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Echipamentul Necesar Jocului Baschet
Pe tot cuprinsul acestei secţiuni intitulată Echipament Necesar Jocului Baschet, toate referirile făcute la un
cronometror, scorer, operator cronometru de atac, etc. la genul masculin se aplică de asemenea şi genului
feminin. Trebuie înţeles că acestea au fost făcute doar din motive practice.

Introducere
Echipamentul Necesar Jocului Baschet secţiune a Regulilor Oficiale ale Jocului Baschet, specifică tot
echipamentul solicitat pentru desfăşurarea unui joc. Referirea la Nivelul 1 indică faptul că echipamentul este
esențial și imperativ pentru acest nivel și recomandat pentru Nivelul 2. Referirea la Nivelul 2 al competiţiilor
indică faptul că echipamentul este esențial și imperativ pentru acest nivel.
Această Anexă va fi utilizată de toate părţile implicate direct în joc precum şi de producătorii echipamentelor
pentru jocul baschet, organizatorii locali şi FIBA pentru programul ei de aprobare a echipamentului şi pentru
stabilirea standardelor naţionale şi internaţionale.
Competiţiile sunt împărţite pe două nivele:


Nivelul 1: Competiţiile FIBA pentru Echipe Naţionale şi Cluburi plus alte competiţii naţionale şi
internaţionale la nivel de elită pentru cluburi şi echipe naţionale.
Competiţiile de cluburi naţionale pot fi subiect al unor reguli suplimentare emise de organizaţiile naţionale
care le guvernează. ‘Competiţiile FIBA pentru Echipe Naţionale şi Cluburi’, sunt definite în Volumul 2 al
Regulamentelor Interne FIBA care guvernează Competițiile FIBA. Tot echipamentul la aceste competiții
trebuie să fie aprobat la Nivel 1 de FIBA și poate afișa sigla oficială a echipamentelor aprobate FIBA în
aspectul aprobat de FIBA sau să facă referire la aprobarea FIBA într-o formă aprobată de FIBA.



Nivelul 2: Orice altă competiţie neinclusă la Nivelul 1.
Pentru Nivelul 2, toate specificațiile tehnice ale echipamentului necesar jocului baschet trebuie respectate,
iar utilizarea echipamentului aprobat de FIBA este foarte recomandat.

Note:
1. Prezenta Anexă se concentrează pe cerințe și specificații și nu descrie procedurile propriu zise de
testare. Procedurile de testare și toleranțele de măsurare pot fi găsite în “Manualul Metodelor și
Cerințelor de testare”, ce poate fi procurat de la “FIBA Equipment and Venue Center”
(equipmentandvenue@fiba.basketball).
2. Pentru următoarele categorii de echipament: Instalaţia coşului de baschet, tabele de scor/panouri
video, pardoseala terenului de joc, iluminatul arenei, Sistemul Reluării Instantanee, sistemul de control
al cronometrării prin fluier şi scaunele spectatorilor, echipamentul omologat de FIBA este valabil pentru
nivelul de competiție relevant, până la 8 ani de la achiziție indiferent de statutul lui curent de aprobare
FIBA. După această perioadă de 8 ani, orice echipament care nu mai are aprobarea FIBA trebuie
înlocuit.
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1

Instalaţia coşului
Trebuie să existe 2 instalaţii pentru coşul de baschet (Diagrama 1 sau 2), câte una poziţionată la
fiecare linie de fund a terenului de joc şi fiecare compusă din următoarele părţi :
 1 panou.
 1 inel al coşului cu o placă pentru montaj.
 1 plasă pentru coş.
 1 structură de susţinere a panoului.
 Capitonaj.

Diagrama 1

Diagrama 2
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Instalaţia coşului nivel 1 (Cronometrul de atac opţiunea 2)
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1.1

Panoul

1.1.1

Pentru Nivelul 1 panourile vor fi confecţionate din securit laminat nereflexiv sau sticlă tratată termic,
cu o grosime cuprinsă între 11,8 mm şi 13,5 mm, cu suprafeţe frontale plate şi vor:
 Avea un cadru de protecţie aparţinând structurii de susţinere a panoului, în jurul marginilor
exterioare.
 Fi fabricate astfel încât dacă se sparg, bucăţile de material să nu se fărâmiţeze sau să nu
constituie nici un risc de accidentare.

1.1.2.

Pentru Nivelul 2, panourile pot fi oricare dintre următoarele:
 Securit laminat/sticlă tratată termic (identic ca şi pentru Nivelul 1)
 Plexiglas sau policarbonat transparent
 Lemn, fibră de sticlă, oţel sau aluminiu, vopsit alb.

1.1.3.

Panourile vor avea dimensiunle, 1.800 mm (+ maximum 30 mm) orizontal şi 1050 mm (+ maximum
20 mm) vertical, inclusiv cadrul.

1.1.4.

Toate liniile trasate pe panouri vor fi:
 Albe, dacă panourile sunt transparente.
 Negre, dacă panourile sunt vopsite alb (numai la Nivelul 2).
 De 50 mm lăţime.

1.1.5.

Marginile panoului vor fi marcate cu liniile care-l delimitează (Diagrama 3) şi încă un dreptunghi va fi
trasat în spatele inelului după cum urmează:
 Dimensiuni exterioare : 590 mm (+ maxim 20 mm) orizontal şi 450 mm (+ maxim 8 mm) vertical.
 Marginea superioară a bazei dreptunghiului va fi la acelaşi nivel cu marginea superioară a inelului
şi la 150 mm (- 2mm) deasupra marginii inferioare a panoului.

1.1.6.

Pentru Nivelul 1, fiecare panou va fi echipat cu o bandă luminoasă în jurul perimetrului, montată în
interiorul marginilor sale şi care luminează numai în roşu când semnalul cronometrului de joc sună
pentru terminarea unui sfert sau a unei prelungiri. Banda luminoasă va avea o lăţime minimă de 10
mm şi va acoperi minim 90% pe lungimea marginilor suprafeţei de sticlă a panoului.

1.1.7.

Pentru Nivelul 1, fiecare panou va fi echipat cu o bandă luminoasă la marginea lui superioară, montată
în interiorul lăţimii marginii panoului, care luminează galben numai când semnalul crononometrului
de atac sună. Banda luminoasă va avea o lăţime minimă de 10 mm şi va fi montată direct sub sistemul
de iluminare roşu pentru cronometrul de joc.

1.1.8.

Panourile vor fi ferm fixate pe structurile suporturilor lor de susţinere, la fiecare linie de fund a terenului
de joc la un unghi drept faţă de podeaua de joc, paralel la liniile de fund (Diagrama 1 sau 2). Linia
verticală centrală a suprafeţelor lor frontale prelungită până jos la podeaua de joc, va coincide cu
punctul de pe podeaua de joc care se află la 1200 mm de la punctul central al marginii interioare a
fiecărei linii de fund, pe o linie trasată imaginar perpendicular pe aceste linii de fund.

1.1.9.

Pentru Nivelul 1, când o minge de baschet este lăsată să cadă pe panou, de la o înălţime de 1,8 m ,
ea trebuie să revină din acesta la o înălţime minimă de revenire de 50% .
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Diagrama 3

Marcajele panoului

1.2

Inelul coşului

1.2.1

Inelele vor fi fabricate din oţel plin şi vor:
 Avea un diametru interior de minim 450 mm şi maxim 459 mm
 Fi vopsite în portocaliu utilizând următoarele Sisteme ale Culorilor Naturale (NCS) sau spectre
RAL CLASSIC:
NCS:
RAL:
S0580-Y70R (CMYK: 0, 63, 79, 4)
RAL 2004 (CMYK: 0, 65, 87, 0)
S0585-Y70R (CMYK: 0, 70, 92, 5)
RAL 2008 (CMYK: 0, 70, 90, 0)
S1080-Y70R (CMYK: 0, 65, 85, 13)
RAL 2010 (CMYK: 0, 78, 100, 0)
 Avea diametrul profilului din oţel de minim 16 mm şi maxim 20 mm.

