákov od ihriska 2 m:
b/ iná vzdialenosť (najkratšia):

ÁNO □

NIE □

a/ veľkosť dosiek štandard:
b/ materiál priehľadný:
c/ iný materiál:
d/ ochrana dosky:
e/ náhradná doska:

ÁNO □
ÁNO □

6. Konštrukcia koša:

a/ upevnená zo stropu:
b/ upevnená pevne na stene:
c/ prenosná konštrukcia:

ÁNO □
ÁNO □
ÁNO □

7. Obruč:

a/ sklopná:
b/ pevná:

ÁNO □
ÁNO □

8. Sieťky:

a/ uchytenie sieťky na háčik:

ÁNO □

NIE □

9. Časomiera:

a/ elektronická tabuľa:
b/ výrobca:
c/ umiestnenie na stene oproti stolíku:
d/ počet tabúl:
e/ zobrazovanie 24“:
f/ umiestnenie panela 24“ nad košom:
g/ zobrazovanie faulov družstva:
h/zobrazovanie faulov jednotlivcov:
i/ zobrazovanie oddychových časov:
j/ zvukový signál 24“:
k/ časový signál:

ÁNO □

NIE □

5. Dosky:

...................................................

NIE □
NIE □

...................................................

ÁNO □
ÁNO □

NIE □
NIE □

...................................................

ÁNO □
jedna □
ÁNO □
ÁNO □
ÁNO □
ÁNO □
ÁNO □
ÁNO □
ÁNO □

NIE □
viac □
NIE □
NIE □
NIE □
NIE □
NIE □
NIE □
NIE □
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10. Označovanie faulov:

l/meranie oddych. času so signálom:
m/ šípka držania lopty:

ÁNO □
ÁNO □

NIE □
NIE □

a/ zástavka na stolíku:
b/ tabuľky 1 – 5:

ÁNO □
ÁNO □

NIE □
NIE □

ÁNO □

NIE □

11. Zapisovateľský stolík: a/ umiestnený v strede ihriska:
b/ počet miest:
c/ stoličky na striedanie počet 2 + 2:

12. Lavička družstiev:

13. Šatňa hostí:

14. Šatňa rozhodcov:

a/počet miest:
b/druh sedadiel:
c/ označenie priestoru podľa pravidiel:

...................................................

ÁNO □

NIE □

...................................................

stoličky □
ÁNO □

lavička □
NIE □

a/ rozmer:
b/ počet spŕch:
c/ teplá voda:
d/ masérsky stôl:

plocha v m2..........................

a/ rozmer:
b/ počet spŕch:
c/ teplá voda:

plocha v m2..........................

...................................................

ÁNO □
ÁNO □

NIE □
NIE □

...................................................

ÁNO □

NIE □

15. Príslušenstvo:

ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO

□
□
□
□
□

NIE □
NIE □
NIE □
NIE □
NIE □

16. Ozvučenie

ÁNO □

NIE □

a/ lekárnička:
b/ píšťalka:
c / stopky:
d/ pripravená pre vysielanie online štatistiky - PC/internet
e/ pripravená pre vysielanie live prenosu – kamera/PC/internet

17. Osvetlenie
18. Ďalší priestor:

19. Diváci:

svetelnosť v luxoch počas stretnutia
Typ osvetlenia
výbojkové □
a/ miestnosť pre tlačovú poradu:
b/ počet miest v miestnosti:
c/ telefón
d/ internet
a/ počet miest na sedenie:
b/ počet miest na státie:

20. Výnimky:
a/ bolo žiadané o výnimku:
Iné pripomienky k vybaveniu športovej haly :

...................................................

žiarivkové □

LED □

ÁNO □

NIE □

...................................................

ÁNO □
ÁNO □

NIE □
NIE □

...................................................
...................................................

ÁNO □

NIE □

Týmto prehlasujeme, že uvedené údaje sú pravdivé a podľa skutočností.
Dátum kolaudácie: .....................................
Podpis zástupcu klubu ................................

Podpis zástupcu SBA ...........................................
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Kontrola plnenia bezpečnostných opatrení v Športovej hale / len pre extraligu/
ÁNO □

Športová hala má spracovaný bezpečnostný projekt
meno, priezvisko, č.mobilu hlavného usporiadateľa

NIE □

...........................................................................................................................................

meno, priezvisko, č.mobilu bezpečnostného manažéra

.................................................................................................................................

ak je ich viac uviesť na zadnej strane
celkový počet členov usporiadateľskej služby – dobrovoľníci/profesionáli

........................../........................

dátum preškolenia členov usporiadateľskej služby

...................................................

počet príslušníkov polície, ak zabezpečuje výkon činnosti usporiadateľskej služby

...................................................

