PÁLYARENDSZABÁLYOK
FIBA EUROBASKET 2017.

1.

ÁLTALÁNOS
A következő rendelkezések, mint általános szabályok és kötelezettségek (Kosárlabda
Pályarendszabályok) érvényesek minden személyre a FIBA hivatalos versenyein.
A Kosárlabda Pályarendszabályok automatikusan érvénybe lépnek minden alkalommal, amint bárki
(résztvevő) egy olyan épületbe lép be, ahol hivatalos FIBA versenyt rendeznek (Aréna). A szabályok
kötelező erejűek mindaddig, amíg a résztvevő a létesítményt el nem hagyja.
A Kosárlabda Pályarendszabályok elérhetőek a jegyértékesítési pontokon, kifüggesztésre kerülnek az
Aréna bejáratánál és letölthetőek a http://kosarsport.hu/eb-kolozsvar/ oldalról.
Amennyiben bárki megsérti a Kosárlabda Pályarendszabályok rendelkezéseit, rendőri, egyéb hatósági,
az erre kijelölt egyéb hivatalos személyek, rendezői és/vagy egyéb felhatalmazott egyéb biztonsági
személyek intézkedéseivel, szankcióival szembesül. Ilyen szankciók lehetnek (i) figyelmeztetés vagy (ii)
eltávolítás az Arénából. Amennyiben a résztvevő az Arénából eltávolításra kerül, aznap már nem léphet
ismételten az Arénába és nem jogosult a rendezvényen részvétellel kapcsolatban felmerült bármilyen
kiadása és/vagy költsége megtérítésére, ideértve többek között a jegyek megvásárlásával kapcsolatos
költségeit.
Sportrendezvény látogatásától eltiltott személyek nem vásárolhatnak jegyet és nem léphetnek az
Aréna területére.

2.

BIZTOSÍTÁS

2.1

A beléptetés feltételeként minden, a FIBA hivatalos versenyrendszerén résztvevőnek mindig és minden
körülmények között:
2.1.1

követnie kell a meghatározott szabályokat, valamint a rendőrség, az egyéb hatóságok, a
kijelölt hivatalos személyek, a rendezők és/vagy a felhatalmazott egyéb biztonsági
személyek utasításait;

2.1.2

magánál kell tartania jegyét vagy belépésre jogosító egyéb igazolását és
személyazonosságának igazolására elfogadható, fényképes igazolványát;

2.1.3

köteles alávetni magát ellenőrzésnek, ruházat- és csomagátvizsgálásnak, valamint a
jogszabály és/vagy a Kosárlabda Pályarendszabályok által tiltott tárgyak lefoglalásának.

2.2

Alkohol, kábítószer vagy más bódító hatású szer befolyása alatt álló személyek nem léphetnek az
Arénába.

2.3

A következő tárgyak tiltottak (nem engedélyezettek) a FIBA rendezvényeken. Azon személyek, akik az
alábbi tárgyakkal próbálkoznak meg belépni a rendezvény helyszínére átadásra kerülhetnek a helyi
közrendvédelmi szervek képviselőinek.
A következő tárgyak bevitele tilos:
2.3.1

bármilyen üveg, tárolóedény, termosz;

2.3.2

szerszám;

2.3.3

ponyva, plakát, festékszóró spray és minden olyan tárgy, amely szemléltetésre, vagy a
tulajdon sérelmére felhasználható;

2.3.4

üveg (kivéve az 1 dcl. űrtartalmat meg nem haladó, gyógyszert tartalmazó üvegeket);

2.3.5

egynél több, puha oldalú, 25 liter űrtartalmat meg nem haladó táska (az engedélyezett
táskának a szék alatt elhelyezhetőnek kell lennie);

2.3.6

rádió adóvevő, valamint a telefon vagy rádiós kommunikáció megzavarására, lehallgatására
alkalmas tárgyak;

2.3.7

saját és személyes wi-fi eszközök (beleértve nem kizárólag az okos telefonokat és
táblagépeket) megengedettek, de vezeték nélküli csatlakozási pontként nem használhatók;
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2.4

2.3.8

lézer pontozó és stroboszkóp;

2.3.9

kerékpár, összecsukható kerékpár, gördeszka vagy görkorcsolya;

2.3.10

bármilyen állat (ide nem értve a szolgálati állatokat);

2.3.11

bármilyen maszk vagy álarc;

2.3.12

minden típusú kés vagy élezett tárgy, ideértve a zsebkést és a kulturális öltözék részét
képező kést is;