1.2.2

Plasa va fi legată la fiecare inel în 12 locuri. Locaşurile pentru legare trebuie să:
 Nu aibă margini ascuţite (bavuri) sau fisuri.
 Aibă un spaţiu mai mic de 8 mm, pentru a preîntâmpina introducerea degetelor în acesta.
 Nu fie concepute sub forma unor cârlige pentru Nivelul 1.

Diagrama 4
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Diagrama 5

REGULILE OFICIALE ALE JOCULUI BASCHET FIBA 2020

Ataşarea plasei (exemplu)
Martie 2020

1.2.3

Inelele vor fi fixate pe structura suportului panoului astfel încât, orice forţă aplicată asupra inelului să
nu poată fi transferată spre panoul propriu zis. De aceea, nu va exista un contact direct între placa
de montaj a inelului şi panou (Diagrama 6).

1.2.4

Marginea superioară a fiecărui inel trebuie să fie poziţionată la 3,050m (± maxim 6mm.) deasupra
podelei, echidistant faţă de cele două (2) margini verticale ale panoului.

1.2.5

Punctul circumferinţei interioare a inelului cea mai apropiată de panou, va fi la 151 mm (± maxim 2
mm) de la faţa panoului.

Nu trebuie să se
extindă sub nivelul
marginii inferioare
a panoului

Diagrama 6
1.2.6

Placa de montaj a inelului (exemplul dimensiunilor)

Pentru structurile existente ale suportului de coş, se recomandă ca placa de montaj a inelului să fie
fixată de cadru respectând cotele stabilite şi prezentate în Diagrama 7.

Nu trebuie să se
extindă sub nivelul
marginii inferioare
a panoului

Diagrama 7
Martie 2020
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1.2.7

Inele cu degajarea presiunii având următoarele specificaţii sunt necesare pentru Nivelul 1 şi de
asemenea pentru produsele Nivelului 2 care solicită aprobarea FIBA :
 Mecanismul pentru degajarea presiunii nu va provoca nici o deteriorare atât inelului cât şi
panoului. Aspectul inelului şi construcţia lui va fi concepută astefel încât securitatea jucătorilor să
fie asigurată.
 Inelele cu degajarea presiunii vor avea un mecanism de blocare care nu trebuie să decupleze
până când o sarcină statică de minim 82 kg. şi de maxim 105 kg. a fost aplicată vertical pe vârful
inelului în cel mai îndepărtat punct de la panou. Mecanismul pentru degajarea presiunii inelului
va fi reglabil în intervalul sarcinii statice indicate.
 Atunci când mecanismul pentru degajarea presiunii se decuplează, partea frotală sau laterală a
inelului nu trebuie să se rotească mai mult de 30 grade şi nici mai puţin de 10 grade sub poziţia
lui orizontală iniţială.
 După eliberare când încărcarea nu mai este aplicată, inelul trebuie să revină automat şi
instantaneu la poziţia sa iniţială. Fără să apară fisuri şi nici o deformare permanentă a inelului să
se producă.
 Reculul/elasticitatea inelului şi a sistemului lui de sprijin va avea o energie de absobţie cuprinsă
între 35% - 50% din energia totală de impact. Două inele opuse se vor încadra într-o diferenţă
de 5% unităţi unul faţă de celălalt.

1.3

Plasa coşului

1.3.1

Plasele vor fi confecţionate din sfoară albă şi vor fi:
 Suspendate de inele.
 Confecţionate astfel încât ele să poată reţine mingea pentru moment, atunci când acesta trece
prin coş.
 Nu mai scurte de 400 mm şi nici mai lungi de 450 mm în înălţime.
 Prevăzute cu 12 bucle pentru ataşarea lor de inele.

1.3.2

Partea superioară a plasei va fi semi-rigidă pentru a împiedica:
 Reîntoarcerea plasei în sus, prin sau peste inel, creând posibilitatea încurcării ei.
 Mingea să rămână prinsă în plasă sau să ricoşeze înapoi, afară din plasă.

1.4

Structura de susţinere a panoului

1.4.1

Pentru Nivelul 1, numai structuri de susţinere a panoului mobile sau pemanent fixate pe podea vor fi
utilizate. Pentru Nivelul 2, în plus la cele mobile sau pemanent fixate pe podea, structuri de susţinere
a panoului suspendate din tavan sau montate pe perete pot fi de asemenea utilizate. Panourile
suspendate din tavan nu vor fi utilizate în locurile în care se desfăşoară jocuri unde înălţimea de
suspendare depăşeşte 10.000 mm., cu scopul de a evita vibraţiile excesive în structura de susţinere.

1.4.2

Structura de susţinere a panoului va fi:
 Pentru Nivelul 1, la o distanţă de cel puţin 2.000 mm, măsurată de la marginea exterioară a liniei
de fund pănă la faţa capitonajului instalaţiei coşului (Diagrama 1 sau 2).
 Pentru Nivelul 2, la o distanţă de cel puţin 1.000 mm, măsurată de la marginea exterioară a liniei
de fund pănă la faţa capitonajului instalaţiei coşului. Pentru structurile de susţinere montate pe
perete sau pe tavan, această măsurătoare se va efectua de la marginea exterioară a liniei de
fund până la perete sau până la cel mai apropiat obstacol.
 Vopsită într-o culoare, ce contrastează suficient cu fundalul, astfel încât aceasta să fie clar vizibilă
pentru jucători.
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Fixată ferm şi sigur pe podeaua de joc pentru ca orice deplasare să fie împiedecată. Dacă o
ancorare de podeaua de joc nu este posibilă, o contragreutate suficientă aplicată la baza
instalaţiei coşului va fi folosită pentru a preveni orice deplasare.
Reglată astfel încât de îndată ce marginea superioară a inelului se află la o înălţime de 3.050
mm de la podeaua terenului de joc, această înălţime să nu mai poată fi schimbată.
Rigiditatea structurii de susţinere a panoului cu inelul va îndeplini toate cerinţele EN 1270.
Vibraţia instalaţiei de susţinere a panoului în care deplasarea depăşeşte 5 mm, va dura mai puţin
de 4 secunde după o aruncare în forţă de “sus în jos” (dunk shot).

1.5

Capitonajul

1.5.1

Panoul şi structura de susţinere a panoului trebuie să fie capitonate.

1.5.2

Capitonajul trebuie va fi într-o singură culoare uniformă şi de aceeaşi culoare la ambele panouri şi
structuri de susţinere.

1.5.3

Capitonajul va fi 20 la 27 mm gros de la suprafaţa frontală, posterioară şi suprafeţele laterale a
panourilor. Capitonajul va fi 48 la 55 mm gros de la marginea inferioară a panourilor.

1.5.4

Capitonajul va acoperi suprafaţa inferioară a fiecărui panou şi suprafeţele laterale pe o distanţă de
350 până la 450 mm de la marginea inferioară a panoului. Supafaţa frontală şi posterioară vor fi
acoperite pe o distanţă minimă de 20 până la 25 mm de la marginea inferioară a fiecărui panou.

Diagrama 8

Capitonajul panoului

Secţiune transversală
A-A

1.5.5

Capitonajul structurii de susţinere a panoului va acoperi:
 Marginile verticale a fiecărei părţi laterale la o înălţime minimă de 2150 mm de la podeaua de joc
şi o grosime minimă de 100 mm (Diagrama 1 sau 2).
 Suprafeţele inferioare şi laterale ale braţului de susţinere a panoului de la suprafaţa posterioară
a panoului peste o lungime minimă de 1200 mm în lungul braţului cu o grosime minimă de 25
mm (Diagrama 1 sau 2).