vyčlenený a označený samostatný sektor pre divákov domácich / hostí

ÁNO □

vzdialenosť lavičiek družstiev od divákov

...................................................

vzdialenosť rozhodcovského stolíka od divákov

...................................................

prechod účastníkov stretnutia hracia plocha – šatne bez križovania s divákmi

ÁNO □

spôsob ochrany vstupu do šatní /počet usporiadateľov/

................................................... /

...................................................

spôsob ochrany hracej plochy /počet usporiadateľov/

................................................... /

...................................................

spôsob ochrany účastníkov stretnutia /počet usporiadateľov/

NIE □

NIE □

................................................. / .................................................

sú zápasy extraligy kvalifikované ako rizikové podujatie

ÁNO □

NIE □

ak áno – je inštalovaný kamerový systém

ÁNO □

NIE □

systém informovania / usmerňovania divákov

.................................................

popis bezpečnostných opatrení, ktoré organizátor stretnutia vykoná aby zabránil narušeniu pokojného priebehu
podujatia:

Podpis zástupcu klubu ................................

Podpis zástupcu SBA ...........................................

SBA určí odborne spôsobilú osobu, ktorá je držiteľom platného osvedčenia HU alebo BM, na overenie
odbornej spôsobilosti usporiadateľov pred prvým súťažným stretnutím extraligy
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Výkonný výbor SBA
Uznesenie č. 33/10/09

ROZHODNUTIE

Výbor Medzinárodnej basketbalovej federácie FIBA (Central Board) rozhodol o zmene pravidiel od
roku 2010 týkajúcich sa vzhľadu basketbalového ihriska a majúcich vplyv aj na časomieru. Z tohto dôvodu
Výkonný výbor SBA rozhodol, že od 1.10.2010 sa všetky súťaže SBA budú hrať v súlade s novými pravidlami
FIBA a na ihriskách, kde bude zmenený tvar vymedzeného územia a posunutá čiara trojkového hodu na 6,75.
Presné rozmery ihriska sú uvedené v prílohe.
Oficiálne Basketbalové pravidlá 2010
Päť schválených zmien
Článok: 2.2.3

Čiary trestného hodu a vyhradené oblasti

Vyhradené územia budú označené na ihrisku v obdĺžnikovom tvare.
Poznámka: Vyhradené územie (trestné územie) bude obdĺžnikového tvaru (nie ako doteraz lichobežníkového
tvaru).

Článok: 2.2.4

Čiara trojkového oblúku
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Vzdialenosť čiary trojkového oblúku bude 6,75 m (nie ako doteraz 6,25 m).

Článok: 2.2.6 Vhadzovanie lopty spoza postrannej čiary
Dve (2) malé čiary budú označené mimo ihriska, naproti zapisovateľského stolíka a lavičiek družstiev,
s vonkajším okrajom vo vzdialenosti 8,325 m od vnútorného okraja koncových čiar, s inými slovami, na úrovni
s vrchom trojkového oblúka.
Počas posledných dvoch (2) minút hry a predĺženia, po oddychovom čase tímu, ktorý je v držaní lopty a ten ju
vhadzuje zo svojej obrannej polovice. Vhadzovanie lopty sa uskutoční naproti zapisovateľského stolíka
z miesta „vhadzovania lôpt z postrannej čiary“ na obrannej polovici a nie ako doteraz z predĺženej stredovej
čiary.

Článok: 2.2.7 Označené polkruhy kde sa nepíska prerážanie
Polkruhy pre „žiadne prerážanie!“ musia byť označené na ihrisku, pod oboma košmi. Vzdialenosť vnútorného
okraja polkruhu bude 1,25 m od stredu koša (na podlahe).
Faul prerážania (útočný) nemôže byť zapískaný útočiacemu hráčovi, ktorý je v kontakte s obranným hráčom
vo vnútri polkruhu pre „žiadne prerážanie“.

Článok: 29

Dvadsaťštyri sekúnd

Ak družstvo vhadzuje loptu zo svojej obrannej polovice ihriska, keď si to vyžadujú príslušné pravidlá (pri
prerušení hry), 24 sekundové zariadenie bude znovu nastavené na 24 sekúnd.
Ak vhadzovanie lopty je vykonávané na útočnej polovici ihriska (pri prerušení hry), keď si to vyžadujú
príslušné pravidlá, 24 sekundové zariadenie bude nastavené nasledovným spôsobom:
➢ Ak zostáva 14 sekúnd alebo viac na 24 sekundovom zariadení v čase zastavenia hry, čas zostáva
ten istý.
➢ Ak zostáva 13 sekúnd alebo menej na 24 sekundovom zariadení v čase zastavenia hry, 24
sekundové zariadenie bude nastavené na 14 sekúnd.

V Bratislave 12. 2. 2010

