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INFO č.03-2018/2019
Vážené kolegyne a kolegovia,
Po dohode s Hracou komisiou - C vám posielam do pozornosti niekoľko dôležitých informácii a žiadam vás,
aby ste si tieto informácie prečítali, osvojili ich a postupovali podľa nich.
1.

Lekárske potvrdenia
Všetkým rozhodcom, ktorí ešte neodovzdali lekárske potvrdenie pre sezónu 2018/2019 je predĺžený termín na
odovzdanie je najneskôr do 31.12.2018. Rozhodcom, ktorí túto povinnosť nesplnia bude zastavená
rozhodcovská činnosť až do obdobia kým tak neučinia. Kópiu tohto potvrdenie treba poslať mailom na adresu
rozhodca@slovakbasket.sk.

2.

Kontrola súpisiek
V prípade, že nebude mať domáce družstvo k dispozícii technické zariadenie pripojené na internet, potrebné
na skontrolovanie súpisiek družstiev (čo rozhodca následne spomenie v kontrolnom formulári), žiadame
rozhodcov, aby urobili všetko pre to, aby boli súpisky aj napriek tomuto zisteniu riadne skontrolované cez
akékoľvek iné zariadenie.

3.

Kontrolný formulár
Každý rozhodca je povinný mať so sebou aspoň jeden nevyplnený kontrolný formulár, pre prípad, že domáce
družstvo nebude mať takýto formulár k dispozícii (ak domáce družstvo nepredloží kontrolný formulár, treba to
uviesť do vášho kontrolného formulára)

4.

Riadne vyplnenie zápisov
Dôrazne pripomíname rozhodcom, aby nepodceňovali riadne vypĺňanie a kontrolu zápisov o stretnutí. Za
nesprávne vyplnenie vám hrozí pokuta (až do výšky 200% z príjmu za dané stretnutie).

5.

Zariadenie “24” sekúnd
Povinnosť žltého svetla na zariadení odpočítavania hodu na kôš platí len pre medzinárodné zápasy a preto toto
zistenie nie je potrebné uvádzať v kontrolnom formulári.

6.

Návleky
V súlade s pravidlami FIBA, všetky kompresné návleky na ruky a nohy, s ktorými chcú hráči nastúpiť, musia byť
pre družstvo jednotnej farby. Každý hráč, ktorý nespĺňa túto požiadavku, nebude oprávnený zasiahnuť do
stretnutia. (Nevzťahuje sa na ortopedické pomôcky).

-

Iné
Odporúčame rozhodcom sa pred zápasom spojiť telefonicky (hlasový hovor, SMS, Messenger atď...), aby sa
nestalo, že príde na stretnutie len jeden rozhodca
Odporúčame všetkým rozhodcom, aby riadne dodržiavali príchody na zápasy, to platí pre stretnutia vo
všetkých kategóriách a súťažiach.

V Žiline, 06.12.2018

Ing. Boris Gabara
Predseda KR SBA
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