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Slovenská  basketbalová  asociácia  (ďalej  len  „SBA“)  na  základe  Zmluvy  o spolupráci,  uzatvorenej
so Slovenskou basketbalovou ligou, občianskym, združením /ďalej len Zmluva/ vyhlasuje Majstrovstvá SR
v basketbale  mužov  pod  názvom  Slovenská  basketbalová  liga  (ďalej  len  „SBL“)  a riadením  tejto  súťaže
poveruje združenie SLOVENSKÁ BASKETBALOVÁ LIGA (ďalej len „združenie“).

Združenie  je  riadiacim  orgánom  súťaže  a pre  vlastné  riadenie  SBL vydáva  v rámci  svojho  poverenia
nasledujúci predpis Organizácia, systém riadenia a športovo-technické podmienky pre účasť v SBL (ďalej len
„ŠTP SBL“), ktorý je záväzný pre všetkých účastníkov SBL.

ČASŤ A
PODMIENKY ÚČASTI, LICENCIA PRE ŠTART V SBL

A.1 Právo účasti v SBL získavajú basketbalové kluby na základe svojho umiestnenia v predchádzajúcom
ročníku súťaže v súlade s vyhlásením súťaže a predpismi SBA. 

A.2 Kluby s právom účasti v SBL žiadajú o zaradenie do súťaže  SBL na základe podania prihlášky v súlade 
s Hracím poriadkom  SBA , článkom  4.  Zaraďovanie družstiev do súťaží a nutné podmienky

A.3 Podaním prihlášky kluby deklarujú splnenie základných podmienok účastí v SBL uvedených v ŠTP SBL
a ďalších  predpisoch  SBA  a  SBL.  Podaním  prihlášky  sa  klub  dobrovoľne  zaväzuje  pri  účasti  v SBL
dodržiavať všetky predpisy SBA a SBL, ktoré upravujú riadenie tejto súťaže.

A.4 Každý klub je povinný uhradiť  vklad do súťaže stanovený vyhlásením súťaží SBA. 

A.5 Okrem toho uhradí klub účastnícke poplatky stanovené členskou schôdzou (ďalej len „ČS“) združenia.
Celkový vklad do súťaže vrátane poplatku na chod SBL  je vo výške 10 000 €, ktorý platia všetky kluby
v štyroch splátkach po 2 500 €  (neplatí  pre  držiteľa  divokej  karty,  ktorý  splatí  všetky  štyri  splátky
vkladu do súťaže a poplatok na chod SBL v termíne vyžrebovania súťaže). Kaucia je vo výške 2 000 €
a z nej  sa  budú  jednotlivým  klubom  automaticky  odpočítavať  sankcie  a pokuty  a iné  stanovené
poplatky  v SBL.  V prípade  že  zostatok  kaucie  klubu  klesne  pod  hranicu  1 000 €  v sezóne,  je  klub
povinný na žiadosť vrchného riaditeľa SBL (ďalej len „VR“) do 10 dní doplatiť kauciu do plnej výšky.
V prípade že klub odstúpi zo súťaže, celá kaucia prepadá a o prepadnutú výšku kaucie sa znižuje výška
pokuty  za  odstúpenie  zo  súťaže..  Na  základe  vyúčtovania  kaucie  príslušného  ročníka  SBL,  kluby
zasielajú iba doplatok do výšky sumy kaucie pre ďalšiu sezónu. Všetky záväzky, ako aj výnosy z SBL, sa
delia  rovnakým dielom medzi  kluby  do  30.06.2018  (vyúčtovanie  sezóny) ak  ČS  nerozhodne inak.
V prípade omeškania s úhradou platby, je klub povinný uhradiť pokutu vo výške 10 EUR za každý deň
omeškania, nie však viac ako 300 EUR. 

A.6 Pre podanie prihlášky, a úhradu vkladu a kaucie platia pre kluby tieto termíny:
a) do 01.07.2017 prihláška do súťaže 
b) 09.07.2017 žrebovanie súťaže
c) do 30.09.2017 úhrada kaucie (doplatok kaucie na základe zostatku)
d) do 30.09.2017 udelenie licencií pre štart v SBL
e) do 15.10.2017 úhrada I. splátky vkladu do súťaže
f) do 15.12.2017 úhrada II. splátky vkladu do súťaže,
g) do 31.01.2018 úhrada III. splátky vkladu do súťaže,
h) do 14.03.2018 úhrada IV. splátky vkladu do súťaže,
i) do 30.06.2018 vyúčtovanie sezóny 2016/2017.

A.7 VR v spolupráci s SBA na základe kontroly splnenia všetkých podmienok pre zaradenie do súťaže SBL
vyhotoví písomnú správu, na základe ktorej rozhodne o zaradení družstva  konkrétneho  klubu   do
súťaže  SBL.  Pre  všetky  kluby  je  nevyhnutnou  podmienkou  pre  účasť  v  SBL uhradenie  všetkých
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poplatkov podľa príslušných predpisov a finančných záväzkov, ktoré vznikli  klubu v súvislosti  s jeho
pôsobením v SBL a SBA. V prípade splnenia všetkých podmienok pre účasť v SBL, bude klubu vydaný
súhlas  /licencia/  bez  písomného  rozhodnutia.  V prípade,  že  klub  nesplnil  všetky  podmienky  pre
zaradenie do SBL, vydá VR písomné rozhodnutie s odôvodnením a poučením o odvolaní. Odvolacím
orgánom je ČS združenia.

A.8 Súhlas  /Licencia/ pre štart v SBL obsahuje:
a) rozhodujúce znaky právnej identifikácie klubu – názov klubu, sídlo a IČO, názov družstva
b) názov súťaže a označenie súťažného ročníka,
c) dátum vydania, pečiatku SBL a podpis VR.

A.9 Klub  môže  v súťaži  štartovať  pod  názvom  sponzora  alebo  reklamného  partnera  alebo  názvom
sponzora,  či  reklamného  partnera  vloženým  do  názvu  klubu,  či  iného  zvoleného  pomenovania
družstva klubu. Názov družstva môže v priebehu sezóny meniť po písomnom oznámení VR a splnení
príslušných podmienok /vydanie novej súpisky a pod .../

A.10 V SBL nemôžu  štartovať  dve  družstvá  rovnakého  klubu,  resp.  dva  kluby,  ak  ich  majiteľom,
spolumajiteľom  alebo  štatutárnym  zástupcom  je  jedna  a tá  istá  právnická  alebo  fyzická  osoba,
prípadne ak neplnia ustanovenia Hracieho poriadku SBA článok 4, najmä bod 4.4. a 4.5.. 

