
FIBA Europe Házirend 
 

(hatályos 2018. április 1-jétől) 

 

1. Általános irányelvek 

 

1.1 A szabályok érdekében egy Személy meghatározható bármely olyan személyként, aki részt vesz, vagy részt 

kíván venni a FIBA Europe bármely eseményén („Esemény”), vagy versenyén, tekintet nélkül arra, hogy 

rendelkezik-e érvényes, belépésre jogosító igazolással hivatalos jegy („Jegy”), vagy hivatalos akkreditáció 

(Akkreditáció”) formájában. 

 

1.2 Ezek a szabályok azonnal életbe lépnek, amint egy Személy az Esemény területére lép, beleértve az 

esetleges biztonsági területet („Helyszín”). Addig érvényesek, amíg a Személy el nem hagyja a Helyszínt. 

 

1.3 Ezen szabályos teljes szövegét letöltésre elérhetővé kell tenni egy hivatalos FIBA Europe és/vagy Esemény 

weboldalon. Közzétehető továbbá a Helyszín bejáratánál, és/vagy a Jegy- és Akkreditációs Irodákban. 

 

1.4 Ha egy Személy bármilyen módon és bármilyen okból nem tartja be ezeket a szabályokat, megtagadható 

tőle a belépés joga, illetve eltávolítható a Helyszínről az Esemény stábja, a biztonsági személyzet és/vagy a 

rendészet képviselői kíséretében tetszésük szerint. Továbbá, a rendészet képviselői a vonatkozó törvények 

alapján további intézkedéseknek is alávethetik. 

 

1.5 Ha egy Személy nem léphet az Esemény területére, vagy kivezetik a Helyszínről a szabályok be nem tartása 

miatt, akkor automatikusan elveszti a jogot a Helyszínre történő újra belépésre, és nem lesz jogosult 

semmilyen költség visszatérítésére az Eseménnyel kapcsolatban, beleértve a Jegyek árát is. 

 

1.6 Azoknak a Személyeknek, akiket nyilvános vagy sport hatóságok eltiltottak sportesemények látogatásától 

megtiltható a Jegyek vásárlása, illetve Akkreditáció igénylése, vagy a Helyszínre való belépés. 

 

1.7 Kiskorúak esetében a Jegy, illetve az Akkreditáció használatának előfeltétele ezen szabályok szülő, vagy 

gondviselő általi elfogadása. 

 

2. Általános feltételek 

 

2.1 Egy Személynek mindig kötelező 

a. Betartani ezeket a szabályokat, amelyhez szükséges a FIBA Europe Általános Szabályzatának, egyéb 

szabályoknak, és döntéseknek, valamint bármely  más szabálynak (pl. állami törvények, stb.) a 

betartása; 

b. A rendészet, az Esemény stábja, biztonsági személyzet és/vagy egyéb felhatalmazott személy által 

kiadott utasításokat követni; 

c. Jeggyel vagy Akkreditációval, és hivatalos fényképes személyi okmánnyal rendelkezni az azonosítás 

miatt („ID”); 

d. Hozzájárulni szabályozásokhoz, motozáshoz, és a Helyszínre a vonatkozó szabályok vagy törvények 

értelmében be nem vihető tárgyak elkobzásának lehetőségéhez; 

 

2.2 Egy olyan Személy, aki alkohol, narkotikumok, vagy bármely más viselkedésmódosító anyag hatása alatt áll, 

nem léphet a Helyszínre, és eltávolítható a Helyszínről. 

 

2.3 Egy Személynek nem megengedett: 



a. Bármilyen anyag dobálása, vagy felgyújtása 

b. Agresszíven, vagy bármely más módon fellépni, amely veszélyezteti a biztonságot, az egészséget, a 

rendet, vagy az Esemény zavartalan lefolyását, valamint a FIBA Europe és/vagy az Esemény 

Szervezőjének hírnevét („Szervező”); 

c. Olyan kinyilatkoztatásokat, vagy egyéb cselekedeteket tenni, amelyek nacionalista, politikai, vallási, 

etnikai, vagy vallási tartalmúak, vagy a FIBA Europe döntése alapján nem sportversenyhez illők 

(„Tiltott Üzenetek”); 

d. Olyan módon viselkedni, ami erőszakot, rasszizmust, vallási vitákat, vagy xenophobiát válthat ki; 

e. Az Eseménnyel kapcsolatos fogadásban részt venni; 

f. Mások életét és biztonságát fenyegetni, vagy támadólag fellépni; 

g. Székekre, vagy bármely más szerkezetre felmászni a Helyszínen belül; 

h. Mérkőzések alatt olyan helyen tartózkodni, amely nincs a Személy Jegyén, vagy Akkreditációján 

feltüntetve, beleértve minden folyosót, vagy teret a kosárlabdapálya mellett.  

