כללי האולם
כללי אולם הכדורסל של פיב"א EuroBasket 2017

.1

כללי

ההוראות הבאות קובעות את הכללים והתנאים הכלליים החלים על כל האנשים הנוכחים בתחרויות רשמיות של פיב"א ('כללי
אולם הכדורסל').
כללי אולם הכדורסל חלים ברגע שאדם נכנס לאזור שבו תתקיים תחרות רשמית של פיב"א ('האולם') .הכללים יישארו
בתוקף עד לעזיבתו של האדם את האולם.
הטקסט המלא של כללי אולם כדורסל אלה זמין במשרדי מכירות הכרטיסים ,יוצג בכניסה לאולם וניתן גם להורדה בכתובת
.fiba.com/eurobasket
אם אדם מפר כללים אלה ,הוא/היא יהיו כפופים לעונש שיוטל על ידי קציני משטרה ,קצינים ייעודיים אחרים ,מאבטחים ו/או
אנשי צוות אבטחה מורשים כדין נוספים .עונשים אלה עשויים להיות (א) נזיפה או (ב) סילוק מהאולם .אם אדם מסולק
מהאולם ,הוא/היא יאבדו את זכותם להיכ נס שוב לאולם באותו יום ,ולא תהיה להם כל זכות להחזר העלויות וההוצאות
שהוצאו בהקשר עם האירוע הרלוונטי ,לרבות ,מבלי להגביל לכך ,עלות הכרטיסים.
אנשים אשר הרשויות אסרו עליהם להיות נוכחים באירועים ,לא יורשו לרכוש כרטיסים או להיכנס לאולם.

.2

אבטחה

.2.1

כתנאי לכניסה ,כל האנשים הנוכחים במשחק במסגרת תחרות רשמית של פיב"א חייבים תמיד:
 .1.2.2לפעול על פי הכללים וההוראות של קציני המשטרה ,קצינים ייעודיים אחרים ,המאבטחים ו/או אנשי צוות
אבטחה מורשים כדין נוספים;
 .1.2.1לשאת אישור כניסה תקף (כרטיס) ומסמך מזהה רשמי עם תמונה;
 .1.2.2להסכים לאמצעי בקרה ,חיפושים גופניים והחרמת חפצים שאינם מותרים על פי חוק או כללי אולם כדורסל
אלה.

.2.2

אנשים תחת השפעת אלכוהול ,סמים או חומרים משני התנהגות כלשהם לא יוכנסו לאולם.