ČASŤ B
ŠPORTOVO-TECHNICKÉ USTANOVENIA

Čl. I
Riadenie súťaže

B.1.1 Pri riadení súťaže SBL jej riadiace orgány postupujú v súlade so Zmluvou  a na základe pravidiel a
podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.  Ďalej sa riadia najmä týmito predpismi:

a) Ustanoveniami tejto Zmluvy,

b) Platnými  predpismi  a  poriadkami  SBA  -  predovšetkým  Vyhlásením  mužských  súťaží  SBA  na
príslušné  hracie  obdobie,  Licenčným  a  prestupovým  poriadkom,  Trénerským  poriadkom,
Smernicou  pre  zahraničných  hráčov,  Smernicou  o  dodržiavaní  Svetového  antidopingového
programu, Smernicou o evidencii fyzických a právnických osôb ..., 

c) Ustanoveniami Hracieho poriadku SBA ktoré nie sú v rozpore so Zmluvou a ustanoveniami týchto
Športovo – technických podmienok ,

d) platnými Pravidlami FIBA,

e) platným Rozpisom Slovenskej basketbalovej ligy vydaným SBL,

f) platným Disciplinárnym poriadkom SBA,

g) platným predpisom Organizácia, systém riadenia a športovo – technické podmienky pre účasť v
Slovenskej basketbalovej lige vydaným SBL.

B.1.2 Pre vlastné operatívne riadenie súťaže menuje  združenie Slovenská basketbalová liga  na základe
ustanovení  čl.  II.  bod  1b.  Zmluvy  a v súlade  s Hracím  poriadkom  SBA  článok  3.   riadiaci  orgán,
vrchného riaditeľa SBL. 

a) VR je v otázkach rozhodovania v súťaži  SBL nezávislý a prináležia mu tieto úlohy a rozhodovania:

1. Vykonáva svoju činnosť v rozsahu  obdobnom  ako HK SBA, rozhodnutia vo veci  previnení
a trestov však musí postúpiť na rozhodovanie Disciplinárnym orgánom SBA.
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2. zodpovedá za organizovanie SBL v súlade so všetkými poriadkami a predpismi, ktoré upravujú
SBL,

3. pripravuje Rozpis SBL a ŠTP SBL a kontroluje ich dodržiavanie,
4. pripravuje   v spolupráci  s SBA  Vyhlásenie  súťaže  SBL  a  uskutočňuje  v spolupráci  s SBA

žrebovanie súťaže,
5. schvaľuje výsledky zápasov a rozhoduje o opakovaní zápasu, príp. o kontumácii pokiaľ toto nie

je podľa Disciplinárneho poriadku SBA v kompetencii Disciplinárneho orgánu,
6. rozhoduje o zmenách termínov zápasov a Termínovej listiny SBL,
7. spoločne s marketingovým partnerom a televíznym vysielateľom rozhoduje o TV-prenosoch,
8. stanovuje  a operatívne  koordinuje  termíny  jednotlivých  zápasov  SBL v nadväznosti  na

európske súťaže a TV-prenosy,
9. schvaľuje vybavenie športových hál a technických zariadení,
10. zabezpečuje vyúčtovanie rozhodcov, 
11. zodpovedá za ďalšie športovo-technické riadenie SBL,
12. vedie evidenciu finančných záväzkov a podkladov k vyúčtovaniu sezóny jednotlivých klubov

SBL,
13. vedie evidenciu technických chýb,
14. rozhoduje o prevode práva štartu /licencie/ v SBL v súlade s ustanoveniami Hracieho poriadku

SBA, najmä článok 19,
15. je tlačovým hovorcom SBL.

b) Odvolacím orgánom voči rozhodnutiam VR je ČS združenia.

c) Pokiaľ  je  VR  z  dôvodu predpojatosti  nespôsobilý  rozhodovať,  rozhoduje  v  takom prípade  na
prvom stupni príslušný odvolací orgán a druhostupňovým orgánom je v takom prípade Arbitrážna
komisia. 

d) V disciplinárnom konaní v súťaži SBL je príslušným orgánom HK SBL, ktorý  pôsobí ako riadiaci 
disciplinárny orgán prvostupňový v súťaži SBL v súlade s Disciplinárnym poriadkom SBA 
a štatútom Hracej komisie SBA. Návrh na menovanie členov sekcie HK SBL podáva výhradne 
členská schôdza SBL. Tento návrh je pre VV SBA záväzný.

e) Odvolacím orgánom proti rozhodnutiam HK SBL je odvolacia komisia SBL zložená z predsedu HK 
SBA a 2 členov, ktorých menuje VV SBA na základe návrhu členskej schôdze SBL. Pokiaľ je HK SBL z
dôvodu predpojatosti nespôsobilá rozhodovať, rozhoduje v takom prípade na prvom stupni 
príslušný odvolací orgán a druhostupňovým orgánom je v takom prípade Arbitrážna komisia.

B.1.3  Orgánom príslušným pre menovanie VR a na podanie návrhu na  členov HK SBL ako aj odvolacieho
orgánu je  ČS združenia,  ktorá menuje VR a podáva návrhy na  členov HK SBL ako aj  odvolacieho
orgánu na základe hlasovania v súlade s Rokovacím poriadkom SBL.

B.1.4 Všetka korešpondencia medzi subjektmi SBL a orgánmi SBL je prevádzaná elektronickou poštou.

Čl. II
Povinnosti hráčov a klubov pri stretnutiach

B.2.1 Povinnosti  hráčov  a klubov  ako  aj  ich  práva  v stretnutí  sú  definované  Hracím  poriadkom  SBA,
predovšetkým v článkoch  11.,  12  a 14.  Tieto ustanovenia  môžu  byť  pozmenené  alebo upresnené
v nasledovných ustanoveniach tohto predpisu.

B.2.2 Začiatky zápasov sú prípustné počas pracovných dní od 17:00 do 20:00, v sobotu od 15:00 do 20:00
a v nedeľu od 15:00 do 18:00, výnimky povoľuje VR v súlade s ustanoveniami HP SBA článok 7. a po
súhlase komisie rozhodcov SBA. Pre posledné dve kolá základnej časti je stanovený jednotný začiatok
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o 18:00.  O stanovení  termínu  a začiatku  zápasu  v  súvislosti  s TV-prenosom  rozhoduje  VR po
konzultácii s dotknutými družstvami. V prípade posledných dvoch kôl môže byť povolená výnimka za
predpokladu, že výsledok TV-zápasu nemá vplyv na postavenie iných družstiev v tabuľke. Začiatky
zápasov SBL sú stanovené štandardne na 18:00, prípadný iný čas začiatku zápasu je domáce družstvo
povinné  nahlásiť  VR a súperovi  najneskôr  10  dní  pred  termínom  zápasu,  v kratšom  čase  pred
termínom zápasu môže byť jeho začiatok zmenený len po schválení VR a odsúhlasení KR SBA.

B.2.3 Stretnutia SBL sa hrajú na ihriskách schválených VR pred prvým súťažným stretnutím.