1.5.6

Pentru a proteja jucătorii în timpul impactului, tot capitonajul va:
 Fi construit în aşa fel încât să împiedice prinderea membrelor.
 Să aibă un factor maxim de deformare de 50%. Aceasta înseamnă că atunci când o forţă este
aplicată brusc asupra capitonajului, adâncitura în capitonaj nu depăşeşte 50% din grosimea sa
iniţială.
 Avea o valoare maximă de deceleraţie (încetinire) de 500 m/s² sau mai puţin.
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2

Mingile de baschet

2.1

Pentru Nivelul 1, suprafaţa exterioară a mingii va fi confecţionată din piele sau piele sintetică /
compozită / mixtă.
Pentru Nivelul 2, în plus faţă de piele și piele artificială / compozită / sintetică, suprafața exterioară a
mingii poate fi din cauciuc.

2.2

Suprafața mingii va respecta pe deplin legislația relevantă locală şi națională, inclusiv aderarea la
oricare directivă de siguranță aplicabilă referitoare la utilizarea materialelor și a materialelor toxice
care pot provoca reacții alergice, incluzând coloranții azoici (AZO), metalele grele solubile, ftalaţi și
hidrocarburi aromatice policiclice (PAH). Este responsabilitatea producătorului de mingi ca să-şi
testeze mingile în conformitate cu legislaţia aplicabilă.

2.3

Suprafaţa mingii de baschet va asigura aderenţa corespunzătoare asupra întregii mingi.

2.4

Mingea va:
 Fi sferică, având cusături negre ce nu depăşesc 6,35 mm în lăţime şi va avea, fie o nuanţă unică
de portocaliu sau o combinaţie de culori aprobate de FIBA.
 Fi umflată cu o presiune de aer astfel încât atunci când este lăsată spre suprafaţa podelei de joc
de la o înălţime de aproximativ 1.800 mm aceasta va reveni la o înălţime cuprinsă între 960 mm
şi 1160 mm, măsurată de la partea inferioară a mingii.
 Fi marcatâ cu presiunea de umflare recomandată sau intervalul de presiune recomandat.
 Fi marcată cu numărul corespunzător mărimii sale.
 Fi încadrată în toleranţele de circumferinţă şi greutate specificate în Tabelul 1. Pentru toate
competițiile masculine se va folosi o minge de mărime 7; pentru toate competițiile feminine se va
folosi o minge de mărime 6; pentru toate competiţiile de minibaschet se va folosi o minge de
mărime 5 sau de mărime 5 uşoară.
Mărmea mingii
7
6
5
5 Uşoară
Circumferinţa
750 - 770 mm
715 -730 mm
685 - 700 mm
685 - 700 mm
Greutate
580 - 620 g
510 - 550 g
465 - 495 g
360 - 390 g
Tabelul 1

Toleranţele circumferinţei şi greutăţii pentru mingea de baschet

2.5

În plus faţă de verificările specificaţiilor enumerate mai sus, mingea va îndeplini cerinţele următoarelor
teste:
 Testul de durabilitate
 Testul de pierdere a presiunii
 Testul solicitării la umflare (numai pentru Nivelul 1)
 Testul de dilatare (numai pentru Nivelul 1)

3

Tabela de scor/ Tabela video

3.1

Pentru Nivelul 1, două tabele de scor sau tabele video mari vor fi:
 Plasate câte una la fiecare capăt al terenului de joc,
 Dacă o tabelă de scor (tip cub) este plasată deasupra centrului terenului de joc, o dublură a
tabelei de scor plasată pe partea opusă a băncilor jucătorilor, clar vizibilă pentru ambele echipe,
va fi suficientă.
 Clar vizibile pentru toţi participanţii implicaţi în joc, inclusiv pentru spectatori.
Dacă, ecrane video sunt utilizate pentru completarea informaţiilor necesare jocului, acestea trebuie
să fie vizibile la orice moment pe parcursul jocului, inclusiv al intervalelor de joc. Lizibilitatea
informațiilor afișate va fi identică în comparație cu cea a unei tabele de scor digitale.
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3.2

Un pupitru de comandă pentru cronometrul de joc va fi la dispoziţia cronometrorului şi un pupitru de
comandă separat, pentru tabela de scor va fi la dispoziţia ajutorului scorerului. Pot fi utilizate tastaturi
de computere pentru introducerea informaţiilor pe tabela de scor, totuşi pentru operarea
echipamentului numai pupitrele de comandă destinate vor fi utilizate. Fiecare pupitru de comandă va
permite corectarea rapidă a oricăror date incorecte şi vor avea memorie de rezervă pentru salvarea
tuturor informaţiilor jocului pentru o durată de minim 30 minute.

3.3

Tabela de scor trebuie să includă şi/sau să afişeze:
 Cronometrul de joc digital cu numărare descrescătoare. Timpul rămas va fi afişat în minute şi
secunde (mm:ss), cu excepţia celui din ultimul minut al fiecărui sfert sau prelungiri când acesta
va fi afişat în secunde şi zecimi de secundă (ss:z).
 Punctele marcate de fiecare echipă, iar pentru Nivelul 1 suma punctelor marcate de fiecare
jucător individual.
 Pentru Nivelul 1, numărul fiecărui jucător individual (în ordinea 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
şi 11-99) şi de asemenea numele lor corespondente. Vor exista minim 12 caractere (digiţi) pentru
afişarea numelui fiecărui jucător.
 Numele echipelor. Vor exista minim 3 caractere (digiţi) pentru afişarea numelui fiecărei echipe.
 Pentru Nivelul 1, numărul greşelilor comise de fiecare jucător al echipei de la 1 la 5. A cincea
greşeală va fi indicată cu roşu sau portocaliu. Numărul greşelilor poate fi arătat prin cinci puncte
indicatoare luminoase sau prin afişarea unei cifre corespunzătoare greşelii acumulate, având o
înălţime minimă de 135 mm. În plus, a 5-a greşeală poate fi indicată prin afişarea lent intermitentă
( ~1Hz) timp de 5 secunde. Va fi posibilă afişarea pe tabela de scor a greşelilor de echipă separat
de greşelile jucătorului.
 Numărul greşelilor de echipă de la 1 la 4 şi un pătrat roşu care va fi afişat după ce mingea devine
vie din nou după comiterea celei de-a 4-a greşeli de echipă (Diagrama 9). Pătratul roșu va fi un
pătrat ca formă geometrică, iar laturile pătratului vor fi cuprinse între 80% și 120% din lățimea
caracterului (cifrei) pentru greşeala de echipă.
 Numărul sfertului de la 1 la 4 şi O pentru o prelungire.
 Numărul minutelor de întrerupere acordate de la 0 la 3. Când cronometrul de joc arată 2:00
minute sau mai puţin în sfertul al patru, acea echipă va avea doar maxim 2 minute de întrerupere
care pot fi luate. Toate celelalte minute de întrerupere vor fi afişate ca şi cum ar fi fost acordate.
 Un cronometru pentru cronometrarea minutelor de întrerupere (opţional). Cronometrul de joc nu
trebuie utilizat pentru acest scop.

