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SALoN STANDARTLAnr vn GüvrNı,ix rıı-iıvr^ırı

I. BAşLANGıçırüxüııııni
MADDE l -AMAÇ

Bu talimat, basketbol müsabakalarının oynanacağı spor salonlarının uluslararası oyun kuralları

döhilinde gerekli olan teknik teçhizat ve oyun sahasına ilişkin ölçüleri, kullanım esaslarını, güvenlik
gereksinimleri ile Salon Standartları Kurulunun, görev, yetki ve sorumluluğunu, çalışma esas ve

usul lerini düzenlemektedir.

MADDE 2 - KAPSAM

Bu talimat, müsabakaların oynandığı salonlan işleten veya mülkiyetine sahip olan ya da yapılan

karşılıklı protokol ile müsabaka bazında kullanım hakkına sahip olan kulüpleri kapsar,

MADDE 3 - DAYANAK

Bu Talimat; 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi ve l9l7l20l2 tarihli ve 28358 sayıh Resmi Gazete'de
yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esaslan Hakkında Yönetmelik ile
't/'t0l20l4 tarihli ve 29136 miikener sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tiirkiye Basketbol
Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 4 - TANIMLAR VE KISALTMALAR

Bu talimatta geçen;

Genel Müdürlük : Spor Genel Müdiirlüğü'nü,

Genel Müdür : Spor Genel Müdürü'nü,

Federasyon : Türkiye Basketbol Federasyonu'nu (TBF),

FIBA : Uluslararası Basketbol Federasyonu'nu,

Kupa : TBF tarafından diizenlenen Erkekler ve Kadınlar
kategorilerindeki basketbol kupa organizasyonlannı,

Kulüp : TBF liglerinde mücadele eden spor kulübünü,

Yönetici : Kulüplerin yönetiminde bulunan başkan, yönetim kurulu
üyeleri ve onursal başkan ile kulüp müdiirü, genel müdüı,
genel seketer gibi üst düzey kulüp yetkililerini,

Müsabaka Görevlisi : TBF tarafindan görevlendirilen hakemler, temsilciler,
gözlemciler ve diğer kişileri,

Resmi Görevli : TBF taratlndan görevlendirilen kişiler, 
iı. , ]

Resmi Müsabaka : TBF tarafından düzenlenen tüm müsabakalan, ,, . ' :

Yurtiçi Faaliyet : Federasyon tarafından düzenlenen Türkiye Şampiyonalan ve

Şenlik organizasyonlan ile bunların eleme kaOenİeloi. _

saIoır sıandartları ve Güvenlik Talimatı 5
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Müsabakalann, uluslararası basketbol oyun kurallarına göre

güvenliği sağlanmış olarak oynanması için salon starıdartlarını

kontrol ve denetleyerek uygunluğunu tespit eden kurulu,

İlgili ligdeki ilk resmi müsabakanın oynanmasından son resmi

müsabaka oynanmasına kadar geçen dönemi,

salon standart ve Güvenlik kurulu tarafindan her sezon

başında atanan ve salonlann SSG Kriterlerin uygun_luğunu

kontrol eden kişileri,

ifade eder.

MADDE 5 - SoRUMLULUK

Bu talimatta belirlenen kriterlere uyulması ve standartlann yerine getirilmesinden salonlan bildiren
Kulüpler sorumludur.

It. SALON STANDARTLARI VE GÜVENLiK KURULUNUN GÖREV VE
YETKİLERİ

MADDE 6 _ SALON STANDARTLARI VE GÜVENLiK KURULUNUN KURULUŞU

Salon Standartları ve Güvenlik Kurulu (SSGK); Basketbol Geliştirme ve Tesisler Direktörlüğü
başkanIığında. Operasyonlar Departmanı. Pazarlama ve İletişim Direktörlüğü ve Lig Direktörlükleri
temsilcilerinden olmak üzere toplam 5 (beş) üyeden oluşur. Üyeler kendi aralanndan başkan,

başkan vekili ve raportör seçerler.