הפריטים הבאים אסורים (לא יורשו) באירועי תחרויות של פיב"א .לאנשים הנושאים פריט כלשהו מבין הפריטים
.2.3
הבאים אסור יהיה להיכנס למקומות האירוע ,וייתכן שיועברו לידי נציגי רשויות אכיפת החוק המקומיות.
הפריטים האסורים במקומות האירוע הם:
 .1.2.2בקבוקי אלכוהול ,תרמוסים
 .1.2.1כלי עבודה
 .1.2.2אוהלים ,כרזות ,תרסיסי צבע או כל פריט אחר שיכול לשמש לצורך הפגנה בתוך מקום האירוע או כדי
לחבל ברכוש
 .1.2.2בקבוקי זכוכית (למעט תרופות הנתונות בבקבוקי זכוכית בנפח של עד  100מ"ל)
 .1.2.2יותר מתיק צד גמיש אחד בנפח של  25ליטר (עליך להיות מסוגל לשים את התיק מתחת למושב)
 .1.2.2מכשירי ווקי-טוקי ,משבשי קליטת טלפונים וסורקי רדיו
 .1.2.2התקני  Wi-Fiאישיים/פרטיים (לרבות ,אך ללא הגבלה ,טלפונים חכמים וטאבלטים) מותרים במקומות
אירוע ,אך אין להשתמש בהם כנקודות גישה אלחוטית לצורך חיבור של כמה מכשירים)
 .1.2.2מצביעי לייזר ופנסי פליקר
 .1.2.2אופניים ,אופניים מתקפלים ,רולרבליידס וסקייטבורדים
 .1.2.22חיות מחמד או בעלי חיים (למעט חיות שירות)
 .1.2.22מסכות או כובעי גרב מכל סוג
 .1.2.21כל סוגי הסכינים ופריטים עם להבים ,לרבות אולרים וסכינים המהווים חלק מלבוש מסורתי
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 .1.2.22כלי נשק התקפיים או מכשירים כגון כידונים ,אולרים קפיציים ,אלות טלסקופיות ,מסרקים מחודדים ,אבזמי
חגורות שעברו הסבה ולהבים שהוסבו לכלי נשק
 .1.2.22פריטים הדומים לפריטים אסורים כגון אקדחי דמה או פצצות המשמשות למתיחות
 .1.2.22תרסיסים להגנה עצמית כגון גז מדמיע ( )CSאו גז פלפל
 .1.2.22כלי נשק ותחמושת (לרבות העתקים ,רכיבים או התקן כלשהו החשוד ככלי נשק)
 .1.2.22כל סוג של חומר ,נוזל או גז מתלקח/נפיץ או חומרים דליקים אחרים לרבות ,אך מבלי להגביל לכך,
זיקוקים,
 .1.2.22חומרי נפץ ,נורים ורימוני עשן
 .1.2.22חומרים מסוכנים ורעילים
 .1.2.12תרופות תחת פיקוח ,לרבות חומרים הדומים לתרופות תחת פיקוח
 .1.2.12מצלמות וידיאו ,ללא קשר לגודל ,לדגם ,לטווח ולאיכות
 .1.2.11כל מצלמה עם עדשת טלפוטו בעלת אורך מוקד העולה על  150מ"מ (רק צלמים מוסמכים מורשים
להשתמש בציוד צילום או שידור לצרכים מסחריים)
 .1.2.12אין להשתמש בחצובות או בתומכים חד רגליים (רק צלמים מוסמכים וצוותי טלוויזיה מורשים להשתמש
בציוד צילום או שידור לצרכים מסחריים)
 .1.2.12תרנים (כלומר תרנים לדגלים) מחומר קשיח ו/או באורך העולה על  1מטר
 .1.2.12מחוללי רעש כדוגמת קרן ציידים ,צופרי אוויר ,צופרים חשמליים ,מגפונים ,וובוזלה (שופר אצטדיונים)
ומשרוקיות
 .1.2.12כדורים ,מחבטים ,פריזבי או חפצים דומים שניתן לזרוק
 .1.2.12כל שאר החפצים והחומרים העשויים לסכן את הביטחון ,בריאות הציבור ,הסדר הציבורי ו/או המוניטין של
פיב"א ,המועצה המארגנת המקומית ( )LOCואת מקום האירוע
 .1.2.12גלילי נייר (לרבות נייר טואלט ,גלילי קופה רושמת ,קונפטי)
 .1.2.12דגלים כלשהם למעט הדגלים הלאומיים הרשמיים של המדינות המשתתפות באירוע
 .1.2.22עלונים ,חפצים או בגדים כלשהם הנושאים הצהרות פוליטיות ,דתיות ,גזעניות ,זדוניות ,אגרסיביות,
משלהבות או זיהוי מסחרי גלוי שנועד לצורך 'מארב שיווקי'
 .1.2.22מטריות ארוכות בסגנון גולף
 .1.2.21כמויות חריגות של מזון
בנוסף ,ישנם פריטים שניתן להכניס לאירועים באופן חריג בלבד .כל מקרה כזה יוסכם עם מנהל האבטחה של מקום
.2.4
האירוע הרלוונטי.
פריטים שניתן להכניסם למקום האירוע באופן חריג הם:
 .1.2.2דגלים גדולים (מעל  1מטר  2 Xמטרים) ושלטים
 .1.2.1כלי נגינה ותופים
.2.5

העישון אסור באולם ,למעט בשטחים המסומנים במיוחד ,אם הם קיימים.

.2.6

לאחר הכניסה לאולם ,האנשים לא יורשו:
 .1.2.2להשליך חפץ או חומר ,או להצית חפץ או חומר זה;
 .1.2.1לפעול בתוקפנות באופן שעלול לסכן את הביטחון ,בריאות הציבור ,הסדר הציבורי ,המשך התחרות ללא
הפרעה או את המוניטין של פיב"א ושל ה;LOC-
 .1.2.2להצהיר הצהרות כלשהן או לבצע פעולות אחרות המפגינות עמדה או אמונה לאומית ,פוליטית ,דתית ,אתנית
או גזעית מסוימת ,או הצהרות העשויות לגרום לאלימות ,גזענות ,מחלוקות דתיות או שנאת זרים;
 .1.2.2לעסוק בכל צורה של הימורים בתוך האולם;
 .1.2.2לסכן את חייו/חייה ובריאותו/בריאותה או את חייהם ובריאותם של אחרים ולבצע פעולות פוגעניות בעלות
אופי תוקפני;
 .1.2.2לטפס על המושבים או על כל מבנה אחר בתוך האולם;
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 .1.2.2במהלך המשחקים ,לשהות באזור שלא סומן בכרטיס ,לרבות מעברים כלשהם או שטחים לאורך מגרש
הכדורסל.