3.4

Pentru Nivelul 1 (obligatoriu) şi Nivelul 2 (recomandat):
 Afişajul de pe tabela de scor va fi în culori strălucitoare contrastante.
 Fundalul afişajului va fi antirelectant (neorbitor).
 Cronometrul de joc de pe tabela de scor, scorul jocului şi cronometrele de atac vor avea un unghi
de vizibilitate de minim 130°.
 Cifrele și caracterele tabelei de scor vor îndeplini cerințele de dimensiune specificate în Tabelul
2.
Recomandat pentru Nivelul 2
Obligatoriu pentru Nivel 1 (obligatoriu pentru produsele Nivelului 2
care solicită aprobarea FIBA)
Cronometrul de joc Înălţime ≥ 300 mm
Înălţime ≥ 250 mm
Scor
Lăţime ≥ 150 mm
Lăţime ≥ 125 mm
Perioada de joc
Înălţime ≥ 250 mm
Înălţime ≥ 200 mm
Greşeli de echipă
Lăţime ≥ 125 mm
Lăţime ≥ 100 mm
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Înălţime ≥ 150 mm
Înălţime ≥ 100 mm
Min. 3 caractere (digiţi)
Min. 3 caractere (digiţi)
Minute de întrerupere 3 indicatori luminoşi
3 indicatori luminoşi
Înălţime ≥ 150 mm
Numele jucătorilor
N/A (neaplicabil)
Min. 12 caractere (digiţi)
Numerele jucătorilor Înălţime ≥ 150 mm
N/A (neaplicabil)
Greşelile jucătorilor 5 indicatori luminoşi
N/A (neaplicabil)
sau Înălţime ≥ 135 mm
Punctele jucătorilor Înălţime ≥ 150 mm
N/A (neaplicabil)
Tabelul 2
Cerinţele pentru caracterele şi cifrele tabelei de scor
Numele echipelor

3.5

Tabela de scor trebuie:
 Să nu aibe nici o margine ascuţită sau bavuri.
 Să fie sigur fixată.
 Să aibe o protecţie specifică, dacă este necesar, care nu va afecta lizibilitatea tabelei de scor.
 Să aibe compatibilitatea electromagnetică necesară în conformitate cu cerinţele statutare ale ţării
respective.
Numele echipei

Numele jucătorilor

Minute de
întrerupere

Scorul jocului
Sfert / Preungiri

Numerele jucătorilor

Cronometrul de joc Greşeli de echipă
Greşelile jucătorilor
Punctele marcate de jucător
(culoarea roşie sau portocalie
(aceeaşi culoare cu scorul jocului)
pentru a cincea greşeală)

Diagrama 9

Tabela de scor pentru Nivelul 1 (exemplu de aspect)

4

Cronometrul de joc

4.1

Pentru Nivelul 1, cronometrul de joc principal (Diagrama 9) va:
 Fi un cronometru digital cu numărare inversă (descrescătoare) şi un semnal sonor automat
pentru sfârşitul sfertului sau prelungirii de îndată ce afişajul său indică zero (0.0).
 Avea capacitatea să indice timpul rămas în minute şi secunde; după cum şi în zecimi (1/10) de
secundă numai pe parcursul ultimului minut al sfertului sau prelungirii.
 Fi plasat astfel încât acesta este clar vizibil pentru toţi participanţii implicaţi în joc, inclusiv pentru
spectatori.

4.2

Dacă cronometrul de joc principal este plasat deasupra centrului terenului de joc, o dublură a
cronometrului de joc pe partea opusă băncilor jucătorilor, clar vizibil pentru ambele echipe, va fi
suficient. Fiecare dublură a cronometrului de joc, trebuie să afişeze scorul şi timpul de joc rămas, pe
tot parcursul jocului.
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4.3

Un sistem pentru controlul timpului de joc prin fluier, conectat la cronometrul de joc echipat cu un
conector, poate fi utilizat de arbitri pentru oprirea cronometrului de joc, în cazul în care acest sistem
este utilizat în toate jocurile ale unei anumite competiţii. De asemenea, arbitri vor porni cronometrul
de joc, însă acest fapt este de asemenea făcut, în acelaşi moment, de cronometror.Toate tabelele de
scor pentru Nivelul 1 aprobate de FIBA pot asigura interfaţa cu sistemul de control al timpului de joc
prin fluier.

5

Cronometrul de atac

5.1

Cronometrul de atac va avea:
 O unitate separată de control pusă la dispoziţia operatorului cronometrului de atac, cu un semnal
sonor automat foarte zgomotos pentru a indica terminarea perioadei de atac.
 O unitate de afişaj cu numărare descrescătoare indicând timpul în secunde.

5.2

Pentru Nivelul 1, cronometrul de atac va:
 Indica timpul rămas în secunde; şi în zecimi (1/10) de secundă numai pe parcursul ultimelor 5
secunde ale perioadei de atac.

5.3

Cronometrul de atac va avea capabilitatea de a fi:
 Pornit de la 24 secunde.
 Pornit de la 14 secunde.
 Oprit cu afişajul arătând timpul rămas.
 Repornit de la timpul la care a fost oprit.
 Fără afişare, dacă este necesar.

5.4

Pentru Nivelul 1, cronometrul de atac va fi conectat la cronometrul de joc, astfel încât când:
 Cronometrul de joc se opreşte cronometrul de atac, de asemenea, se opreşte.
 Cronometrul de joc se porneşte este posibilă pornirea manuală a cronometrului de atac.
 Cronometrul de atac se opreşte şi se declanşează semnalul lui sonor, cronometrarea pe
cronometrul de joc continuă şi poate fi oprită, dacă este necesar, manual.

5.5

Pentru Nivelul 1, unitatea de afişaj a cronometrului de atac (Diagrama 10), împreună cu o dublură a
cronometrului de joc va:
 Fi montată pe fiecare structură de susţinere a panoului la minim 300 mm deasupra şi în spatele
panoului (Diagrama 1 sau 2) sau suspendată de la tavan.
 Avea numerele de pe afişajul cronometrului de atac de culoare roşie iar numerele de pe afişajul
dublurii cronometrului de joc de culoare galbenă.
 Avea numerele de pe afişajul cronometrului de o înălţime minimă 230 mm şi să fie mai mari decât
numerele afişate pe dublura cronometrului de joc.
 Avea 3 sau 4 suprafeţe de afişaj pentru fiecare unitate sau două unităţi cu suprafaţă de afişaj
dublă laterală (recomandat pentru Nivelul 2), astfel încât să fie clar vizibile pentru toţi participanţii
implicaţi în joc, inclusiv pentru spectatori.
 Avea o greutate maximă de 60 kg. inclusiv structura ei de susţinere.
 Fi echipată cu o bandă luminoasă în jurul perimetrului ei (opțional), care se aprinde în roșu numai
atunci când semnalul cronometrului de joc sună pentru terminarea unui sfert sau prelungiri.
 Fi echipată cu o bandă luminoasă pe lungimea laturii superioare (opțional), care se aprinde în
galben numai atunci când semnalul cronometrului de atac sună și va fi montată direct sub banda
luminoasă roșie pentru cronometrul de joc.
 Fi capabilă să reziste impacturilor directe cu mingea de baschet, conform Testului de Durabilitate
a Cronometrului de Atac.
 Avea compatibilitatea electromagnetică necesară în conformitate cu cerinţele statutare ale ţării
respective.
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Cronometrul de atac

Diagrama 10

Unitatea de afişaj a cronometrului de atac şi dublura cronometrului de joc,
pentru Nivelul 1 (exemplu de aspect)

6

Semnale sonore

6.1

Vor exista cel puţin 2 semnale sonore separate, cu sunete distinctiv diferite şi foarte puternice:
 Unul aflat la dispoziţia scorerului, care va suna automat pentru a indica terminarea timpului de
joc pentru un sfert sau prelungire. Scorerul va putea declanşa manual semnalul sonor, atunci
când este cazul, pentru a atrage atenţia arbitrilor.
 Unul aflat la dispoziţia operatorului cronometrului de atac, care va suna automat pentru a indica
terminarea perioadei de atac.

6.2

Ambele semnale vor fi suficient de puternice pentru a fi uşor auzite, deasupra şi împotriva celor mai
adverse şi zgomotoase condiţii. Volumul sonor va avea capacitatea de a fi adaptat în conformitate cu
mărimea sălii de sport şi zgomotul spectatorilor, până la un nivel maxim al presiunii acustice de 120
dBA, măsurată la o distanţă de 1 metru de la sursa sunetului. O conectare la sistemul staţiei de
amplificare de informare a publicului spectator din sala de sport, este foarte recomandată.