i. A dohányzás, kivéve az erre kijelölt helyeken, ha van ilyen; 

j. Felvenni, vagy továbbítani bármilyen hangot, álló- vagy mozgóképet, vagy bármilyen eredmény, vagy 

statisztika leírását az Eseményről, beleértve a játékosokról, edzőkről és játékvezetőkről készített 

anyagokat, kivéve privát felhasználásra, hacsak a FIBA Europe hivatalosan nem engedélyezte, vagy a 

Személy nem rendelkezik megfelelő Akkreditációval az Eseményre; 

k. Bármilyen módon részt venni az Eseményről hang, álló- vagy mozgókép, leírás, eredmény vagy 

statisztika terjesztésében, teljes egészében, vagy részben, bármiféle nyilvános hozzáféréshez, 

függetlenül az átvitel módjától, legyen az interneten, rádión, televízión, mobiltelefonon, adattárolón, 

és/vagy egyéb jelenlegi, vagy jövőbeli médiafelületen (jelenleg ismert, vagy ezután feltalált és/vagy 

létrehozott); 

l. Bármilyen tevékenységben részt venni, amely nem engedélyezett reklámtevékenységhez vezethet a 

Helyszínen belül, beleértve nem engedélyezett közreműködés a hivatalos Esemény márkákkal, a FIBA 

Europe-pal, és reklámpartnereivel; 

m. Használni, viselni, birtokolni, vagy tartani promóciós vagy reklámtárgyakat és anyagokat, vagy eladásra 

kínálni ezeket, vagy eladási szándékkal birtokolni, italokat, ételeket, szuveníreket, ruhákat, vagy 

bármely más promóciós és/vagy reklámtárgyakat a Helyszínen belül. Minden ilyen tárgyat elkobozhat a 

FIBA Europe vagy a Szervező; 

n. Bármilyen promóciós szolgáltatást nyújtani, vagy reklámpromóciókba kezdeni a Helyszínen; 

 

2.4. A vonatkozó törvények alapján, aki a Helyszínre lép, köteles: 

a. Beleegyezni abba, hogy a FIBA Europe, vagy a FIBA Europe által felhatalmazott harmadik személy 

térítésmentesen használhatja a Személy hangját, képét, fotóját, és képmását élő rögzített videó 

vetítés, közvetítés, stream, és más átvitel, felvétel és fotó, valamint bármilyen más jelenlegi vagy 

jövőbeli média technológia felhasználásával (már ismert, vagy ezuán feltalált és/vagy létrehozott) 

reklám, vagy nem reklámtevékenység céljából a törvény által meghatározott terjedelemben, bármilyen 

formátumban, és bármilyen médiumon keresztül, kivéve kereskedelmi Személyről, termékről, vagy 

szolgáltatásról egyéni hozzájárulást igénylő felhasználási módokat; Lemond minden jogáról és 

cselekedetről, amely a fenti 2.4a bekezdésben leírtaknak ellentmond. A FIBA Europe-ot (és minden 

FIBA Europe által ezen média használatára felhatalmazott harmadik személyt) kötnek a vonatkozó 

törvények, bármire is használják ezen médiát.  

 

3. Tiltott tárgyak listája 

 

3.1 A következő tárgyak tiltottak a FIBA Europe, a Szervező, az Esemény stábja, a biztonsági személyzet, a 

rendészet képviselői , vagy bármely egyéb felhatalmazott személy kizárólagos véleménye alapján: 

a. Veszélyes tárgyak 



i. kemény anyagból készült rudak (pl. zászlórúd), amelyek hosszabbak, mint 1 méter  

ii. 100 ml-nél nagyobb üvegek (kivéve üvegben tárolt gyógyszer) 

iii. Mindenfajta kések és pengés tárgyak, beleértve a zsebkést és a népviselet részeként viselt kést 

iv. Fegyverek, vagy szerszámok, mint a bajonett, pillangókés, összecsukható gumibot, élezett fésűk, 