B.2.4 Družstvá, ktoré štartujú v medzinárodných klubových súťažiach, môžu v prípade kolízie s Termínovou
listinou SBL požiadať písomne  VR o zmenu termínu.  Kópiu žiadosti  zasielajú aj  klubom, s ktorými
v uvedených termínoch hrajú ligový zápas. O preložení rozhodne VR bezplatne v súlade s HP SBA bod
7.5.

B.2.5 Predohrávanie alebo dohrávanie v iných než oficiálnych termínoch podlieha schváleniu VR na základe
vyjadrenia zainteresovaných klubov a po splnení podmienok podľa bodu 7.2. HP SBA. Presuny môžu
byť povolené iba v nevyhnutných prípadoch. Ak objektívne nie je možné zápas odohrať v oficiálnom
termíne a zainteresované kluby nesúhlasia s navrhnutým novým termínom, termín zápasu stanoví VR
po zvážení  okolností.  V prípade presunu zápasu z víkendu alebo sviatku na pracovný deň sa platí
poplatok  81 €  (zodpovedá  príplatku  rozhodcom).  Poplatok  hradí  zo  svojej  kaucie  družstvo,  ktoré
žiadalo o presun zápasu, pričom žiadny ďalší poplatok sa neuplatňuje. Z dôvodu choroby môže byť
zápas  odložený  iba  v prípade,  ak  v danom  mieste,  kde  sa  zápas  má  hrať  alebo  odkiaľ  pochádza
hosťujúce družstvo, je oficiálne vyhlásená epidémia Regionálnym úradom verejného zdravotníctva.
Na takýto odložený zápas môžu nastúpiť  iba  hráči,  ktorí  sú  v pôvodnom termíne konania  zápasu
uvedení na súpiske príslušného družstva v súlade s HP SBA bod 7.7.

B.2.6 Domáci  klub  je  povinný v športovej  hale  vyhradiť  miesta  pre  VR a  min.  4  miesta  v  hľadisku pre
delegované osoby SBA /observer, reprezentačný tréner a pod./, najlepšie v blízkosti stredovej čiary
ihriska podľa HP SBA bod 11.7.19, pokiaľ o to požiadajú najneskôr 24 hodín pred začiatkom zápasu
a umožniť  využívanie VIP priestorov pre zástupcov  SBL,  partnerov  SBL a predstaviteľov  SBA,  ak sú
takéto priestory počas zápasu zriadené.

B.2.7 Domáce družstvo má v športovej hale aj tieto ďalšie povinnosti:
a) Vyhotovovať  zo  zápasu  neprerušovaný  videozáznam  vrátane  prerušenej  hry  v HD  kvalite.

Videozáznam musí byť zaznamenávaný nepretržite od začiatku zápasu až do 2. min po skončení
prvého polčasu a od začiatku druhého polčasu do 2. min po jeho skončení, vždy však minimálne
do odchodu rozhodcov z hracej plochy. V prípade predĺženia od jeho začiatku do 2. min po jeho
skončení. Organizátor stretnutia je povinný uložiť po zápase vyhotovený záznam na externý disk,
pokiaľ ho o to hosťujúce družstvo požiada a predloží externý disk. Domáce družstvo je povinné
nahrať videozáznam na server youtube.com najneskôr do 24 hodín po odohratom zápase, ak
nebolo možné odvysielať zápas online. Pokiaľ tak neurobí,  bude klub potrestaný v Disciplinárnom
konaní obdobne ako za porušenie podľa prílohy č.1 DP SBA bod 2.14.

b) Zabezpečiť  internetový  online  prenos  z každého  zápasu  SBL prostredníctvom  youtube.com
a štatistický prenos cez FIBA LiveStats.  Zabezpečiť  čistotu všetkých priestorov v športovej hale
a vybavenie sociálnych zariadení základnými hygienickými potrebami.

c) Zabezpečiť  hosťujúcemu  družstvu  a rozhodcom  primeranú  šatňu  najneskôr  75  minút  pred
stanoveným začiatkom zápasu.

d) Zabezpečiť hosťujúcemu družstvu pred začiatkom zápasu na striedačku družstva aspoň 9 l vody
(nesýtenej alebo len jemne sýtenej).

e) Všetky porušenia povinností uvedené v tomto bode sa trestajú v disciplinárnom konaní pokutou
vo výške ako za porušenie podľa prílohy č.1 DP SBA bod 2.14.

B.2.8 Hracie podmienky, hracia doba, lopty, dresy, úvodný ceremoniál, ukončenie stretnutia
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a) Počas zápasov je povolené používať lopty, ktoré sú zaradené v kategórií 1 lôpt FIBA. Na základe
dohody  sa  v zápasoch  SBL používajú  lopty  značky  Spalding,  pokiaľ  zmluva  so  spoločnosťou
Marketing, alebo SBL neustanoví inak.

b) Domáce družstvo dá súperovi na rozcvičenie, rozdielne od HP SBA, minimálne 4 lopty rovnakej
značky a typu ako hracia lopta, ktorá sa na rozcvičku nepoužíva. Hraciu loptu odovzdá domáce
mužstvo 1. rozhodcovi (komisárovi, ak bol delegovaný) 20 minút pred začiatkom zápasu.

c) Najneskôr 45 minút pred začiatkom zápasu sú obe družstvá povinné predložiť zapisovateľovi ku
kontrole súpisku družstva (licencie hráčov a trénerov sa, odlišne ako ustanovuje HP SBA bod 12.3.,
na  zápase  nepredkladajú)  a písomný  zoznam  hráčov,  ktorí  budú  uvedení  v zápise  o  stretnutí
vrátane ich čísel,  s označením kapitána („C“) a  zahraničných hráčov („F“) – toto označenie sa
zapíše v zápise o stretnutí do stĺpca určeného na uvádzanie čísla licencie. Čísla licencií  hráčov
a trénerov sa do zápisu o stretnutí neuvádzajú.

d) Pokiaľ je osobe udelený v stretnutí trest, s ktorým súvisí aj odobratie hráčskej alebo trénerskej
licencie /vylúčenie/, pozerá sa na takto potrestanú osobu akoby licenciu odobranú mala. Takto
potrestaná  osoba  má  zastavenú   činnosť  v  súťažiach  SBA  až  do  rozhodnutia  disciplinárneho
orgánu  v tejto  veci.  Príslušný  klub  bezprostredne  informuje  VR  o tejto  skutočnosti.  VR  ďalej
informuje HK SBA.  

e) Družstvá  musia  mať súpisku družstva,  ktorá  bude vydaná SBA na základe ustanovení  HP SBA
článok 5. a ďalších predpisov SBA a potvrdená VR. V zápase sú oprávnení nastúpiť len hráči, ktorí
sú uvedení na platnej súpiske družstva a súčasne nemajú zastavenú činnosť v zmysle ustanovení
Hracieho poriadku bod 14.4.  alebo Disciplinárneho poriadku SBA.