7

Indicatoare pentru greşeala jucătorului

7.1

Cele 5 indicatoare pentru greşelile jucătorului, puse la dispoziţia cronometrorului, vor fi:
 De culoare albă.
 Cu numere şi având minim 200 mm înălţime şi 100 mm lăţime.
 Numerotate de la 1 la 5 (1 la 4 negru iar numărul 5 roşu) pe ambele părţi.

8

Indicatoare pentru greşeala de echipă

8.1

Cele două 2 indicatoare pentru greşelile echipelor aflate la dispoziţia cronometrorului vor fi:
 De culoare roşie.
 De minim 350 mm înălţime şi 200 mm lăţime.
 Utilizat pentru a indica numărul greşelilor echipei până la 4 şi care va fi complet roşu după ce
mingea a devenit din nou vie după ce a 4-a greşeală a echipei a fost comisă, pentru a arăta că
o echipă a ajuns în situaţie de penalizare pentru greşeli de echipă.
 Dispozitive electrice sau electronice pot fi utilizate dar ele vor îndeplini specificaţiile mai sus
menţionate.
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9

Săgeata pentru posesia alternativă

9.1

Dispozitivul săgeţii pentru posesia alternativă (Diagrama 11), aflat la dispoziţia scorerului, va :
 Avea un indicator de direcţie sub forma unui vârf de săgeată, cu dimensiuni minime de 100 mm
în lungime şi 100 mm în înălţime.
 Afişa pe partea frontală o săgeată, iluminată într-o culoare roşie strălucitoare când este pornit,
arătănd direcţia posesiei alternative.
 Fi poziţionat în centrul mesei scorerului şi va fi clar vizibil pentru toţi participanţii implicaţi în joc,
inclusiv pentru spectatori.

Diagrama 11

Săgeata pentru posesia alternativă (Exemplu de aspect)

10

Pardoseala terenului de joc

10.1

Suprafața pardoselei terenului de joc va fi făcută din:
 Podea din lemn fixă (Nivelul 1 şi 2)
 Podea din lemn mobilă (Nivelul 1 şi 2)
 Podea sintetică fixă (Nivelul 2)
 Podea sintetică mobilă (Nivelul 2)
Pardoseala terenului de joc va:
 Avea o lungime minimă de 32.000 mm şi o lăţime minimă 19.000 mm.
 Avea o suprafaţă antireflectantă (neorbitoare).
Pardoseala trebuie să respecte următoarele cerințe sportiv funcționale:

10.2

10.3

Proprietatea
performantă
Diminuarea
impactului
conform
EN 14808
Deformaţia
verticală
conform
EN 14809
Ricoşeul mingii
conform
EN 12235
Rezistenţa
la alunecare
conform
EN 13036
Martie 2020

Nivelul 1

Nivelul 1

Pardoseală
Pardoseală Mobilă
Permanentă
≥ 50% - ≤ 75%

Nivelul 2
Pardoseală
Permanentă şi Mobilă
≥ 45% - ≤ 75%

Uniformitate (absolută) : (± 5% din medie)
≥ 2.3 mm - ≤ 5.0 mm

≥ 1.5 mm - ≤ 5.0 mm

≥ 1.5 mm - ≤ 5.0 mm

Uniformitate (absolută) : (± 0.7 mm din medie)
≥ 93%

≥ 93%

≥ 90%

Uniformitate (absolută) : (± 3% din medie)
Medie: ≥ 80 - ≤ 110

Regulile Oficiale ale Jocului Baschet
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Rezistenţa
la uzură
conform
EN 5470
Luciul reflectant
(%)
Sarcina rulantă
conform
EN 1569
Tabelul 3
*

≤ 80 mg

≤ 100 mg

≤ 45%*
Uniformitate (≤ 10 unităţi variaţie)

N/A

Amprenta permanentă a ≤ 0.5 mm

Cerinţe pentru pardoseli din lemn (Nivelul 1 şi Nivelul 2)

Valoare recomandată ca să fie redusă la minim strălucirea terenului de joc pentru vederea
jucătorului și producția TV. Alternative cu luciu superior pot fi utilizate atunci când iluminatul este
poziționat astfel încât să se evite strălucirea nedorită a terenului de joc (vezi Secţiunea 12
Iluminatul).
Proprietatea
performantă

Nivelul 2 Pardoseală Permanentă şi Mobilă

Diminuarea impactului
conform EN 14808

Deformaţia verticală
conform EN 14809
Ricoşeul mingii
conform EN 12235

Elasticitate Punct: 25 % - 75 %
Elasticitate Mixtă: 45 % - 75 %
Uniformitate (absolută)
± 5 % din medie
Elasticitate Zonă: 40 % - 75 %
Elasticitate Combinată: 45 % - 75 %
Elasticitate Punct: ≤ 3.5 mm
Elasticitate Mixtă: ≤ 3.5 mm
Uniformitate
± 5 % din medie
Elasticitate Zonă: 1.5 mm - 5.0 mm
Elasticitate Combinată: 1.5 mm - 5.0 mm
≥ 90 %
Uniformitate (absolută):
± 3% din medie

Rezistenţa la alunecare
Medie: ≥ 80 - ≤ 110
conform EN 13036
Rezistenţa la uzură
≤ 1,000 mg
conform EN 5470
Luciul reflectant (%)
N/A
Sarcina rulantă
Amprenta permanentă a ≤ 0.5 mm
conform EN 1569
Tabelul 4
Cerinţe pentru pardoseli sintetice (Nivelul 2)
Cerințele pentru proprietățile de mai sus trebuie îndeplinite la fiecare loc de testare a sistemului.
10.4

Producătorul, împreună cu reprezentanţii companiei desemnate pentru montajul pardoselii, vor fi
obligaţi să întocmească şi să livreze, pentru fiecare client, documentaţia conţinând următoarele :
Rezultatele testului prototip, o descriere a procedurii de montaj, sfaturi pentru întreţinere, rezultatele
inspecţiei şi aprobarea utilizării instalaţiei existente efectuate de către inspectori autorizaţi.

10.5

Pardoseala terenului de joc trebuie să aibă capabilitatea de a suporta structurile de susţinere a
panourilor mobile sau fixate în pardoseală, fără să diminueze caracteristicile structurii de susţinere a
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panourilor. În mod reciproc, structurile mobile de susţinere a panourilor trebuie construite în aşa fel
încât, greutatea lor sâ fie suportată de suprafaţă de contact mai mare, eliminând astfel riscul de a
deteriora pardoseala terenului de joc, atât la poziţionarea lor pentru joc cât şi pe parcursul
transportului lor pe terenul de joc.
10.6

Atunci când autocolante sau vopselele sunt de aplicat pe suprafața de joc și care nu sunt acoperite
cu un strat suplimentar de finisare, acestea trebuie să respecte aceleași criterii de performanță de
alunecare și luciu reflectant ca şi zonele obișnuite ale pardoselii terenului de joc, așa cum sunt definite
în Tabelele 3 și 4.

11

Terenul de joc

11.1

Terenul de joc va fi marcat de :
 Linii de 50 mm, conform Regulilor Oficiale ale Jocului Baschet.
 Încă o linie de delimitare (Diagrama 12), puternic contrastantă în raport cu acestea şi având
lăţimea minimă de 2.000 mm.

11.2

Masa scorerului, având o lungime de minim 6.000 mm şi o înălţime de 800 mm , va fi plasată pe o
platformă având înălţimea minimă de 200 mm.

11.3

Toți spectatorii vor fi așezaţi la o distanță de cel puțin 2.000 de mm de la marginea exterioară a liniei
care delimitează terenul de joc .

11.4

Înălţimea tavanului sau a celei mai joase obstrucţii deasupra terenului de joc, va fi de minim 7 m.