átalakított övcsatok, és laza, fegyverré alakított pengék  

v. Veszélyes tárgyakra emlékeztető eszközök, például fegyverutánzatok, vagy hamis robbanó 

szerkezetek 

vi. Lőfegyverek és töltények (beleértve az utánzatokat, és fegyverek részeit, vagy fegyvernek látszó 

tárgyakat) 

vii. Személyes védelemre szolgáló spray, mint a könnygáz, vagy paprika spray 

viii. Tűzijátékok, robbanóanyagok, fáklyák, füstbombák 

ix. Labdák, ütők, frizbik, vagy bármilyen tárgy, amely lövedékként használható 

x. Nagy, „golf stílusú” esernyők 

xi. Veszélyes és mérgező anyagok 

xii. Bármilyen más, veszélyesnek ítélhető tárgy 

 

b. Folyadékok 

i. Alkoholtartalmú italok. A tiltás vonatkozhat üdítőitalokra és vízre kereskedelmi (pl. néhány fajta 

nem engedélyezett, ha azokat a Helyszínen is árusítják) vagy biztonsági (a kupak minden 

palackozott folyadékról levehető) okokból.  

ii. Folyadékok, aerosolok, és zselék 100 ml-nél nagyobb mennyiségben 

 

c. Fotó- és videófelszerelés 

 Bármilyen videó/közvetítő vagy egyéb kép rögzítő felszerelés, beleértve a reflex kamerákat, 

 tripodokat, és monopodokat 

 

d. Egyéb tárgyak 

 

i. Egynél több puha falú táska maximum 25 literes kapacitással (a táskának el kell férnie az ülés 

alatt) 

ii. Laser pointerek és stroboszkópok 

iii. Hangfejlesztők, beleértve a vadászkürtöt, légkürtöt, autókürtöt, vuvuzelát, és sípokat 

iv. Túlméretezett kalapok 

v. Minden ruhadarab, amelyen Tiltott Üzenet, vagy aránytalan kereskedelmi azonosító található, vagy 

felhasználható rejtett marketing tevékenységre 

vi. Sátrak, táblák, jelzések, festékszóró, vagy egyéb eszközök, amelyek Helyszíni demonstrációra, vagy 

tulajdon rongálására alkalmasak 

vii. Walkie-talkie-k, jelzavarók, rádió scannerek 

viii. Személyes/privát vezeték nélküli hozzáférési pontok és 3G jeladók (okos eszközök, mint Android 

telefonok, iPhone-ok, és tabletek engedélyezettek a Helyszínen, de tilos ezeket több eszköz 

összekapcsolására használni) 

ix. Kerékpárok, összehajtható kerékpárok, görkorcsolyák, gördeszkák 

x. Állatok, beleértve a háziállatokat is (csak hivatalos szolgálati állatok engedélyezettek) 

xi. Bármilyen más eszköz, amely bomlaszthatja a versenyt, akadályozhatja más nézők kilátását, vagy 

biztonsági veszélyt teremthet, beleértve a papírgurigákat (wc papír, pénztárgépszalag, konfetti, 

stb.) 

 

3.2 A fenti elemeket birtokló Személyeket nem engedik be a Helyszínre, és a vonatkozó törvények alapján 

rendészeti központba is vitethető (pl. rendőrség). 



 

3.3 A FIBA Europe előzetes írásos jóváhagyása nélkül mindenféle profi fotós és közvetítő eszköz használata 

tilos. 

 

3.4 A fenti 3.1-es pontban leírt eszközökön felül a következő eszközökre, amelyek a Helyszín biztonsági 

főnökének, vagy más jogosult személynek a jóváhagyásával beengedhetők a Helyszínre, speciális 

követelmények vonatkoznak: 

 

a. Zászlók 

 

i. A zászlót birtokló Személynek bizonyítania kell, hogy a zászló 

– Nem tartalmaz Tiltott Üzenetet 

– (a 2 m²-nél nagyobb zászlókra vonatkozóan) az anyag, amelyből készült, nem gyúlékony 

  

 Ha megengedett, a Birtokló Személy  

 - köteles a használati feltételeket elfogadni a biztonsági személyzettől 

 - teljes felelősséget vállal a zászló használatáért 

 - igazolja magát egy érvényes útlevéllel, vagy személyi igazolványal 

 - (ha szükséges, aláír egy hivatalos dokumentumot is 

 

ii. A részt vevő csapatok országainak hivatalos zászlóin kívül az Esemény stábja, a biztonsági 

személyzet és/vagy a rendészet képviselőinek döntése alapján nem megengedettek. 

