Příloha „A“ k rozpisu Mistrovství ČR

Podmínky pro vybavení sportovních hal pro ŽBL
1. Utkání ŽBL se mohou hrát jen v halách o rozměrech hřiště 28 x 15m, které schválí SŘ ŽBL a jejichž
seznam vydá v závazné příloze rozpisu. Hala musí mít dřevěnou podlahu (parkety nebo palubovka)
opatřenou protismykovým lakem. Hala musí mít volný prostor 2 m ve vzdálenosti od koncových čar
hřiště a 1 metr od postranních čar, pokud je hrací plocha oddělena od diváků. Divácký prostor musí
být dále než 2 metry od hrací plochy. Hala musí mít tribunu s minimálním počtem 300 míst a zároveň
10 vyhrazených míst pro sportovní novináře. Domácí klub (pořadatel) je povinen zajistit po požádání
soupeře min. 30 míst k sezení pro fanoušky hostů. Objednávku a úhradu vstupenek dohodnou
zástupci klubů nejpozději 7 dní, v případě Play – off 48 hodin, před utkáním.
2. Centrální ukazatel času a skóre musí být umístěn tak, aby byl viditelný pro hráčky, rozhodčí,
zapisovatelský stolek a diváky.
Kromě centrálního ukazatele času a skóre musí být nad oběma koši instalováno zařízení pro měření
času s odečítáním času, 24 vteřin a světelný a zvukový signál ukončení zápasu v souladu s Pravidly
FIBA, čl. 3.5.7.2.
3. Ruční stopky je možno použít jen v případě nepředvídaných poruch.
4. Postup při náhradním měření 24 vteřin
Při náhradním měření 24 vteřin je povoleno používat stopky, přičemž měřič 24 vteřin je povinen
hlásit vždy 15 a 20. vteřinu. V případě, že dojde k přerušení hry a nenabíhá nových 24 vteřin, je
časoměřič povinen oznámit, kolik vteřin je odehráno, resp. kolik vteřin zbývá do uplynutí 24 vteřin.
Po uplynutí 24 vteřin musí být v každém případě zvukové znamení odlišné od znamení zapisovatele.
5. V hale musí být dále vhodné zařízení na odlišení signálů zapisovatele, časoměřice, měřiče pro 24
vteřin a signálu oznamující konec období či prodloužení. Pokud je signál oznamující uplynutí 24
vteřin shodný se signálem oznamujícím uplynutí období či prodloužení, musí být na panelu měření
času zabezpečeno, že tento signál není možno použít ručně, ale jen automaticky. V každé hale bude
provedena zástupcem SŘ ŽBL kontrola hlasitosti zvukových signálů. Zařízení pro zvukové znamení
musí být umístěno za oběma koši.
6. Zapisovatelský stolek musí být umístěný při středové čáře. Při něm jsou vyhrazena místa pro
zapisovatele, asist. zapisovatele, časoměřiče, měřiče 24 vteřin a komisaře. Těsně před stolkem nebo
vedle něj musí být vyhrazena na každé straně nejméně 2 místa pro střídající hráčky.
7. Zapisovatelský stolek musí být vybaven tabulkami s čísly 1 až 5 pro zapisovatele označující chybu
hráče a 2 červenými značkami, které se umísťují na zapisovatelském stolku po čtvrté chybě a které
jsou jasně viditelné hráčkám, trenérovi i rozhodčím (čl. 3.4.7 Pravidel FIBA).
Zapisovatelský stolek musí být vybaven ukazatelem držení míče (šipka) pro alternativní držení míče.
Nepřipouští se náhrada signalizací na ukazateli času a skóre.
8. Konstrukce na upevnění desek musí být umístěny nejméně 2,0 m od vnějšího okraje koncových čar a
musí být barevně tak odlišeny od pozadí, aby byly hráči dobře viditelné. Jejich ochrana z hlediska
bezpečnosti musí zodpovídat Pravidlům FIBA.

9. Musí být použity předepsané skleněné desky z jednoho kusu dle Pravidel FIBA. V každé hale musí
být minimálně jedna náhradní deska ze stejného materiálu a velikosti jako desky instalované na hřišti.
Od sezóny 2013/2014 je povinností instalovat TZV. světelné rámy.
10. Hřiště musí být vyznačeno dle Pravidel FIBA.
11. Rozhlasové zařízení používané hlasatelem před, v průběhu a po skončení utkání dle čl. 1.20 Rozpisu
soutěže.
12. Minimální teplota v hale při utkání viz čl. 33 SŘB. Při teplotě mezi 15 až 18 °C bude utkání sehráno
s tím, že pořádající klub obdrží pokutu 3 000,- Kč (první případ), resp. 6 000,- Kč (druhý případ),
po druhém případu bude tělocvična vyjmuta ze schválených tělocvičen. Pokud teplota klesne pod
15°C, utkání nebude sehráno a o výsledku rozhodne na základě zjištěných příčin SŘ ŽBL.

Všechna zařízení a vybavení hal musí odpovídat Pravidlům FIBA, pokud se na ně
tato Pravidla vztahují. Výklad provádí a případné výjimky na základě písemné
žádosti klubu uděluje SŘ NBL.
Pořadatel je dále povinen zajistit:
13. Šatnu pro hostující družstvo vybavenou masérským stolem (event. doplněnou o masérskou místnost)
s přímým vchodem do sprchy s teplou a studenou vodou.
14. Samostatnou šatnu pro rozhodčí s přímým vchodem do sprchy s teplou a studenou vodou.
Minimální vybavení je stůl, 3 židle.
15. Místnost pro dopingovou kontrolu - viz Příloha „C“ Rozpisu soutěže
16. Místnost vhodnou pro konání tiskové konference.
17. Samostatnou místnost vhodnou jako ošetřovnu, vybavenou lehátkem, nosítky, lékárničkou první
pomoci atd.
18. Teploměr a dva ks provozuschopných ručních stopek - vše bude k dispozici u hlavního pořadatele.
19. Možnost telefonního spojení do haly z veřejné telefonní sítě. Telefonní linka musí být uvedena na
přihlášce do soutěže.