f) Každú zmenu na súpiske  družstva po jej vydaní SBA je klub povinný predložiť na schválenie VR
zároveň aj s platnou licenciou nového hráča alebo trénera.

g) Pre predzápasovú rozcvičku je určená, rozdielne od HP SBA, doba 60 minút, najmenej však 45
minút. Pred začiatkom rozcvičky musí byť pripravená hracia plocha a basketbalové koše a družstvo
nesmie byť počas doby na rozcvičku nijako rušené vykonávaním čistenia alebo technických úprav.

h) K zápasu sú hráči povinní nastúpiť, v súlade s HP SBA článok 20., v jednotných dresoch s číslami
v zmysle pravidiel basketbalu Oblečenie musí byť v súlade s ustanoveniami o používaní reklamy
uvedenými nižšie. Na úvodný ceremoniál, na ktorý sa vzťahuje ustanovenie HP SBA bod 20.6.,
pričom  ustanovenia  o znení  hymny  sa  vzťahujú  len  na  stretnutia  play  off,  (predstavovanie
družstiev) nastúpia jednotlivé družstvá na výzvu 1. rozhodcu 6 minút pred stanoveným začiatkom
stretnutia. Družstvá sú povinné nastúpiť jednotne oblečené. Porušenie nariadenia o jednotnom
oblečení sa trestá podľa ods. 1 písm. g) Sadzobníka sankcií SBL. Správu podáva komisár stretnutia,
ak  bol  delegovaný.  Po  predstavení  hráčov,  trénerov,  rozhodcov  a komisárov  nasleduje  ďalšie
trojminútové  rozcvičenie,  po  ktorom  je  1.  rozhodcom  stretnutie  začaté.  V prípade  konania
špeciálneho úvodného ceremoniálu spojeného so show alebo inou udalosťou, musí byť o jeho
dĺžke a čase, kedy a akým spôsobom sa bude realizovať, informovaný 1. rozhodca (komisár, ak bol
delegovaný) a vedúci družstva hostí, a to najmenej 45 minút pred začiatkom zápasu, pričom tento
nesmie výrazne zasahovať do predzápasovej rozcvičky družstiev.

i) Kluby štartujú na vlastné náklady vo všetkých kolách súťaže. Pokiaľ sa družstvo z vlastnej viny
nedostaví na zápas podľa HP SBA bod 7.25., hradí preukázateľne vzniknuté náklady, ako napr.:
1. náklady na rozhodcov (budú odrátané z kaucie),
2. náklady na výrobu vstupeniek, plagátov, bulletinu a pod. (musí byť zdokladované klubom),
3. vynaložené  náklady  na  činnosť  fyzických  a právnických  osôb  pri  zabezpečovaní  zápasu

(rozhodcov pri stolíku, usporiadateľská služba a iné – musí byť zdokladované klubom),
pričom o konkrétnej výške úhrady rozhoduje disciplinárny orgán.

j) Po schválení zápisu o stretnutí  musí zapisovateľ kópiu zápisu o stretnutí  bezodkladne spolu so
súpiskou družstva odovzdať zástupcovi družstva hostí.

B.2.9 Rozhodcovia



S L O V E N S K Á  B A S K E T B A L O V Á  L I G A Strana: 7/13
Olympionikov 2, 971 01  Prievidza 1 Verzia: 1

Športovo-technické podmienky SBL ročník 2017/2018 Účinnosť od: 28.09.2017

a) Zápasy  SBL  sú  rozhodované  tromi  rozhodcami,  ktorých  delegáciu  zabezpečuje  SBA.  Práva  a
povinnosti rozhodcov a komisárov sú definované predpismi SBA, najmä HP SBA článok 13. Ihneď
po ukončení  stretnutia  sa  odoberú  všetci  rozhodcovia  v sprievode  usporiadateľskej  služby  do
šatne  rozhodcov.  Komisár,  ak  bol  delegovaný,  počká  na  dokončenie  zápisu  o  stretnutí
zapisovateľom  za  prítomnosti  usporiadateľa,  ktorý  zamedzí  kontaktu  s hráčmi,  trénermi,  či
sprevádzajúcimi osobami, prípadne divákmi alebo novinármi a potom odíde do šatne v sprievode
usporiadateľskej služby, resp. zápis o stretnutí po jeho dokončení do šatne rozhodcov odnesie
zapisovateľ.  Zápis  o stretnutí  bude  rozhodcami uzatvorený  a podpísaný  v šatni  rozhodcov.
Prítomnosť zapisovateľa v šatni rozhodcov je po stretnutí prípustná, ak 1. rozhodca nerozhodne
inak. Priestor šatne rozhodcov bude pod neustálou kontrolou usporiadateľskej služby do doby
odchodu na hraciu  plochu k  začatiu  zápasu alebo 2.  polčasu,  prípadne do doby odchodu zo
športovej haly po stretnutí. Šatňu rozhodcov opúšťajú rozhodcovia a komisár, ak bol delegovaný,
vždy spoločne.

b) Rozhodcovia sú povinný viesť zápas v zhode s pravidlami basketbalu a komunikovať verbálne, či 
neverbálne s ostatnými účastníkmi zápasu vhodným spôsobom tak, aby ich vystupovanie 
napomáhalo k riadnemu priebehu zápasu. Musia dokonale ovládať a dodržiavať všetky 
ustanovenia platných pravidiel basketbalu SBA,  a príslušné ustanovenia Hracích predpisov SBA, 
Rozpisu SBL a  ŠTP SBL.

c) Ak rozhodcovia uviedli do zápisu o stretnutí záznam, VR o tejto skutočnosti informuje zástupcov
oboch družstiev. 

d) V prípade vylúčenia, je povinnosťou rozhodcov a komisára, ak bol delegovaný, zaslať e-mailom
vyjadrenie VR prvý pracovný deň po zápase   VR  vyjadrenie zašle Disciplinárnemu orgánu,  BK
hráča a súperovi emailom. V súlade s HP SBA bod 13.18 v prípade, že sa k stretnutiu nedostaví ani
jeden z delegovaných rozhodcov, musia sa družstvá dohodnúť na dvoch z prítomných rozhodcov
alebo  osobách,  ktoré  budú  stretnutie  riadiť.  Dohodu  zapíšu  do  zápisu  o  stretnutí  ešte  pred
otvorením stretnutia a kapitáni družstiev ju na zápise o stretnutí podpíšu. Takéto stretnutie sa
musí  vždy  odohrať  a  hrá  sa  ako  majstrovské.  V  prípade,  že  k  dohode  nepríde,  pôsobia  ako
rozhodcovia zástupcovia oboch družstiev, ktorí majú stretnutie odohrať. Túto okolnosť je nutné
taktiež zapísať do zápisu o stretnutí. Títo zástupcovia majú v tomto prípade povinnosti a práva
rozhodcov, pričom prvý rozhodca sa určí žrebovaním vopred.