.3

הקלטות

.3.1

כל אדם הנוכח במשחק ,מכיר במפורש בכך שאין זה אירוע ציבורי וכי אין להקליט את האירוע בכל צורה שהיא.

במידה המותרת בדין המקומי ,כל אדם הנוכח במשחק ,מסכים לשימוש ,ללא הגבלת זמן וללא כל תשלום או פיצוי,
3.2
בקול ,בתמונה ,בצילום ובדיוקן שלו באמצעות צילום וידיאו ,שידור ,הזרמה בשידור חי או מוקלט ,או באמצעי שידור או
הקלטה אחרים ,בצילומים או בכל טכנולוגיה קיימת ו/או עתידית של אמצעי תקשורת (המוכרת כיום או שתומצא ו/או
תפותח בעתיד) ,ומסכים באופן שאין לשנותו לשימוש בקול ,בתמונה ,בצילום או בדיוקן כאמור על ידי פיב"א או צדדים
שלישיים שהוסמכו על ידי פיב"א אירופה להשתמש במדיה זו .כל אדם מוותר על כל הזכויות והפעולות שנועדו להתנגד
לשימוש כאמור ,בכפוף לדין המקומי .פיב"א (וצדדים שלישיים שהוסמכו על ידי פיב"א ביחס לשימוש במדיה כאמור)
תהיה מחויית ותציית לחוקים המקומיים ביחס לכל שימוש שהיא עושה במדיה כאמור.
אנשים אינם רשאים להקליט או לשדר קול ,תמונה נעה או בודדת או תיאור כלשהם או תוצאה או סטטיסטיקה
.3.3
כלשהן של המשחק ,למעט לצורך שימוש פרטי .נאסר במפורש להפיץ קול ,תמונה נעה או בודדת ,תיאור ,תוצאה או
סטטיסטיקה כלשהם של המשחק ,באופן מלא או חלקי ,לצורך כל סוג של גישה ציבורית ,ללא קשר לאופן השידור ,בין
אם באמצעות האינטרנט ,באמצעות רדיו ,טלוויזיה ,טלפון נייד ,טאבלט ,מחשב נייד ,אביזרי תקשורת או בכל אמצעי
תקשורת קיים ו/או עתידי (המוכר כיום או שיומצא ו/או יפותח בעתיד) .אנשים אינם רשאים לסייע לאף אחד אחר לבצע
פעילויות אלה.

.4

איסורים על פעילויות שיווק

אנשים אינם רשאים לעסוק בכל צורה של פעילות העשויה לגרום לפעילות מסחרית בלתי מורשית בתוך האולם,
.4.1
לרבות ,אך מבלי להגביל לכך ,שיוך בלתי מורשה לפיב"א ולשותפים המסחריים שלה.
קיים איסור מוחלט על אנשים להשתמש ,ללבוש ,להחזיק או לאחוז בחפצים ובחומרים שיווקיים או מסחריים ,או
.4.2
להציע למכירה ,למכור או להחזיק בכוונה למכור משקאות ,מזון ,מזכרות ,בגדים או פריטים שיווקיים ו/או מסחריים
אחרים בתוך האולם .הרשויות המוסמכות רשאיות להוציא או להחרים את כל הפריטים הללו.
.4.3

קיים איסור מוחלט על אנשים להעניק כל סוג של שירות מסחרי או לבצע כל פעילות שיווקית מסחרית באולם.

.5

אחריות

במקרה חירום ,המבקרים יישארו רגועים ויפעלו על פי הכללים וההוראות של קציני המשטרה ,קצינים ייעודיים
.5.1
אחרים ,המאבטחים ו/או אנשי צוות אבטחה מורשים כדין נוספים .אחרת ,ה LOC-לא תישא בכל אחריות בגין תוצאות
שליליות לחייהם ,בריאותם ורכושם של המבקרים.

במקרה בו מבקר מפר את כללי בטיחות האש וגורם להפעלתה של מערכת גילוי אש ועשן (לרבות מקרים שנגרמו
.5.2
עקב עישון באולם) ,ה LOC-לא תישא בכל אחריות בגין הפסקת האירוע עקב פינוי החירום.
ה LOC-אינה נושאת בכל אחריות בגין פגיעה כלשהי בחיים ,בבריאות וברכוש של מבקר אם הפגיעה נגרמה עקב
.5.3
הפרה של כללים אלה על ידי מבקר.
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