Diagrama 12

Terenul de joc

12

Iluminatul

12.1

Iluminarea verticală (EC) (iluminarea spre camera principală) și (EV) (iluminarea spre camerele
mobile) sunt parametri esenţiali pentru calitatea imaginii. Dacă există diferite nivele de iluminare
verticală în diferite poziții pe terenul de joc, poate fi deranjant atunci când este mişcată camera pentru
a panorama. Prin urmare, este important să existe o uniformitate totală în distribuția iluminării verticale
pe întregul teren de joc (denumită de asemenea, uniformitatea iluminării verticale).
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Iluminarea verticală va fi păstrată cât se poate de constantă în cele patru direcții principale orientate
spre părțile laterale ale terenului de joc unde în general camerele de filmat sunt amplasate.
Iluminarea orizontală (EH) este cantitatea de lumină care se proiectează pe terenul de joc. Deoarece
iluminatul terenului de joc este componenta principală pentru câmpul de vedere a camerei, iluminarea
orizontală trebuie să fie cât mai uniformă iar raportul dintre iluminarea orizontală medie și iluminarea
verticală medie spre camera principală va fi păstrat la un nivel care să asigure un contrast de bună
calitate a imaginilor.

Iluminarea camerei principale
(EC)
12.2

Iluminarea verticală
(EV)

Iluminarea orizontală
(EH)

Cerinţe şi recomandări de iluminare
Iluminarea locului de desfăşurare a jocului trebuie proiectată pentru ca să corespundă transmisiunii
televizate şi în acelaşi timp să minimizeze efectul de orbire pentru jucători şi arbitri.

12.2.1

Nivelul de iluminare
 Terenul de joc trebuie să fie uniform şi adecvat luminat. Nivelul de iluminare trebuie să fie calculat
și va respecta valorile specificate în Tabelul 5.
 O distincție va fi făcută între Suprafaţa de Joc Principală (PPA) care reprezintă terenul de joc
inclusiv linia de delimitare suplimentară (19 m x 32 m) și Suprafața de joc Totală (TPA) care
include o suprafață lată de 1,5 m în jurul terenului de joc, inclusiv băncile echipelor (22 m x 35
m). Anexa 1 arată punctul grilă care va utilizat pentru calcule și pozițiile tipice ale camerei.
Valorile medii sunt valorile menţinute.
 Nu sunt necesare calcule pentru Camera Stop Cadru
EC: Iluminarea Camerei
EV: Ilumiarea Verticală
Principale
(toate direcţiile)
Med
Min/
Min/
Med
Min/
Min/
Min/Max 4x
(lux)
Max
Med
(lux)
Max
Med
Direcţii
PPA

2000

0.7

0.8

1700

0.7

0.8

0.6

TPA

2000

0.6

0.7

1700

0.6

0.7

0.6

Tabelul 5
12.2.2

EH: Iluminarea
Orizontală
Med
Min/
Min/
(lux)
Max
Med
1500 –
0.7
0.8
3000
1500 –
0.6
0.7
3000

Cerinţele Iluminării

Strălucirea orbitoare spre camera principală
Reflecţiile surselor de lumină strălucitoare pe terenul de joc pot provoca locuri luminoase care vor
afecta imaginea camerei, aşa cum este ilustrat mai jos. Strălucirea orbitoare provocată de lumina de
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înaltă intensitate ricoşând de pe suprafeţele foarte lucioase şi reflectante ale terenului de joc spre
poziţia camerei principale trebuie să fie evitată, în special pe toate liniile terenului de joc.

O atenţie sporită la simpla geometrie necesară va elimina frecvent aceste nedorite imagini reflectate
(vezi Anexa 2).
12.2.3

Strălucirea orbitoare
Este esențial să nu existe nici un fel strălucire care să afecteze vederea jucătorilor de baschet atunci
când ei joacă. Pozițiile și direcția de iluminare sunt definite în aşa fel încât să se țină cont de vederea
jucătorilor (vezi Anexa 2). Intensitatea sursei de lumină trebuie adaptată în funcție de înălțimea
instalației.

12.2.4

Zonele spectatorilor
Iluminarea medie spre camera principală pentru primele 15 rânduri de locuri va fi între 10% şi 25%
din iliuminarea medie de pe terenul de joc; iluminarea din spatele celor 15 rânduri se va reduce în
mod uniform.

12.2.5

Sursa de lumină
Factorul Pâlpâire (Flicker), Redarea CuloriI și Temperatura Culorii sunt descrise mai jos. Fiecare
punct al TPA va îndeplini cerințele prevăzute în Tabelul 6.
 Termenul Factor Pâlpâire (Flicker) se referă la modularea strălucirii luminoase pe un anumit plan
pe parcursul unui ciclu complet. Acesta indică relația dintre iluminarea maximă și minimă într-un
punct pe parcursul unei perioade de timp (ciclu complet) și este exprimat în procente. Această
pâlpâire în iluminare poate afecta negativ calitatea imaginii difuzate în special în cazurile în care
este utilizată reluarea cu încetinitorul. Intensitatea lămpilor de descărcare (utilizate în general în
aplicările iluminării în sporturi) fluctuează dacă este furnizată cu un echipament electromagnetic
datorită frecvenței tensiunii de alimentare de 50 Hz sau 60 Hz.
 Indicele de Redare a Culorii (CRI) al unei surse de lumină este o valoare cantitativă care măsoară
capacitatea ei de a arăta o culoare a obiectelor comparativ cu o sursă de lumină ideală sau
naturală. Valoarea CRI este un factor important atât pentru calitatea transmisiunii cât și pentru
spectatori.
 Temperatura Culorii descrie efectul sistemului luminos cu referire la cât de caldă (roşie) sau rece
(albastră) pare lumina. Transmisiile televizate necesită o temperatură constantă a culorii.
Factorul Pâlpâire (Flicker)
Redarea Culorii (CRI)
≤1%
≥ Ra 80
Tabelul 6
Cerinţele iluminării
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Iluminarea completă a terenului de joc va fi aprinsă cu cel puțin 90 de minute înainte de începerea
jocului și va fi menținută până la cerințele prescrise pentru încălzirea dinaintea jocului și desfăşurarea
jocului. Aceasta va rămâne complet aprinsă timp de cel puțin 30 de minute după terminarea jocului.
Prezentarea echipelor sau ceremonii speciale şi momente de divertisment sub reflector pot avea loc
numai dacă sistemul de iluminat are capabilităţi de reaprindere instantanee care nu vor modifica
proprietăţile de culoare ale sursei de lumină.
12.2.6

Inspecţia vizuală
O inspecție vizuală va fi efectuată pentru a evalua instalația de iluminat.
Nici o lumină reflectată nu trebuie să fie vizibilă, stând pe poziția camerei principale. Deoarece
camerele TV sunt mai sensibile decât ochiul uman, acest lucru poate fi verificat făcând fotografii cu o
cameră digitală. Atenţie trebuie acordată iluminării proiectoarelor, oriunde acestea ar putea fi
localizate. Jucătorii nu trebuie să fie orbiţi mai ales atunci când ei privesc la coşuri.
Anexa 1 – Punctul grilă pentru calcule şi poziţia tipică a camerei

Camera Stop Cadru

Camerele Principale

Camera Mobilă 1

Camera Mobilă 3

Camera Mobilă 2
Grila suprafeţei principale de joc
Grila suprafeţei totale de joc
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Anexa 2 – Recomandări pentru poziţiile de iluminat
Locația proiectoarelor este esențială pentru respectarea cerințelor de iluminare. Acestea trebuie să
asigure faptul că cerinţele de iluminare pot fi realizate, fără să interfereze cu vizibilitatea jucătorilor
cât și să nu creeze nici o strălucire orbitoare către camera principală.
Libertatea pentru poziţionarea proiectoarelor îi va aparţine proiectantului sistemului luminos, pentru
a oferi cea mai bună soluţie tehnică. Se recomandă în mod deosebit ca un specialist în iluminat să
fie implicat în proiect încă de la faza iniţială.