e) Rozhodcovia  a  komisár,  ak  bol  delegovaný,  majú  právo  na  zabezpečenie  minimálneho
občerstvenia podľa možností usporadujúceho klubu.

f) Náklady  na  činnosť  rozhodcov  v súťažiach  SBL  fakturuje  SBA priebežne  spoločne  za  všetkých
účastníkov SBL. SBL uhrádza faktúry SBA v lehotách splatnosti z prostriedkov klubov, uhradených
klubmi vo forme splátok vkladov do súťaže. 

g) Každé  družstvo  má  možnosť  vetovať  jedného  rozhodcu  v súlade  so  štatútom  rozhodcov  SBA
článok F. a to písomne. Požiadavky na vetovanie rozhodcov sa zasielajú e-mailom  VV KR SBA /
rozhodca@slovakbasket.sk /. Družstvo, ktoré vetovalo rozhodcu, môže vetáciu kedykoľvek zrušiť
alebo môže pôvodné veto nahradiť vetom na iného rozhodcu.

B.2.10 Hodnotenie organizácie zápasu a rozhodcov
Komisár, ak bol delegovaný, vykoná po skončení stretnutia zhodnotenie organizácie zápasu, vyplní
kontrolný  formulár  stretnutia,  poskytne  priestor  na  vyjadrenie  obom  zúčastneným  družstvám,
 hodnotenie  rozhodcov  elektronicky,  ktoré  pošle  na  adresu  VR a v prípade  zistených  nedostatkov
v organizácii zápasu aj obom klubom. Nasledujúci pracovný deň po stretnutí sú obe družstvá povinné
zaslať na e-mailovú adresu rozhodca@slovakbasket.sk  hodnotenie výkonu rozhodcov. Rozhodcom sa
udeľujú známky 10 až 1, pričom známka 10 je najlepšia a 1 najhoršia. Pri udelení známky 4 a nižšie je
klub povinný zdôvodniť svoje rozhodnutie. 

mailto:rozhodca@slovakbasket.sk
mailto:rozhodca@slovakbasket.sk
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Pre  potreby  hodnotenia  rozhodcov  je  domáci  aj  hosťujúci  tréner  povinný  na  adresu
hodnotenie@refbasket.sk do 48h po skončení zápasu zaslať hodnotiaci formulár ZR SBA.

B.2.11 Vyjadrovanie sa k výkonu rozhodcov
Je  zakázané  negatívne  vyjadrovanie  sa  v  médiách  k  činnosti  a  postupom  hráčov,  športových
odborníkov  a  iných  členov  SBA  v  súvislosti  s  priebehom  súťaží  SBA,  ak  je  dôsledkom  takéhoto
vyjadrenia  poškodenie  ich  dobrého  mena  alebo  povesti  /kritizovať  v  médiách  výkon  rozhodcov,
postupy trénerov, znevažovať súpera a pod./  Porušenie sa trestá podľa Disciplinárneho poriadku.

B.2.12 Rozhodcovia pri stolíku
Delegáciu a vyškolenie vykonáva domáci klub v súlade s HP SBA bod 11.4. až 11.6. Rozhodcovia pri
stolíku  sú  povinní  pôsobiť  počas  zápasu  objektívne  v súlade  s pravidlami  basketbalu.  Odmenu
rozhodcov pri stolíku stanovuje a uhrádza domáci klub. Rozhodcovia pri stolíku musia byť jednotne
oblečení a zaujať svoje miesto riadne a včas   a dodržať ustanovenia  HP SBA bod 13.21. a  tiež byť na
svojom   mieste  aj  najneskôr  3  minúty  pred  začiatkom  2.  polčasu.  Miesta  rozhodcov  pri  stolíku
a komisára, ak bol delegovaný, musia zodpovedať čl. 2.5 pravidiel basketbalu.

B.2.13 Miesta na striedačkách
Počas zápasu môže byť na striedačke len tréner,  asistent,  manažér,  vedúci  družstva,  lekár,  masér,
štatistik (t. j. max. 7 členov realizačného tímu) a hráči uvedení v zápise o stretnutí – max. 19 osôb.
Striedačky musia byť vybavené 14 sedačkami. Nie sú povolené lavice bez opierok. Na striedačkách
nesmú sedieť členovia vedenia klubu, pokiaľ nie sú členmi realizačného tímu.

B.2.14 Hracie podmienky, hracia doba, lopty, dresy, úvodný ceremoniál, ukončenie stretnutia
Povinnosti BK usporadujúceho súťažné stretnutie sú stanovené HP SBA v článku 11. Usporadajúci BK
je povinný najmä:

a) Delegovať rozhodcov pri stolíku a obsluhu k spracovaniu štatistického prenosu.
b) Zaistiť bezpečnosť rozhodcov a komisára, ak bol delegovaný, a to nie len pri odchode do šatní, ale

i pri odchode zo športovej haly.
c) Zaistiť  prítomnosť lekára,  ktorý je  k dispozícií  20 minút pred začiatkom stretnutia,  počas jeho

priebehu a do 10 minút po skočení stretnutia.  Kontrolu prevádza 1. rozhodca (komisár, ak bol
delegovaný). Porušenie tohto ustanovenia sa trestá podľa Disciplinárneho poriadku. Zároveň je
povinný zabezpečiť v prípade nutnosti dopravu člena hosťujúceho mužstva na odborné lekárske
vyšetrenie.

d) Zabezpečiť  na  výzvu  rozhodcu  stieranie  mokrých  miest  palubovky  pred  i počas  stretnutia
minimálne dvomi stieračmi. 

e) Zaistiť minimálnu teplotu 18°C v športovej hale počas zápasu, pri teplote nižšej ako 18°C dostane
usporadujúci  klub  v disciplinárnom  konaní   pokutu  100 €  pri  prvom  porušení,  200 €  pri
opakovanom porušení.

f) Zamedziť výskyt alkoholických nápojov v hľadisku okrem piva do obsahu 4,1 % alkoholu a vstupu
divákov do hľadiska so sklenenými fľašami, pohármi alebo nebezpečnými predmetmi.

g) Zabezpečiť  usporiadateľskú službu  v dostatočnom počte,  aby  sa  zamedzilo  vstupu  divákov na
palubovku,  hádzaniu  predmetov  na  hraciu  plochu  alebo  prejavom  rasovej  neznášanlivosti.
Usporiadateľská služba musí byť viditeľne označená.

h) Zaistiť  takú  kvalitu  ozvučenia,  aby  hovorené  slovo  bolo  jasné  a zrozumiteľné  počas  celého
stretnutia.