2.3.13

támadó fegyver és azok alkotóelemei, mint pl. bajonett, rugós kés, az ütés erejét növelő
eszköz, élezett fésű, módosított övcsatok, és fegyverré módosított éles tárgyak;

2.3.14

tiltott tárgyakhoz hasonló eszközök pl. fegyverutánzatok vagy robbanó eszközök utánzatai;

2.3.15

személyvédelmi spray, mint pld. CS gáz vagy paprika spray;

2.3.16

lőfegyver és lőszer (beleértve ezek alkotóelemeit, a lőfegyver utánzatokat és minden
lőfegyvernek tűnő tárgyat;

2.3.17

mindenfajta éghető/robbanó eszköz, anyag, folyadék vagy gáz, ide értve nem kizárólag a
pirotechnikai eszközöket;

2.3.18

petárdák, jelzőfények, füstgyertyák;

2.3.19

veszélyes és toxikus anyagok;

2.3.20

hatóságilag felírt kábító és bódító szerek, beleértve azokat az anyagokat is, amelyek ehhez
hasonlatosak;

2.3.21

videokamerák típustól, modelltől, nagyságtól vagy minőségtől függetlenül;

2.3.22

bármilyen, 150 mm. fókusztávolságnál nagyobb fényképezőgép (kizárólag az akkreditált
média személyek engedélyezettek bármilyen kereskedelmi célú fényképet készíteni vagy
felvételt rögzíteni);

2.3.23

három- vagy egylábú fotóállványok (kereskedelmi célokra tekintettel, kizárólag az
akkreditált fotósok és TV személyzet engedélyezett bármilyen fényképészeti kiegészítőt
használni);

2.3.24

kemény anyagú és/vagy 1 m-nél hosszabb rudak (pl. zászlórúd);

2.3.25

zajkeltő eszközök, úgy mint kürt, légkürt, autókürt, megafon, vuvuzela, síp;

2.3.26

labda, ütő, frizbi, ehhez hasonló, erő hatására röptethető vagy dobható tárgyak;

2.3.27

minden olyan egyéb tárgy és anyag, amely veszélyeztetheti a biztonságot, a közegészséget,
közrendet és/vagy a FIBA, a LOC (Helyi Szervező Bizottság) vagy az esemény tekintélyét;

2.3.28

papír guriga, ideértve a toalettpapírt, a pénztárgépszalagot és a konfettit is;

2.3.29

bármilyen zászló, a résztvevő csapatok hivatalos országzászlói kivételével;

2.3.30

bármilyen politikai, vallási, rasszista, kártékony, agresszív vagy agitáló tartalmú kiadvány,
tárgy vagy ruházat, avagy bármilyen „gerilla-marketing”;

2.3.31

nagyobb, golf-típusú esernyő;

2.3.32

túlzott mennyiségű étel.

Továbbá vannak olyan tárgyak, amelyek csak kivételképpen engedélyezettek a létesítményen belül.
Minden ilyen esetben a helyszín biztonsági vezetőjének engedélyével kell rendelkezni.
A kivételesen engedélyezhető tárgyak az alábbiak:
2.4.1

1 m x 2 m-nél nagyobb zászlók vagy molinók;

2.4.2

hangszerek és dobok.
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2.5

Az Arénában – amennyiben van ilyen – az erre kijelölt helyet kivéve dohányozni tilos.

2.6

Beléptetést követően a résztvevőknek tilos:
2.6.1

Bármilyen tárgyat és anyagot eldobni vagy meggyújtani;

2.6.2

Olyan agresszív magatartást tanúsítani, amely veszélyeztetheti a biztonságot,
közegészséget vagy a közrendet, a mérkőzés zavartalan lebonyolítását, a FIBA és a
Szervezők tekintélyét, megítélését;

2.6.3

Bármilyen nacionalista, politikai, vallási, etnikai vagy rasszista megnyilvánulás, amely
erőszakos, rasszista, vallási vitát vagy idegengyűlöletet válthat ki.

2.6.4

Bármilyen fogadást tenni, vagy fogadásban részt venni;

2.6.5

Bárki életének és egészségének veszélyeztetése, illetve támadó jellegű, sérülés okozására
alkalmas magatartás tanúsítása;

2.6.6

A székre vagy az Aréna bármely épített elemére felmászni;

2.6.7

A sportrendezvény során, a jegyen vagy belépésre jogosító igazoláson részére nem kijelölt
területen tartózkodni, beleértve bármely közlekedési folyosót vagy a kosárlabda pálya
szélét.