Proiectoare în acestă zonă pot
provoca străluciri reflexive

Când poziţia camerei principale a fost determinată, sursele de strălucire orbitoare pot fi reduse prin
evitarea instalării proiectoarelor în zona interzisă, așa cum se arată în figura de mai jos.

Camera Principală

Zona interzisă pentru montarea iluminării pentru a evita strălucirea orbitoare spre camera principală
Unghiul de proiecţie a iluminării (măsurat de la verticală
în jos) în mod ideal va fi ≤ 60° cu scopul de a minimaliza
strălucirea orbitoare spre jucători.

Unghiul de proiecţie max. 60º

O atenție deosebită se va acorda poziționării proiectoarelor cu referire la direcțiile de proiecţie ale
acestora, care nu trebuie să interfereze cu vizibilitatea jucătorilor, în special când ei aruncă mingea
spre coșuri.
Următorul exemplu ilustrează o locație critică pentru proiectoare. În acest exemplu, proiectoarele
localizate la un unghi de 20º faţă de suprafaţă nu vor fi orientate direct spre nici un jucător aflat în
poziție de aruncare.
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13

Sistemul de control al cronometrării prin fluier

13.1

Un sistem pentru controlul timpului de joc prin fluier, conectat la cronometrul de joc echipat cu un
conector, poate fi utilizat de arbitri pentru oprirea cronometrului de joc, în cazul în care acest sistem
este utilizat în toate jocurile ale unei anumite competiţii. De asemenea, arbitri vor porni cronometrul
de joc, însă acest fapt este de asemenea făcut, în acelaşi moment, de cronometror. Toate tabelele
de scor aprobate de FIBA pot asigura interfaţa cu sistemul de control al timpului de joc prin fluier.

13.2

Sistemul pentru controlul timpului de joc prin fluier va opri cronometrul de joc când arbitrul suflă în
fluier, cu un timp de răspuns de 0,1 secunde sau mai puţin.

13.3

Acoperire: Cronometrul de joc trebuie să se oprească şi să repornească potrivit sistemului pentru
controlul timpului de joc prin fluier, din toate locaţiile de pe terenul de baschet.

13.4

Sistemul pentru controlul timpului de joc prin fluier va opri cronometrul de joc numai după ce arbitrul
suflă în fluier şi nu va opri cronometrul de joc cu nici un zgomot de fluier extern.

14

Fluierul

14.1

Fluierul arbitrului va îndeplini cerințele de decibeli și frecvență prezentate în Tabelul 7.

14.2

Fluierul va:
 Fi în măsură să reziste la utilizarea repetată la presiune înaltă (testul de durabilitate).
 Fi în măsură să reziste la căderi (scăpări) repetate (testul de deteriorare).
Toate citirile rezultatelor testelor vor fi făcute la 3 m de la faţa fluierului.
Decibeli la 8.3 kPa
Gama Frecvenţei la 8.3 kPa
Competiţia Testul Post testul
Post testul Testul Post testul
Post testul
iniţial de durabilitate de deterioare iniţial de durabilitate de deterioare
Nivelul 1
≥ 105 ≥ 105 & ± 10 % din pre rezultat ≥ 170 ≥ 170 Hz & ± 10 % din pre rezultat
Nivelul 2
≥ 95
≥ 95 & ± 10 % din pre rezultat ≥ 150 ≥ 150 Hz & ± 10 % din pre rezultat
Tabelul 7
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14.3

Fluierele vor fi confecţionate din materiale care nu provoacă vreo vătămare directă utilizatorului. Ca
atare, fluierul trebuie să se conformeze cerințelor următoare, în afara cazului în care standardele
locale permit abateri:
 EN 71 -3+A1:2014 Siguranţa jucăriilor – Partea 3 migrarea anumitor elemente aluminiu,
antimoniu, arsen, bariu, cadmiu, crom (iii), crom (vi), cobalt, cupru, plumb, mangan, mercur,
nichel, seleniu, stronțiu, staniu și zinc.
 Testarea PAH (Hidrocarburilor Aromatice Policiclice) în conformitate cu recomandările REACH
(Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea și Restricționarea Substanțelor Chimice) Anexa XVII –
Benzo[a]piren(BaP),Benzo[e]piren(BeP),Benzo[a]antracen(BaA),Crisen(CHR),Benzo[b]fluoranten (BbFA), Benzo[k]fluoranten (BkFA) & Dibenzo[a,h]antracen (DBAha).
 Testarea ftalaţilor în conformitate cu recomandările REACH (Înregistrarea, Evaluarea,
Autorizarea și Restricționarea Substanțelor Chimice) Anexa XVII – Di-2-eftilhexilftalaţi (DEHP),
ftalat de Diisononil (DINP), ftalat de Dibutil (DBP), ftalat de Di-n-octil (DNOP), ftalat de Benzil
butil (BBP) şi ftalat de Diisodecil (DIDP).

15

Panourile publicitare

15.1

Panourile publicitare pot fi amplasate în jurul terenului de joc și:
 Vor fi localizate la o distanţă minimă de 2000 mm de la liniile de fund şi liniile laterale. Ele pot fi
amplasate pe toate părţile terenului de joc (Diagrama 14 şi 15).
 Cele amplasate pe lungimea liniei de fund vor avea un spaţiu liber de 900 mm de fiecare parte a
instalaţiei mobile a coşului astfel încât persoana responsabilă (persoanele responsabile) cu
ştergerea pardoselii şi cel (cei) cu camera (camere) TV mobilă (mobile) să poată trece, atunci
când este cazul, precum şi pentru a asigura un culoar de salvare pentru jucători.
 Cele amplasate pe lungimea de pe partea mesei vor avea un spaţiu liber de 2000 mm de fiecare
parte a mesei scorerului pentru ca jucătorii, înlocuitorii şi antrenorii să poată trece (Diagrama 15).
 Pentru jocurile televizate, ele vor fi amplasate de-a lungul liniei laterale de pe partea opusă
locației camerei principale.
 Sunt permise în faţa mesei scorerului, cu condiţia ca ele să fie plasate direct în faţa acesteia iar
orizontal şi vertical să fie la acelaşi nivel cu masa.

15.2

Panourile publicitare trebuie să:
 Nu depăşească o înălţime de 1000 mm faţă de terenul de joc.
 Fie capitonate în jurul marginii superioare şi pe marginile laterale cu o grosime minimă de 20 mm
(Diagrama 13) şi va îndeplini toate cerinţele de siguranţă a jucătorului specificate pentru
capitonajul instalaţiei coşului la Secţiunea 1.5.6.
 Nu aibă bavuri şi toate marginile să fie rotunjite la exterior.
 Fie în conformitate cu cerințele naționale de siguranță pentru echipamentele electrice din țara
respectivă.
 Aibă protecţie mecanică pentru toate elementele de comandă a motoarelor.
 Fie neinflamabile.
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Secţiune transversală
A–A

Diagrama 13
15.3

Capitonajul
marginii laterale

Capitonajul suprafeţei superioare

Secţiune transversală
B–B

Capitonajul panoului publicitar

În scopuri de producție, se recomandă ca panourile publicitare să aibă:
 Funcționalitatea de a diminua iluminarea.
 O rată de reîmprospătare de peste 3.000 Hz.

Banca echipei

Masa scorerului

Banca echipei

Panou (panouri) publicitar(e)

Panou (panouri) publicitar(e)

Panou (panouri) publicitar(e)

Instalaţia
coşului

Instalaţia
coşului

Panou (panouri) publicitar(e)

Panou (panouri) publicitar(e)

Linia de delimitare suplimentară
Panou (panouri) publicitar(e)

Diagrama 14
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Banca echipei

Masa scorerului

Panou (panouri) publicitar(e)

Panou (panouri) publicitar(e)

Banca echipei
Panou (panouri) publicitar(e)

Panou (panouri) publicitar(e)

Panou (panouri) publicitar(e)
Instalaţia
coşului

Instalaţia
coşului

16

Panou (panouri) publicitar(e)

Panou (panouri) publicitar(e)

Diagrama 15

Linia de delimitare suplimentară

Panouri publicitare – camera principală pe partea opusă mesei

Zonele spectatorilor
Specificațiile de mai jos 16.2 - 16.6 sunt doar recomandări. Toate componentele ansamblului scaun
vor respecta pe deplin regulile și reglementările locale și naționale relevante.