B.2.15 Zápisy o stretnutí a štatistické prenosy
Povinnosti klubov pri  nakladaní so zápismi zo stretnutia sú definované v HP SBA článok 9. Zápisy
o stretnutí  sa  vypisujú  na  slovenskom  zápise  SBA.  Domáci  klub  je  povinný  poslať  po  stretnutí
naskenovaný originál zápisu a kontrolný formulár stretnutia na adresu  VR a HK SBL najneskôr prvý

mailto:hodnotenie@refbasket.sk
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pracovný  deň  po  stretnutí  do  12:00.  Usporadujúci  klub  je  povinný  zabezpečiť  spracovanie
štatistického prenosu a vysielanie štatistického prenosu online. Ihneď po skončení 1. a 2. polčasu je
povinný vytlačiť a odovzdať štatistiku pre hosťujúce mužstvo.

B.2.16 Hlásateľská služba
V SBL je  predpísaná  hlásateľská  služba  po  celú  dobu  stretnutia  vrátane  úvodného  ceremoniálu.
Hlásateľ  počas  celého  stretnutia  komentuje  jeho  priebeh  vhodným  spôsobom  so  zameraním  na
okolností  týkajúce sa priebehu zápasu.  Hlásateľ  je  povinný pred začiatkom zápasu prekonzultovať
s vedúcim družstva hostí výslovnosť mien zahraničných hráčov a trénerov.
Hlásateľ nesmie:
a) zasahovať do hry pokiaľ je lopta živá (pozri čl. 10 pravidiel basketbalu),
b) nevhodným spôsobom komentovať akékoľvek rozhodnutie rozhodcov vrátane udeleného trestu.

S rozhodnutím rozhodcov divákov neprovokujúcim spôsobom iba oboznamuje.
Porušenie  tohto  nariadenia  trestá  VR na  základe  hlásenia  1.  rozhodcu  (komisára,  ak  bol
delegovaný).

B.2.17 Roztlieskavačky
Po skončení jednotlivých hracích období a počas oddychových časov je v SBL povolené vystúpenie
roztlieskavačiek, či iné obdobné vystúpenie. Vystúpenie nesmie zasahovať do predzápasovej rozcvičky
družstiev, do rozcvičky družstiev minimálne 8 minút pred začiatkom 2.  polčasu a  počas oddychového
času  musí  byť  skončené  minimálne  10  sekúnd  pred  jeho  ukončením.  Vystúpenie  hosťujúcich
roztlieskavačiek je podmienené dohodou oboch klubov. V priebehu hry nesmú byť roztlieskavačky za
hraničnou čiarou vo vzdialenosti menšej ako 2 m.

B.2.18 Zaistenie miest na sedenie pre fanúšikov hostí
Domáci klub (usporiadateľ) je povinný zaistiť na požiadanie súpera miesta na sedenie pre fanúšikov
hostí.  Hosťujúce  mužstvo  má  nárok  na  10 %  z  kapacity  pevných  miest  na  sedenie.  Objednávku
a úhradu lístkov dohodnú zástupcovia oboch klubov, rozdielne od ustanovenia HP SBA bod 11.18,
najneskôr 7 dní, v prípade play-off 48 hodín pred začiatkom stretnutia.

B.2.19 Zápas hviezd / ALL STARS GAME/
Kluby sú povinné zabezpečiť účasť pozvaných hráčov na Zápase hviezd. Povinnosťou hráčov je splniť
podmienky uvedené v pozvánke. Ospravedlnenie je možné len na základe lekárskeho potvrdenia a zo
závažných rodinných dôvodov. V prípade ospravedlnenie hráča zo zdravotných dôvodov, nesmie tento
hráč nastúpiť do najbližšieho ligového zápasu SBL.

Čl. III
Čakacia doba, prerušenie  a predčasné ukončenie stretnutia

B.3.1 Čakacia doba je, v súlade s HP SBA bod 7.24., 15 minút po stanovenom začiatku stretnutia a môže byť
čerpaná  beztrestne  iba  v opodstatnených  prípadoch.  V prípadoch,  že  v určený  začiatok  nie  je
prítomný jeden z delegovaných rozhodcov, sa čakacia doba čerpá vždy.

B.3.2 Ak nenastúpi niektoré z družstiev do 15 minút po určenom začiatku na ihrisko pripravené k otvoreniu
hry, v súlade s HP SBA bod 7.25. oznámi túto skutočnosť 1. rozhodca VR a zapíše do zápisu o stretnutí.
O prípadnom dôsledku rozhodne VR po preskúmaní dôvodov.

B.3.3 V prípade oneskorenia hosťujúceho družstva spôsobeného poveternostnými podmienkami, poruchou
dopravného prostriedku alebo nehodou, je zástupca hosťujúceho družstva povinný o tejto skutočnosti
ihneď informovať  VR, ako aj usporadujúci klub. O prípadnom dôsledku rozhodne  VR po preskúmaní
dôvodov v súlade s HP SBA bod 7.26.
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B.3.4 V prípade kalamitnej a mimoriadnej situácie, môže VR rozhodnúť o nevycestovaní družstva na zápas,
o čom bezodkladne informuje domáce družstvo a KR SBA.

B.3.5 V súlade s HP SBA článok 8. o prerušení stretnutia z technických príčin rozhoduje výlučne 1. rozhodca.
Svoje rozhodnutie zapíše do zápisu o stretnutí Zdôvodnenie zašle rozhodca nasledujúci pracovný deň
mailom na príslušný orgán . V takomto prípade je povinnosťou usporadujúceho klubu vykonať všetky
opatrenia k tomu, aby sa v stretnutí mohlo pokračovať. Stretnutie sa dohráva presne od času a stavu,
kedy  bolo  prerušené,  s hráčmi,  ktorí  boli  uvedení  v zápise  o stretnutí  a do  okamihu  prerušenia
stretnutia neboli vylúčení.

B.3.6 Ak nie je  možné v stretnutí  pokračovať,  o novom termíne rozhodne  VR.  Na opakované stretnutie
môžu nastúpiť iba hráči, ktorí boli uvedení v zápise o stretnutí. O ďalších podmienkach opakovania
stretnutia rozhodne VR.

B.3.7 V súlade  s bodom  8.4.  HP  SBA  ak  dôjde  na  ihrisku  k výtržnostiam,  šarvátkam,  k nerešpektovaniu
príkazu rozhodcu, k svojvoľnému opusteniu ihriska niektorým z družstiev, rozhodne rozhodca v súlade
s Predpismi SBA o možnom ukončení stretnutia.  Zdôvodnenie zašle rozhodca nasledujúci pracovný
deň mailom na príslušný orgán . Rozhodcovia i usporiadateľ sú v každom prípade povinní vyčerpať
všetky možnosti na odohratie stretnutia. Ak usporiadateľská služba nevie zabezpečiť v primeranom
čase stanovenom rozhodcom také podmienky na odohratie stretnutia, za ktorých nebude ohrozená
bezpečnosť  a zdravie  zúčastnených  osôb  a bude  možné  zápas  regulárne  odohrať,  musí  rozhodca
ukončiť stretnutie. O výsledku takto predčasne ukončeného stretnutia a ďalších dôsledkoch rozhodne
VR.

