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Koripalloareenan järjestyssäännöt FIBA EuroBasket 2017 - tapahtumassa 

 

 

1. Yleistä 

Seuraavat järjestyssäännöt toimivat yleisinä järjestyssääntöinä ja ehtoina (“Koripalloareenan järjestyssäännöt”), 

jotka koskevat kaikkia henkilöitä, jotka osallistuvat kansainvälisen koripalloliiton FIBA:n virallisiin kilpailuihin 

(”Official Competitions of FIBA”). 

Koripalloareenan järjestyssäännöt astuvat voimaan heti henkilön saapuessa tapahtuma-alueelle, jossa FIBA:n 

virallinen kilpailutapahtuma järjestetään. Järjestyssäännöt ovat voimassa siihen asti, kunnes henkilö poistuu 

tapahtuma-alueelta. 

Koripalloareenan järjestyssäännöt ovat saatavilla kokonaisuudessaan lipunmyyntitoimistoista, ne ovat näkyvillä 

tapahtuma-alueen sisääntulo-ovilla sekä niitä voi lukea ja ne voidaan tulostaa osoitteesta fiba.com/eurobasket. 

Mikäli tapahtumaan osallistuva henkilö rikkoo näitä järjestyssääntöjä, häntä voidaan rangaista rikkomuksesta 

poliisiviranomaisen, järjestävän organisaation tai tapahtuman turvallisuushenkilöstön toimesta. Rangaistuksena 

voi olla joko (i) kirjallinen huomautus/varoitus tai (ii) henkilön poistaminen tapahtuma-alueelta. Mikäli henkilö 

poistetaan tapahtuma-alueelta, hän ei voi enää saman päivän aikana osallistua tapahtumaan, eikä hänellä ole 

oikeutta vaatia tapahtuman järjestäjältä minkäänlaista korvausta tapahtumaan liittyvistä kuluista ja/tai 

maksuista, mukaan lukien pääsylippukulut. 

Henkilöillä, joita viranomaiset on kieltänyt osallistumasta urheilutapahtumaan, ei ole lupaa ostaa pääsylippuja tai 

pääsyä tapahtuma-alueelle. 

 

2. Turvallisuus 

2.1. FIBA:n virallisen kilpailutapahtuman sisäänpääsyn edellytyksenä on, että tapahtumaan osallistuvan 

henkilön tulee tapahtuman aikana: 

2.1.1. Noudattaa sääntöjä, ohjeita ja kehotuksia, joiden antajana on poliisiviranomainen, 

pelastuslaitoksen edustaja ja/tai tapahtuman turvallisuushenkilöstöön kuuluva edustaja; 

2.1.2. Pitää mukanaan tapahtuman sisäänpääsyyn oikeuttavaa pääsylippua sekä virallista, kuvallista 

todistusta henkilöllisyydestä; 

2.1.3. Suostua lipuntarkastuksiin, turvatarkastuksiin ja turvatarkastuksissa löytyneiden 

voimassaolevien Suomen lakien tai koripalloareenan järjestyssääntöjen vastaisten tavaroiden 

takavarikointiin ja hävittämiseen tai luovuttamiseen poliisiviranomaiselle. 

2.2. Alkoholin, huumeiden tai muiden vastaavanlaisten käyttäytymiseen vaikuttavien aineiden vaikutuksen 

alaisena olevaa henkilöä ei päästetä tapahtuma-areenalle. 

2.3. Alla esitetyssä listassa mainittujen esineiden tuominen FIBA:n alaiseen viralliseen kilpailutapahtumaan 

on kielletty. Henkilöä, jonka hallusta on löydetty joko yksi tai useampi kielletty esine, ei päästetä 

tapahtuma-areenalle ja hänet mahdollisesti luovutetaan poliisiviranomaisten haltuun. 

Kiellettyjä esineitä tapahtuma-alueella ovat: 

2.3.1. Pullot, taskumatit, termospullot; tai vastaavat 

2.3.2. Työkalut, monitoimityökalut 
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2.3.3. Teltat, banderollit, isot kyltit, spraymaalit tai muut tarvikkeet joilla voidaan voimakkaasti 

ilmaista mielipide tai niillä voidaan vahingoittaa tai turmella tapahtuma-areenaa 

2.3.4. Lasipullot (pois lukien lääkettä sisältävät lääkepullot, enintään 100 ml) 

2.3.5. Useampi kuin yksi yli 25 litran vetoinen pehmeä laukku, reppu tai vastaava (laukku tulee pystyä 

sijoittamaan katsomotiloissa oman istuimen alle) 

2.3.6. Radiopuhelimet, puhelinsignaalin estolaitteet ja radioliikenteen skannauslaitteet 

2.3.7. Henkilökohtaiset/yksityiset langattomien verkkojen jakajat tai vastaavat laitteet (mukaan lukien 

älypuhelimet ja tabletit) ovat sallittuja tapahtuma-areenalla, mutta niillä ei saa luoda 

tapahtuma-areenalla jaettuja langattomia verkkoja monen laitteen liittymispisteiksi 