3.

FELVÉTELEK

3.1

Minden résztvevő egyértelműen tudomásul veszi, hogy a rendezvény nem közterületi rendezvény és
arról semmilyen formában nem rögzíthető felvétel.

3.2

Addig a mértékig, amíg ezt a vonatkozó jogszabályok engedik, minden, a mérkőzésen résztvevő személy
egyetért vele, hogy korlátlan ideig, minden díjtól és kompenzációtól mentesen, hangja, képmása,
fényképe és ugyanígy a róla készített élő vagy rögzített videó megjeleníthető, közvetíthető és streamelhető, vagy más módon továbbítható illetve rögzíthető, fényképezhető, vagy bármely más jelenlegi és
jövőbeli média technológiával felhasználható. Visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy az ilyen hang,
képmás és fénykép és hasonlók a FIBA és a FIBA által engedélyezett harmadik személyek által
felhasználhatók. Minden személy lemond arról a jogáról és tevékenységéről, hogy a fentiekkel
ellentétesen lépjen fel, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.
A FIBA (és a FIBA által engedélyezett harmadik személyek, akik ezen médiafelületeket használják)
köteles tiszteletben tartani az adott média területre vonatkozó és alkalmazható összes jogszabályt.

3.3

A nézők kizárólag magáncélból készíthetnek vagy továbbíthatnak hang-, vagy mozgókép felvételt, vagy
állóképet, avagy a mérkőzésről bármilyen összegzést illetőleg annak eredményét, avagy arról bármilyen
statisztikai adatot. Szigorúan tilos bármilyen hang vagy képfelvétel, leírás, eredmény vagy mérkőzésstatisztikai elem egészben vagy részben történő terjesztése, bármely hozzáférhetővé tétele, tekintet
nélkül az eljárás formájára, legyen az akár web-, rádió-, televízió, mobiltelefon-, táblagép-, laptop alapú,
vagy adathordozón, avagy bármely más jelenlegi, vagy jövőbeli (már ismert vagy a jövőben feltalálásra
vagy felfedezésre kerülő) módszer alkalmazásával. A nézőknek tilos továbbá bárki más részére e
cselekményekhez segítséget nyújtani.

4.

MARKETING TEVÉKENYSÉG KORLÁTOZÁSA

4.1

Tilos részt venni olyan tevékenységben, amely az Arénán belüli nem engedélyezett
marketingtevékenységhez vezethet, beleértve, de nem kizárólag a FIBA és/vagy kereskedelmi partnerei
ilyen tevékenységéhez történő engedély nélküli csatlakozást.

4.2

A nézőknek az Arénában tartózkodniuk kell minden olyan tevékenységtől, amelynek keretében ételt,
italt, emléktárgyat vagy ruházatot ajánlana fel megvételre, szándékozna értékesíteni vagy kísérelne
meg kereskedelmi forgalomba hozni. Tilos ezek céljából bármilyen promóciós és/vagy kereskedelemi
jellegű tárgyat és anyagot használni, viselni, birtokolni vagy maguknál tartani. Minden ilyen eszköz
elvételre és lefoglalásra kerül az illetékes szervek által.
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4.3

Az Arénában szigorúan tilos bármely fajta nem engedélyezett kereskedelmi szolgáltatás vagy
kereskedelmi promóció.

5.

FELELŐSSÉG

5.1

Vészhelyzetben a nézőknek meg kell őrizniük nyugalmukat, követniük kell a szabályokat, valamint a
rendőrség, egyéb erre kijelölt hivatalos személyek, a rendezők és/vagy megfelelően felhatalmazott
biztonsági személyzet utasításait, máskülönben a szervezők nem vállalnak semmilyen felelősséget a
látogatók tulajdona, élete vagy egészsége bármilyen nem kívánt károsodásáért.

5.2

A szervezők kizárnak magukra nézve mindennemű felelősséget a sportrendezvény – kiürítés
következtében bekövetkező – meghiúsulásáért, amennyiben ahhoz a tűzbiztonsági előírások olyan
megsértése vezet (ideértve a dohányzás korlátozására vonatkozó szabályokat is), amely a tűzvédelmi
rendszer működésbelépését okozza.

5.3

A szervező kizár magára nézve minden felelősséget a néző életében, egészségében vagy bármely
tulajdonában bekövetkezett sérelemért, amennyiben ahhoz a fenti tilalmakat megsértő nézői
magatartás vezetett.
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