B.3.8 V prípade inzultácie rozhodcu, 1.  rozhodca vždy ukončí  stretnutie. Predčasné ukončenie stretnutia
zapíše rozhodca do zápisu o stretnutí  s uvedením dôvodu svojho rozhodnutia. Okrem toho zašle VR
najneskôr v prvý pracovný deň po stretnutí písomné vyjadrenie s zdôvodnením. O výsledku predčasne
ukončeného stretnutia a ďalších dôsledkoch rozhodne VR.

Čl. IV
Systém súťaže

B.5.1 Systém súťaže je definovaný v Dodatku č. 1 k Vyhláseniu mužských súťaží 2017/2018 z 10.6.2017..V
súťaži sú oprávnené štartovať na základe výsledkov súťaží z predchádzajúceho hracieho obdobia a v
súlade s predpismi a rozhodnutiami SBA a SBL nasledovné družstvá:

BK Inter Bratislava, MBK Rieker Com Therm Komárno,  KB Košice, BC Prievidza, BK Levickí Patrioti,
Iskra Svit, MBK Handlová, VŠEMvs Karlovka Bratislava, BK 04 AC LB Spišská Nová Ves, PP & TV Raj
Žilina.

B.5.2 Základnú časť hrá 10 družstiev štvorkolovo každý s každým. Každé družstvo odohrá 36 zápasov (doma
– vonku). Termíny jednotlivých kôl sú uvedené v Termínovej listine SBL. V prípade rovnosti bodov
dvoch  a  viacerých  mužstiev  v   základnej  časti  sa  o  ich  poradí  rozhoduje  podľa  časti  D  pravidiel
basketbalu. V ročníku 2017/2018 sa zo súťaže SBL nevypadáva. Víťaz I. ligy mužov získava právo štartu
v súťaži SBL.

B.5.3 Do play-off sa kvalifikujú družstvá, ktoré skončili v základnej časti na 1. až 8. mieste.

B.5.4 Štvrťfinále play-off (1. kolo) sa hrá na tri víťazné stretnutia systémom 1-1-1-1-1. Prvý, tretí a prípadne
aj piaty zápas sa hrá na ihrisku družstva, ktoré sa umiestnilo po skončení základnej časti na lepšom
mieste. Prvé kolo play-off hrajú postupujúce družstvá po základnej časti v dvojiciach 1-8, 2-7, 3-6, 4-5.
Víťazi  postupujú  do  semifinále,  porazení  štvrťfinalisti  už  nehrajú  a  o  poradí  na  5.  až  8.  mieste
rozhodne lepšie umiestnenie po základnej časti.
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B.5.5 Semifinále play-off  (2.  kolo) sa hrá na štyri  víťazné stretnutia systémom 1-1-1-1-1-1-1.  Prvý,  tretí,
prípadne aj piaty a siedmy zápas sa hrá na ihrisku družstva, ktoré sa umiestnilo po skončení základnej
časti na lepšom mieste. Druhé kolo play-off hrajú postupujúce družstvá zo štvrťfinále:

1. semifinále: víťaz 1/8 – víťaz 4/5,

2. semifinále: víťaz 2/7 – víťaz 3/6.

B.5.6 Finále play-off (3. kolo) sa hrá na štyri víťazné stretnutia systémom 1-1-1-1-1-1-1. Prvý, tretí, prípadne
aj piaty a siedmy zápas sa hrá na ihrisku družstva, ktoré sa umiestnilo po skončení základnej časti na
lepšom mieste. Tretie kolo play-off hrajú postupujúce družstvá zo semifinále.

B.5.7 Súboj o 3. miesto sa nehrá. Porazení semifinalisti obsadia 3.miesto v SBL s tým, že ak 3 družstvo v SBL
získa miestenku v Európskom pohári,  účasť získa družstvo lepšie umiestnené po základnej časti  v
súťažnom ročníku 2017/2018.

B.5.8 Konečné poradie určí Majstra SR pre hracie obdobie 2017/2018 a účastníkov klubových súťaží FIBA.

Termínová listina súťaže SBL 2016/17:
Základná časť:

30.9., 4.10., 7.10. 14.10., 18.10., 21.10., 28.10., 1.11., 4.11., 8.11., 11.11., 15.11., 18.11., 29.11., 2.12.,
6.12., 9.12., 13.12., 20.12., 27.12., 30.12.2017, 3.1.2018, 6.1., 10.1., 13.1., 20.1., 24.1., 27.1., 31.1.,
3.2., 7.2., 10.2., 3.3., 7.3., 10.3., 17.3.

Play-off:
I.kolo    -  24.3., 28.3., 31.3.(3.4.,5.4.)
II.kolo   -  7.4., 11.4., 14.4., 18.4. (21.4., 24.4., 26.4.)
III.kolo  -  28.4.,2.5., 5.5., 9.5. (12.5. 16.5., 19.5.)

ALL STARS GAME - 16.12.2017

Asociačné termíny FIBA Europe: 20-28.11.2017, 19-27.02.2018

ČASŤ C
MEDIÁLNA ČASŤ

C.1 Každý klub  SBL je povinný nahlásiť vedeniu súťaže do začiatku súťažného ročníka meno tlačového
hovorcu klubu,  jeho telefónne číslo  a e-mailovú adresu.  Tlačový hovorca  klubu je  zodpovedný za
vonkajšiu komunikáciu klubu s médiami.

C.2 Tlačový hovorca klubu je povinný:
a) poskytnúť pred každým ligovým kolom (ak sa zápas hrá v stredu tak v utorok do 12:00, ak sa zápas

hrá v sobotu tak v piatok do 12:00) v elektronickej podobe informácie k zápasu na pridelenú e-
mailovú adresu, ktoré budú obsahovať:
1. základné  informácie  o zápase,  o  prípadných  zraneniach  hráčov  svojho  tímu,  o prípadných

posilách, o atmosfére v tíme pred zápasom a krátky názor trénera, asistenta trénera alebo
hráča družstva na silné a slabé stránky súpera,

2. zaujímavosti  z polčasového  programu  zápasu,  informácie  o  špeciálnych  hosťoch,  či  akcie
počas zápasu.

b) zabezpečiť pred každým domácim zápasom tlačený bulletin pre médiá.

