ROZPIS SOUTĚŽE ČBF
I. liga mužů – hrací období 2018/2019
Příloha A. - Podmínky pro vybavení sportovních hal I. LM

Podmínky jsou stanoveny dle Pravidel FIBA s úpravami České basketbalové federace takto:

1.

Utkání I. LM se mohou hrát jen v halách kategorií A a B. Jakékoliv výjimky musí být
schváleny sportovním ředitelem I. LM. Hala musí mít dřevěnou podlahu (parkety nebo
palubovka) opatřenou protismykovým lakem.

2.

Centrální ukazatel času a skóre musí být umístěn viditelně pro hráče, rozhodčí a diváky.
Kromě centrálního ukazatele času a skóre musí být nad oběma koši instalováno
zařízení pro měření času s odečítáním času a 24 vteřin a světelný a zvukový signál
ukončení zápasu v souladu s Pravidly FIBA 2017. Kromě centrálního ukazatele času
musí být pro náhradní měření času a 24 vteřin (resp. 14 vteřin) stopky v takovém
provedení, aby byla zajištěna možná kontrola měření času komisařem utkání.

3.

Vhodné zařízení na odlišení signálu zapisovatele, měřiče 24 (14) vteřin a signálu
oznamujícího konec období či prodloužení. Dojde-li z jakýchkoliv důvodů ke stavu, že
signál oznamující uplynutí 24 vteřin (14 vteřin) je shodný se signálem oznamujícím
uplynutí období či prodloužení, musí být na panelu měření času zabezpečeno, že tento
signál není možno ovládat ručně. Zapisovatelský stolek musí být umístěn při středové
čáře. U něj jsou vyhrazena místa pro zapisovatele, asistenta zapisovatele, časoměřiče,
měřiče 24 vteřin, hlasatele a komisaře. Těsně před stolkem nebo vedle něho musí být
vyhrazena na každé straně 2 místa pro střídající hráče.

4.

Tabulky s čísly 1 - 5 pro zapisovatele označující chybu hráče a dvě červené značky,
které se umisťují na zapisovatelském stolku po čtvrté chybě družstva a které jsou jasně
viditelné hráčům, trenérům i rozhodčím.

5.

Ukazatel držení míče (šipka) pro alternativní držení míče - nepřipouští se náhrada
signalizací na ukazateli času a skóre.

6.

Předepsané desky z průhledného materiálu dle Pravidel FIBA 2017. V každé hale musí
být v rezervě minimálně jedna deska ze stejného materiálu a stejné velikosti jako desky
instalované na hřišti.

7.

Pružné obruče košů (včetně jedné náhradní) v souladu s Pravidly FIBA 2017.

8.

Vyznačení hřiště dle Pravidel FIBA 2017.

9.

Rozhlasové zařízení používané hlasatelem před, v průběhu a po skončení utkání.

10.

Pořadatel je dále povinen mít v hale k dispozici:
a)
Šatnu pro hostující družstvo
b)
Samostatnou šatnu pro rozhodčí se sprchou.
c)
Sprchy s teplou a studenou vodou
d)
Místnost pro dopingovou kontrolu.
e)
Samostatnou místnost vhodnou jako ošetřovnu, vybavenou lehátkem, nosítky,
lékárničkou první pomoci apod.
f)
Zařízení pro měření délek nebo pásmo, teploměr a dva kusy provozuschopných
ručních stopek - vše bude k dispozici u hlavního pořadatele.

Jakékoliv výjimky z výše uvedených ustanovení jsou možné pouze na základě souhlasu SŘ.