2.3.8. Laser-osoittimet ja strobovalot 

2.3.9. Polkupyörät, taitettavat pyörät, rullalaudat ja rullaluistimet  

2.3.10. Lemmikit ja muut eläimet, pois lukien opaskoirat 

2.3.11. Naamiot tai kommandopipot 

2.3.12. Veitset, puukot tai vastaavat teräaseet, kuten linkkuveitsi sekä kansallispukuun kuuluvat veitset 

2.3.13. Vahingoittamiseen tarkoitetut välineet kuten pamput, teleskooppipamput, kääntöveitset, 

teroitetut kammat, muunnellut vyönsoljet, irralliset terät ja vastaavat 

2.3.14. Esineet, jotka muistuttavat kiellettyjä esineitä kuten leikkiaseet, tekoräjähteet, ilma-aseet ja 

vastaavat 

2.3.15. Kaasu-aseet, kuten ns. kyynelkaasut, pippurisumutteet ja vastaavat 

2.3.16. Tuliaseet ja ammukset, myös leikkiaseet, aseiden osat tai mikä tahansa osa, jota voidaan 

epäillä tuliaseen osaksi 

2.3.17. Syttyvät/räjähtävät aineet, liuokset, kaasut tai vastaavat aineet, mukaan lukien ilotulitteet 

2.3.18. Räjähteet, soihdut, savut, savupommit 

2.3.19. Vaaralliset ja syövyttävät aineet 

2.3.20. Huumausaineet tai huumausaineilta näyttävät esineet 

2.3.21. Videokamerat riippumatta mallista, koosta, ominaisuuksista, käyttötarkoituksesta tai 

videokameran laadusta 

2.3.22. Kamera, jossa on yli 150 mm pitkä objektiivi (vain akkreditoituneilla valokuvaajilla on lupa 

käyttää kuvausvälineitä kaupallisiin tarkoituksiin) 

2.3.23. Kuvaamiseen tarkoitetut kolmijalat ja yksijalat (vain akkreditoituneilla valokuvaajilla ja TV-

henkilökunnalla on lupa käyttää kuvausvälineitä kaupallisiin tarkoituksiin) 

2.3.24. Metalliset tai vastaavaa kovaa materiaalia olevat tangot (esim. lipputanko) jotka ovat yli metrin 

(1 m) pituisia 

2.3.25. Metsästystorvet, ilmatorvet, painetorvet, megafonit, vuvuzelat, pillit ja vastaavat  

2.3.26. Pallot, mailat, frisbeet ja vastaavat heitettävät esineet 

2.3.27. Kaikki muut mainitsemattomat esineet, aineet tai toimet, joilla voidaan aiheuttaa vaaraa tai 

vahinkoa tapahtuman turvallisuudelle, yleisön terveydelle, yleiselle järjestykselle ja/tai FIBA:n, 

järjestäjän tai tapahtuma-areenan maineelle 
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2.3.28. Paperirullat, wc-paperirullat, kuittirullat, konfetit ja vastaavat 

2.3.29. Kaikki liput, paitsi tapahtumaan osallistuvien maiden viralliset kansallisliput 

2.3.30. Mainoslehtiset, esineet tai vaatteet, joissa on poliittinen, uskonnollinen, rasistinen, 

pahansuopa, aggressiivinen tai muuten epäjärjestykseen kiihottava viesti tai kaupallinen 

mainosviesti tai -julkaisu, joka voidaan katsoa tapahtumaan kuulumattomaksi markkinoinniksi 

(ambush marketing) 

2.3.31. Suuret golf-varjon tapaiset sateenvarjot 

2.3.32. Suuret määrät ruokaa 

 

2.4. Lisäksi jotkin esineet ovat sallittuja tapahtuma-areenalla poikkeusluvalla. Esineet on hyväksytettävä 

etukäteen tapahtuman turvallisuuspäälliköllä.  

Esineet, joihin voi anoa poikkeuslupaa ovat: 

2.4.1. Suuret liput (koko yli 1 metriä x 2 metriä tai kokonaispinta-ala yli 2 m²) ja kannustuslakanat tai -

kyltit 

2.4.2. Soittimet ja rummut 

 

2.5. Tupakointi on kielletty tapahtuma-areenan sisätiloissa sekä ulko-ovien edustoilla ja on sallittua vain 

erikseen osoitetuilla tupakointipaikoilla. 