C.3 Tlačový hovorca klubu je ďalej povinný:
a) zabezpečiť vyjadrenie oboch trénerov a jedného hráča z každého tímu po zápase a zaslať ich do

22:00 na pridelenú e-mailovú adresu,
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b) zabezpečiť, aby mal klub vlastnú webovú stránku s aktuálnymi informáciami,
c) zabezpečiť do začiatku súťažného ročníka e-mailové adresy a telefónne čísla na všetkých hráčov

a realizačný tím družstva a zaslať ich na pridelenú e-mailovú adresu. Zoznam adries a čísel musí
byť pravidelne aktualizovaný. V prípade ak klub nemôže zaslať údaje z dôvodu ochrany údajov,
musí tlačový hovorca bezodkladne zabezpečiť rozhovor alebo jeho sprostredkovanie s vybraným
hráčom, trénerom.

d) Nesplnenie si povinností tlačového hovorcu sa  trestajú v disciplinárnom konaní pokutou vo výške
ako za porušenie podľa prílohy č.1 DP SBA bod 2.15.

C.4 Každý  hráč,  tréner  a člen  realizačného  tímu  je  povinný  poskytnúť  rozhovor  médiám,  ak  je  o to
médiami  požiadaný.  Každý  hráč,  tréner  a člen  realizačného  tímu je  povinný  zúčastniť  sa  tlačovej
konferencie  SBL,  ak  je  o to  požiadaný  vedením  SBL minimálne  tri  dni  pred  konaním  tlačovej
konferencie. O konaní tlačovej konferencie musí byť informovaný aj tlačový hovorca klubu, ktorý má
právo sa tlačovej konferencie zúčastniť.

C.5 Ak dôjde  na súpiske  družstva,  účastníka   SBL, k zmene (odchod,  príchod hráča),  klub  je  povinný
nahlásiť  túto  udalosť  redaktorom  ligového  webu  cez  tlačového  hovorcu  s uvedením  základných
informácií o novom hráčovi.

C.6 Domáci  klub  je  povinný  zabezpečiť  vysielanie  online  štatistík  z každého  zápasu  SBL a v prípade
prítomnosti akreditovaných novinárov alebo televízneho vysielania poskytnúť im po skončení polčasu
a zápasu vytlačenú štatistiku.

C.7 V prípade ak z nejakého dôvodu online štatistiky nefungujú, domáci klub je povinný zabezpečiť ručné
prepísanie štatistík oboch tímov a ich následný prenos do FIBA LiveStats.

C.8 V prípade  nahlásenia  sa  (akreditácie)  novinárov  na zápas  (minimálne 24  hodín  pred zápasom)  je
domáci klub povinný akreditovaným novinárom:
a) zabezpečiť miesto na vykonávanie práce (označené „PRESS“),
b) doručiť pred zápasom súpisky oboch družstiev,
c) zabezpečiť prístup na internet počas, alebo po skončení zápasu,
Akreditovaný novinár sa musí po príchode preukázať preukazom Slovenského syndikátu novinárov.

C.9 Za nesplnenie povinností tlačového hovorcu klubu bude klub sankcionovaný podľa Disciplinárneho
poriadku SBA

ČASŤ D
REKLAMA

Reklamou sa  rozumie  umiestnenie  reklamných  bannerov,  plagátov,  polepov  na  palubovke  v športových
halách  v ktorých  sa  hrá  SBL,  počas  stretnutí  SBL  alebo  reklamou  na  dresoch,  rozcvičovacích  dresoch
a výstroji  hráčov  počas  zápasov  SBL.  Všetky  reklamné  práva  sú  predmetom  zmluvy  medzi  SBL
a spoločnosťou  Marketing  s.r.o.,  zmluvným  partnerom  SBA.  Práva  a povinnosti  pre  účastníkov  SBL  sú
definované v tejto zmluve.

D.1 Reklama partnerov klubu
a) Reklama na hracích dresoch musí byť u všetkých hráčov družstva rovnaká.
b) Na prednej časti dresu (hruď) je vyčlenené miesto na dresoch pre logo súťaže SBL.
c) Ostatné  pravidlá  reklamy  na  dresoch,  palubovke  a výstroji  hráčov  sa  riadia  pravidlami  FIBA

Europe.
d) Klub môže požiadať o výnimku u VR.
e) Reklama na tvrdý alkohol, tabakové výrobky a liečivá obsahujúce zakázané látky v zozname MOV

je zakázaná. Reklama na značky piva a vína je povolená.
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D.2 Prezentovanie loga SBL a partnerov súťaže
a) Pri prezentácií SBL a partnerov súťaže kluby dodržiavajú vopred dohodnuté podmienky, ku ktorým

im bude doručený manuál vedením SBL v dostatočnom predstihu.
b) Logo  SBL je  klub  povinný  prezentovať  na  dresoch  družstva,  v predzápasovom  bulletine,  na

plagátoch, na reklamnom banneri na rozhovory a na webovej stránke klubu.
c) Klub je povinný prezentovať partnerov SBL včítane SBA a jeho loga v predzápasovom bulletine, na

plagátoch, na reklamnom banneri na rozhovory a na webovej stránke klubu.

D.3 Oblečenie hráčov, trénerov a realizačného tímu
a) Všetky viditeľné časti oblečenia družstva musia byť rovnaké. To sa týka nielen samotného zápasu,

ale aj nástupu družstiev a predzápasovej rozcvičky.
b) Doplnkové oblečenie pod dresom nesmie vytŕčať spoza dresu.
c) Tréneri  a realizačný tím (mimo lekára  a  maséra)  musia  byť  počas  zápasov jednotne oblečení,

prípadne tréner môže byť v obleku. Na vedenie zápasov sa zakazuje používanie nohavíc typu
Jeans  (rifle)  modrej  farby  a  trička.  Na  vedenie  zápasov,  resp.  na  tlačové  konferencie  alebo
rozhovory  do  TV sa  odporúča  mať  oblečenú:  košeľu,  polokošeľu,  sveter,  mikinu,  spoločenské
nohavice tmavej farby.

d) O nedodržiavaní  oblečenia  hráčov  a realizačného  tímu  bude  informovať  VR komisár,  ak  bol
delegovaný alebo si zistí VR skutkový stav svojou vlastnou kontrolnou činnosťou. Porušenie týchto
ustanovení sa trestá v súlade s Disciplinárnym poriadkom SBA sankciami vo výške obdobne ako
stanovuje bod 2.10. prílohy č.1 DP SBA.

ČASŤ E
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

E.1 V prípade sporných situácií vykonáva výklad jednotlivých ustanovení tohto predpisu VR. VR rozhoduje
o všetkých prípadoch, ktoré upravuje, aj neupravuje tento predpis.

E.2 K prerokovávaniu jednotlivých prípadov si  VR môže prizvať zástupcov zúčastnených družstiev alebo
iné zúčastnené osoby. O ich vyjadrenie môže požiadať aj v písomnej forme elektronicky.

E.3 Tento predpis sa vzťahuje na  SBL a jeho dodržiavanie kontroluje  VR,  ktorý rozhoduje o prípadných
sankciách.

E.4 Tento predpis bol schválený ČS združenia 28.9.2017