 

b. Dobok 

 

 Dobok esetében a dobokat birtokló Személynek bizonyítania kell, hogy a dobok 

     - nem zártak (az egyik oldalnak nyitottnak kell lennie) 

     - nem éghető anyagból készültek 

      - nem tartalmaznak Tiltott Üzenetet 

  

 Ha megengedett, a Birtokló Személy 

       - teljes felelősséget vállal a zászló használatáért 

  - igazolja magát egy érvényes útlevéllel, vagy személyi igazolványal 

  - (ha szükséges, aláír egy hivatalos dokumentumot is 

 

c. Ételek  

 

A FIBA Europe és a Szervező fenntartja a jogát arra, hogy nem engedélyez ételt a Helyszínre vinni. 

  

3.5 Ha a Helyszínen rendelkezésre áll, akkor a ruhatár használható a nem engedélyezett eszközök tárolására, 

amennyiben a biztonsági személyzet beleegyezik, és az eszközök nem jelentenek veszélyt a biztonságra. 

 

4. Kötelezettségek 

 

4.1 Vészhelyzet esetén a Helyszínen tartózkodóknak meg kell őrizni a nyugalmukat, és követni az Esemény 

stábja, a biztonsági személyzet, és/vagy a rendészet képviselőinek utasításait. A FIBA Europe-ot és a Szervezőt 

semmilyen felelősség nem terheli az életre, egészségre és tulajdonra vonatkozó következményekkel 

kapcsolatban a vonatkozó törvényekben meghatározott mértékig, és különösen az utasítások be nem tartása 

esetén. 



 

4.2 Ha egy Személy megszegi a tűzvédelmi szabályokat (beleértve a Helyszínen dohányzókat is) és beindítja a 

tűzjelző rendszert, a FIBA Europe-ot és a Szervezőt nem terheli felelősség a vészkimenekítés következményei 

miatt, amelyek mind a Személyt terhelik. 

 

4.3 A FIBA Europe.ot és a Szervezőt nem terheli felelősség egy személy élete, egészsége, és tulajdona 

károsítása esetén a Helszínen belül törvényes kereteken belül, és különösképpen a szabályok megszegése 

esetén. 

 

5. Akkreditációk 

A fentieken kívül a következők vonatkoznak arra a Személyre, aki megkapta, vagy használja az Akkreditációját 

(„Használó”), függetlenül attól, hogy ugyanaz a személy-e, aki az Akkreditáción szerepel: 

 

5.1 Az Akkreditáció csak személyes felhasználásra készül, nem adható át másoknak. Mindig látható helyen kell 

viselni. 

 

5.2 A Használónak csak azokba a zónákba biztosít belépési jogot, amelyek az Akkreditáción szerepelnek, és 

köteles a kijelölt bejáratokat használni. 

 

5.3 Az Akkreditáció nem biztosít ülőhelyet a Használónak a Helyszínen, akkor sem, ha a Használó a zónába 

beléphet. Érvényes Jegy mindig szükséges, kivéve ha a FIBA Europe és/vagy a Szervező engedélyezi. 

 

5.4 Az Akkreditációval való bármiféle visszaélés (beleértve a tiltott helyekre való belépést, vagy a szabályok be 

nem tartását), vagy a biztonsági személyzettel, vagy az Esemény stábjával bármilyen okból történő vitázás az 

Akkreditáció azonnali megvonásához vezethet a FIBA Europe vagy a Szervező által. 

 

5.5 Az Akkreditáció a FIBA Europe tulajdona, és bármikor visszavonható, azonnali hatállyal a FIBA Europe 

döntése alapján. 

 

5.6 Ha egy Akkreditációt elveszítenek, ellopnak, vagy bármely más okból nincs a Használó birtokában, a 

Használónak azonnal értesítenie kell a FIBA Europe-ot és/vagy a Szervezőt. 

 

5.7 A Használó beleegyezik abba, hogy a FIBA Europe és a Szervező adatokat gyűjt róla, és hogy ezeket az 

adatokat feldolgozzák, használják, és tárolják a FIBA Europe-nál, a Szervezőnél, vagy egy harmadik személynél 

az Esemény, más FIBA Europe esemény szervezése, vagy a kosárlabda népszerűsítése céljából. 

 

 

6. Vonatkozó törvények – hatáskör 

 

6.1 A kapcsolat egy Személy és a FIBA Europe, a Szervező, és a képviselőik között a svájci törvények alapján 

kezelendő, tekintet nélkül a törvényi szabályozásokba való ütközésre. 

 

6.2 Mindenfajta vitás kérdést, amely ezen szabályokkal kapcsolatban, vagy egy Személy általános jelenlétével 

kapcsolatban felmerül, a svájci Lausanne bíróságának kell benyújtani.  

 

 