2.6. Saavuttuaan tapahtuma-areenalle henkilö ei saa: 

2.6.1. Heittää tai sytyttää tuleen mitään esinettä tai ainetta; 

2.6.2. Käyttäytyä aggressiivisesti tavalla, joka saattaa vaarantaa tapahtuman turvallisuuden, yleisön 

terveyden, yleisen järjestyksen, pelattavan ottelun keskeytymättömyyden tai FIBA:n tai 

järjestäjän maineen; 

2.6.3. Tehdä julistuksia, väittämiä tai vastaavia toimia, jotka kohdistuvat johonkin tiettyyn 

kansakuntaan, ovat poliittisia, uskonnollisia, etnisiä tai viestivät rasistista asennetta tai 

aiheuttavat tai synnyttävät väkivaltaista käytöstä, rasismia, uskonnollista kiihkoilua tai 

muukalaisvastaisuutta; 

2.6.4. Harjoittaa minkäänlaista vedonlyöntiä tapahtuma-areenalla 

2.6.5. Uhata toisen henkilön henkeä ja/tai terveyttä eikä käyttäytyä hyökkäävästi; 

2.6.6. Kiivetä istuimelle, tuolille tai mihinkään tapahtuma-areenan rakenteeseen; 

2.6.7. Ottelun aikana oleskella alueella, johon henkilön pääsylippu tai kulkulupa ei oikeuta. 

 

3. Tallentaminen 

3.1. Henkilö, joka saapuu tapahtuma-areenalle tiedostaa, ettei areena tai tapahtuma itsessään ole julkinen 

paikka tai tapahtuma ja täten ymmärtää, ettei tapahtumaa saa missään muodossa tallentaa 

kuvaamalla, äänittämällä tai muutoin. 

 

3.2. Henkilö, joka saapuu tapahtuma-areenalle tiedostaa, ymmärtää ja suostuu siihen, että kuvaa tai kuvia 

hänestä tai hänen ääntänsä voidaan lain antamissa rajoissa milloin tahansa millä tahansa nykyisellä tai 
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tulevalla lähetystavalla esittää ilman eri korvausta missä tahansa yhteydessä FIBA:n tai kolmannen 

FIBA:n hyväksymän osapuolen toimesta. Tapahtuma-areenalle saapuva henkilö luopuu kaikista 

oikeuksistaan em. kuvamateriaalin käytön suhteen. FIBA ja/tai FIBA:n hyväksymä kolmas osapuoli 

valvoo ja noudattaa kaikkia voimassaolevia lakeja käyttäessään kyseistä tallennemateriaalia. 

 

3.3. Tapahtuma-areenalla kaikenlainen kuvaaminen, tallentaminen, lopputulosten tai tilastojen käyttäminen 

tai vastaava muuhun kuin omaan yksityiseen käyttöön on kielletty. Tapahtuma-areenalta saatujen tai 

otettujen kuvien, äänten, lopputulosten, tilastojen jakelu tai edelleen lähettäminen kokonaan tai 

osittain käyttämällä mitä tahansa lähetysvälinettä tai -kanavaa kuten internetiä, radiota, televisiota, 

matkapuhelinta, tablettia, kannettavaa tietokonetta, datalähetintä tai vastaavaa nykyistä tai tulevaa 

mediaa on kielletty (tunnettu tai tästedes keksittävää ja/tai suunniteltua). Henkilö ei saa avustaa 

ketään vastaavassa toiminnassa.  

 

4. Markkinointi ja myyminen 

4.1. Tapahtuma-alueelle saapuvat henkilöt eivät saa osallistua minkäänlaiseen aktiviteettiin, joka saattaa 

aiheuttaa luvatonta markkinointitoimintaa tapahtuma-areenalla, mukaan lukien luvaton liittäminen 

FIBA:an ja sen kaupallisiin kumppaneihin.  

 

4.2. Tapahtuma-alueelle saapuvat henkilöt eivät saa käyttää, pukeutua, pitää hallussaan tai jakaa esittely- 

tai myyntiartikkeleita tai tarjota tuotteita myyntiin tai myydä juomia, ruokaa, matkamuistoja, vaatteita, 

asusteita tai muita vastaavanlaisia tuotteita tapahtuma-alueella. Kaikki edellä mainittuja toimia tekevät 

henkilöt poistetaan tapahtuma-alueelta ja tavarat takavarikoidaan turvallisuushenkilöstön toimesta. 

 

4.3. Kaikki kaupalliset aktiviteetit tapahtuma-alueella ovat kiellettyjä ovat ne sitten ilmaisuja tai fyysisiä 

myyntitoimenpiteitä. 

 

5. Vastuut 

5.1. Hätätapauksessa henkilön tulee pysyä rauhallisena ja noudattaa poliisiviranomaisen, järjestäjän ja/tai 

turvallisuushenkilöstön antamia ohjeita ja/tai kehotuksia välittömästi. Muutoin järjestäjä ei ole missään 

vastuussa henkilön henkeen, terveyteen tai omaisuuteen kohdistuneista vaurioista. 

 

5.2. Mikäli henkilö ei noudata näitä järjestyssääntöjä tai tulen käsittelystä annettuja pelastusviranomaisten 

ohjeita tai kehotuksia ja toiminnallaan aiheuttaa tapahtuma-areenan tyhjentämisen, järjestäjä ei ole 

vastuussa tapahtuman keskeytyksestä hätäevakuoinnin takia. 

 

5.3. Järjestäjä ei vastaa henkeen, terveyteen tai omaisuuteen kohdistuneista vaurioista tai vahingoista, 

mikäli tapahtumaan osallistunut henkilö on omalla toiminnallaan rikkonut näitä järjestyssääntöjä ja 

mahdollistanut vaurioiden tai vahinkojen syntymisen. 

 


