КРИТЕРИУМИ
ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ НА СПОРТКИ САЛИ ЗА КОШАРКА
Сала
Спортската сала има посебен службен влез, одвоен од влезот за гледачи
Постои заштитен тунел кој може да се развлече од влезот до работ на една од граничнит линии
Службени простории во салата
Соблекувална за екипите, мин. 24 закачалки, 12 столчиња (клупа за 12 лица), санитарен јазол, 2 туша со топла вода доволно
простор за непречено пресоблекување на 12 лица и ВЦ шоља
Соблекувална за судиите, мин.6 закачалки, 4 столчиња и маса, санитарен јазол, 1 туч со топла вода доволно простор за
пресоблекување на 3 лица
Во соблекувалните (екипи и судии) организаторот е должен да обезбеди освежителни пијалоци и/или вода флаширана во
количина од најмалку 1,5 л. по особа
Терен за игра
Подот за игра е изработен од дрвена подлога која ги исплонува стандардите на ФИБА
Димензиите на теренот за игра се 28 х 15 м, со простор од 2 м околу теренот, како дополнителна гранична линија која е со
контрасна боја во однос на теренот за игра. Во просторот од 2 м не постојат предмети или рекламни паноа
Теренот за игра е обележан во согласност со Службените Кошаркарски Правила
Линиите на теренот се обележани со бела боја
На теренот се обележани само линиите за кошаркарски натпревари
Просториите на ограничувања и централниот круг се со контрасна боја од онаа на дрвениот под
Теренот е ограден со сграда как оби се спречило влегување на публиката на теренот
Оградата е висока најмалку 80 см.
Терен за игра
Висината на најниската точка на товарот, односно најниската препрека на теренот изнесува 7 м, мерено од подот во
површина на дополнителните гранични линии (32 х 19 м)
Теренот за игра е правилно осветлен во секоја точка еднакво. Јачината на осветлување од 1.5000 лукса (мерено на 1 м. над
површината на теренот)
Околу теренот
Има 14 седишта стационирани во просторот предвиден за екипите
Постојат х 2 столчиња за замени поставено од двете страни на застапничкиот стол (на исто ниво со подот)
Постои работен стол за статистика поставен на место каде се гледа најдобро целиот терен
Клупата на гостинската екипа е со заштитна ограда од плексиглас по целата нејзија должина
Застапничка маса
Поставена е на средината од страничните линии, од истата страна каде се клупите на екипите
Застапничката маса е со заштитна ограда од плексиглас по целата нејзија должина
Должината на застапничката маса е е најмалку 4 м (со доволно простор за работа на службените лица)
Застапничката маса е подигната на платформа која е висока најмалку 25, најмногу 30 см.
Организаторот на натпреварот на застапничката маса има обезбедено прибор кој се состои од: таблички со броеви од 1-5 за
покажување на лични грешки на играчите, Табличките за покажување на вкупниот број на грешки од двете екипи (бонус),
покажувач на алтернативен посед на топката , записник, образец (пропишан од МКФ), резервна свирка, рачен часовник за
мерење време (со можност да мери наназад и со можност мерењето на времето да биде продолжено од времето на
прекинот)
Техничка опрема
Таблите се произведени од транспарентен материјал и се со димензии 1800 х 1050 мм

Техничка опрема, ТАБЛИ
Таблите се произведени од транспарентен материјал и се со димензии 1800 х 1050 мм
Таблите и носачите се обложени согласно Правилата
Линиите со кои се обележани таблите се во бела боја
Долниот раб на таблата е оддалечен од подот 290 мм
Во салата постои резервен пар табли кои се подготвени за замена
Секоја табла е опремена со лед светилки кои ја обрабуваат нејзината внатрешност од сите 4 страни
ЛЕД светилките се во црвена боја
ЛЕД светилките се синхронизирани со уредот за мерење време на начин да се палат и светат со истекнување на секоја
четвртина или продолжеток
ЛЕД светилките не се палат при истек на периодот од 24 секунди
Техничка опрема, ОБРАЧИ, МРЕЖИЧКИ
Обрачите се зглобни и со технички карактеритики кои ги задоволуваат одредбите од Правилата
Обрачите се со црвена или портокалова боја
Поставени се висина од 3050 мм (мерено од долниот раб на обрачот до подот)
Постои резервен пар обрачи (ќе заменат оштетен или скршен обрач)
Во салата постои резервен пар табли кои се спремни за замена
Мрежичките се изработени од јаже (бела боја), закачени на обрачите со висина од 400 - 450 мм
Постои резервен пар мрежички
Техничка опрема, СЕМАФОР
Го мери времето наназад од 10:00 до 00:00 искажано во бројки
Во последната минута од периодот или продолжението, времето е претставено во стоти дел од секунда
Да го покажува текот на резултатот или вкупно постигнатите поени на обете страни
Да ги покажува збирните лични/технички грешки на екипите (бонус)
Да иам доволно звучен автоматски сигнал за означување истек на време на напад на екипите, можност за рачна употреба на
звучните сигнали, светлосен ефект на таблите за оаначување на крај на времето за игра или времето за напад, истовремено
со звучниот сигнал
Техничка опрема, УРЕД ЗА 24 СЕКУНДИ
Уредите за 24 сек се цврсто монтирани над обете табли, согласно Службените кошаркарски правила
Уредите за 24 сек (4) се поставени во секој агол од игралиштето, надвор од теренот
Уредите за 24 сек (2) се поставени на спротивните агли на игралиштето, надвор од теренот
Поврзани со главниот часовник за игра, со можност при повторно пуштање на часовникот по прекин, уредот да продолжи со
мерење на преостанатите секунди од нападот на екипата која имала посед (контрола) на топката
Уредот може да се запре и да се рестартира на 14 секунди кога истата екипа што претходно имала посед (контрола) на
топката, доделене му е да ја уфрли во предното поле, ако екипата имала 13 или помалку секунди за напад
Кога на уредот за 24 секунди се покаже 0 секунди и се огласи звучен сигнал тоа автоматски не го запира часовникот за игра
Додатна опрема
Разгласен уред за потребите за официјално претставување на играчите и информации во текот на натпреварот
Државно знаме на Република Македонија
Посебен простор за претставници на акредитираните медиуми
Посебен простор и услови за рабио и ТВ станици, овластена ТВ куќа партнер на МКФ
Посебен простор за претставниците на официјалната интернет страница на МКФ
Постои стабилен интернет приклучок за компјутер на кој се води официјалната статистика
Постои термометар за мерење на температура
Постои соодветна алатка за мерење на висината на обрачот
Постои соодветна алатка за мерење на јачината на осветлувањето
Тоалети за публика
Интернет во салата