16.1

Zonele spectatorilor vor:
 Permite libera deplasare a publicului, inclusiv a persoanelor cu dezabilităţi.
 Oferi spectatorilor posibilitatea să vizioneze comfortabil evenimentul.
 Avea rânduri care permit vizibilitatea neobstrucţionată de la toate locurile, aşa cum se arată în
Diagrama 16, cu excepţia cazului în care standardele locale permit abateri.
 Fi concepute fără margini / colţuri ascuţite, pentru toate părţile accesibile.

h = 800 mm
d > 100 mm
Diagrama 16
Martie 2020
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16.2

16.3

16.4

Capacitatea numărului de locuri este definită după cum urmează, cu excepţia cazului în care
standardele locale permit abateri :
 Capacitatea totală a sălii de sport este numărul total al ambelor poziţii, aşezat şi în picoare.
 Numărul de locuri în poziţia şezând este numărul toatal al scaunelor sau lungimea totală a
nivelelor de rânduri sau bănci, în metri, împărţit la 480 mm.
 Numărul de locuri în picioare este suprafaţa desemnată de pe sol cu 35 spectatori atribuiţi pentru
fiecare suprafaţă de 10 m².
Locurile în poziţia şezând vor respecta următoarele, cu excepția cazului în care standardele locale
permit abateri:
 Materialul diferitelor componente ale scaunului vor îndeplini cerințele descrise în EN 13200-4:
Facilități pentru spectatori. Scaune. Caracteristicile produsului.
 Toate componentele metalice, inclusiv elementele de fixare și încheietorile necesare pentru
instalare, trebuie să fie rezistente la coroziune conform EN ISO 9227: Încercări de coroziune în
atmosfere artificiale. Teste de pulverizare a sării.
 Toate componentele din plastic vor fi rezistente la agenți atmospherici / stabilitatea luminii în
conformitate cu EN ISO 4892-2: Materiale plastice. Metode de expunere la surse de lumină de
laborator. Lămpi cu arc de xenon.
 Toate componentele ansamblului scaun vor respecta pe deplin normele și reglementările
naționale în materie de securitate la incendiu pentru regiunea (regiunile) destinate vânzării și
instalării.
Următoarele dimensiuni ale locului în poziţia şezând, cu referire la Diagrama 17, sunt recomandate,
în afara cazului în care standardele locale specifică abateri:
 F: Adâncimea scaunului nu va fi mai mică de 350 mm.
 Cse: Înălțimea scaunului nu va depăși 450 mm.
 S: Înălțimea spătarului (dacă este cazul) va fi cel puțin 450 mm.

Diagrama 17
16.5

Recomandări pentru scaunele spectatorilor

Se recomandă ca scaunele să fie conforme la următoarele teste:
 Testul de Încărcare Statică a Şezutului şi Spătarului conform EN 1728
 Testul de Încărcare Statică a Marginii din Faţa Scaunului conform EN 1728
 Testul de Încărcare Statică Orizontală în Avans pe Spătar conform EN 1728
 Încărcarea Statică Verticală pe Spătar conform EN 1728
 Încărcarea Statică a Braţului Lateral conform EN 1728
 Încărcarea Statică a Braţului în Jos conform EN 1728
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16.6

Testul de Durabilitate Combinat a Şezutului şi Spătarului conform EN 1728
Testul de Durabilitate a Marginii din Faţa Scaunului conform EN 1728
Testul de Durabilitate a Spătarului în Avans pe Orizontală conform EN 12727
Testul de Durabilitate la Braţ conform EN 1728
Testul de Impact a Scaunului conform EN 1728
Testul de Impact a Braţului conform EN 1728
Testul de Impact a Spătarului conform EN 1728
Testul de Funcţionare a Scaunelor cu Basculare conform EN 1728

Marcarea scaunelor va conține următoarele, în afara cazului în care standardele locale permit abateri:
 Numele de identificare sau marca comercială a producătorului
 Mijloacele de identificare a produsului
 Numărul lotului
 Anul de fabricaţie
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Referinţe

[1]

Manualul Metodelor și Cerințelor de testare FIBA, FIBA Equipment and Venue Center

[2]

Sistemul Culorilor Naţionale al Standardiseringkommissionen i Sverige (SIS), Doc. No. SS019102.

[3]

Standardul Culorilor RAL

[4]

EN 1270: Echipamente de joc – Echipamentele jocului baschet. Cerințe funcționale și de siguranță,
metode de încercare

[5]

EN 14808: Suprafețe pentru domenii sportive - Determinarea absorbției șocului

[6]

EN 14809: Suprafețe pentru domenii sportive - Determinarea deformaţiei verticale

[7]

EN 12235: Suprafețe pentru zonele sportive - Determinarea comportamentului vertical al mingii.

[8]

EN 13036-4: Caracteristici ale suprafeţei şoselei şi a pistei de aterizare – Metode de încercare – Partea
4: Metoda pentru măsurarea rezistenței la alunecare / derapaj a unei suprafețe - Testul pendulului.

[9]

EN ISO 5470-1: Ţesături acoperite cu cauciuc – sau plastic – Determinarea rezistenţei abrazive. Partea
1: Abrazorul Taber

[10] EN 1569: Suprafețe pentru domenii sportive - Determinarea comportamentului sub sarcină rulantă.
[11] EN 71 -3+A1: Siguranţa jucăriilor – Partea 3: Migrarea anumitor elemente aluminiu, antimoniu, arsen,
bariu, cadmiu, crom (iii), crom (vi), cobalt, cupru, plumb, mangan, mercur, nichel, seleniu, stronțiu, staniu
și zinc.
[12] Recomandările REACH: Testarea PAH conform Recomandărilor REACH Anexa XVII – Benzo[a]piren
(BaP), Benzo[e]piren (BeP), Benzo[a]antracen (BaA), Crisen (CHR), Benzo[b]fluorant-en(BbFA),
Benzo[k]fluoranten (BkFA) & Dibenzo[a,h]antracen (DBAha).
[13] Recomandările REACH: Testarea ftalaţilor conform Recomandărilor REACH Anexa XVII – Di-2 eftilhexilftalaţi (DEHP), ftalat de Diisononil (DINP), ftalat de Dibutil (DBP), ftalat de Di-n-octil (DNOP), ftalat de
Benzil butil (BBP) şi ftalat de Diisodecil (DIDP).
[14] EN 13200-4: Facilități pentru spectatori – Scaune – Caracteristicile produsului.
[15] EN ISO 9227: Încercări de coroziune în atmosfere artificiale – Teste de pulverizare a sării.
[16] EN ISO 4892-2: Materiale plastice – Metode de expunere la surse de lumină de laborator – Lămpi cu
arc de xenon.
[17] EN 1728: Mobilier – Scaune – Metode de testări pentru determinarea rezistenţei şi durabilităţii.
[18] EN 12727: Mobilier – Clasificarea scaunelor – Cerinţe pentru siguranţă, rezistenţă şi durabilitate.

N.R.: Acest document, tradus şi adaptat în limba română (după ce a fost publicat de FIBA în limba engleză în luna
iunie 2020) este Documentul de Lucru (Working Document) pentru Anexa ROJB 2020, Echipamentul Necesar
Jocului Baschet 2020 care intră în vigoare de la 01 Octombrie 2020. Modificările de conținut, comparativ cu
versiunea anterioară – (Echipamentul Necesar Jocului Baschet 2018 v2.0), sunt evidenţiate cu galben.

Traducere, adaptare şi redactare : Doru Vinaşi – Comisar FIBA
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