MADDE 7 - SALON STANDARTLARI VE GÜVENLiK KURULUNUN ÇALIŞMA
PRENSİPLERİ

Kurul en az 3 (üç) üyenin katılımı ile toplanır. Toplantıya Başkan veya olmadığı hallerde başkan
vekili başkanlık eder. Her ikisinin olmadığı toplantıya sırasıyla Operasyonlar Departmanı temsilcisi
veya Pazarlama ve İletişim Direktörlüğü temsilcisi veya Lig Direktörlükleri temsilcisi başkanlık
eder. Kararlar toplantıya katılanlann salt çoğunluğuyla ahnır. Oyların eşitliği halinde toplanı
başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayıhr

MADDE - 8 SALON STANDARTLARI VE GÜVENLİK KURULUNUN GÖREV VE
YETKİLERİ

Salon Standartları ve Güvenlik Kurulu'nun görev ve yetkileri şunlardır;

a. Salonların mevcut fiziki yapılarını, konfor ve güvenliğini çağdaş düzeye ulaştırarak uluslararası
basketbol oyun kuralları standart ve kriterlerine uygun olmasınr sağlamak,

b. -I'ürkiye Basketbol Ligterinde yer alan tüm kulüplerin, müsabakalarını oynayac4gı 'baİonlatm

Salon Sıandartları ve Güvenlik Kriterlerine göre kontrolünü. Kurul Üyeleri tarafından Oognaan
veya atayacağı kişiler aracılığı ile yapmak.

6salon standartları ve Güvenlik Talimatl
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c. Salonları. işbu Talimatta belirlenmiş standart ve kriterlere göre tasnil ederek müsabakaların

uygun salonlarda yapılmasını sağlamak.

d. Salonların yapısal eksikliklerinin giderilmesi için önerilerde bulunmak,

e. Kulüplerin müsabakalarını oynamak üzere bildirdiği salonların uygunluğunu tespit ederek ilgili
Li g Direktörtüğüne bildirmek.

MADDE - 9 SALON STANDARTLARI VE GÜVENLİK KURULU BAŞKANI,NIN GÖREV
VE YETKiLERi

Salon Standartlan ve Güvenlik Kurulu Başkanı'nın görev ve yetkileri şunlardır;

a. SSGK toplantılarına başkanlık etmek.

b. Taliınatta betirtiten hususlarda uygunluk denetimi yapmak üzere SSGK Üyelerinden veya
dışarıdan kontrolör atamak ve bu konuda rapor hazırlamak.

III. SALON STANDARTLARI VE GÜVENLİK UYGUNLUK BELGESİ

MADDE l0 - KONTROL VE SALON STANDARTLARI VE GÜVENLİK UYGUNLUK
BELGESİ

Liglerde yer alan kulüpler, sezon başlamadan önce yazılı olarak en geç 30 gün önce müsabakalarını
oynamak istedikleri salonu ve buna altematii ikinci salonu, yazılı olarak Türkiye Basketbol
Federasyonu'na bildirmek zorundadır. Kulüpler bu salonlar için Salon Standartlar ve Güvenlik
Uygunluk Belgesi SSG Uygunluk Belgesi almak zorundadır.

SSG Uygunluk Belgesi için gerekli denetimi SSGK yapar.

SSGK. salonları denetleyeceği tarih./tarihleri kulübe bildirir. Kontrol gi,inü, kulübiin kusuru

nedeniyle salonun kontıol edilememesi halinde, salonun SSG Uygunluk Belgesi alamayacağı kabul
edilerek buna göre işlem yapılır.

Yapılan denetim neticesinde ilgili lig için belirtilen kriterlere uyulduğu anlaşılan salonlar için SSG
Uygunluk Belgesi tanzim eden SSGK bu belgeyi ilgili lig direktörlüğüne takdiri için gönderir.

Bildirilen salonun SSG Uygunluk Belgesi almak için yeterli olmadığı anlaşılırsa ilgili lig
direktörlüğüne bu durumu belirten raporunu gönderir.

tV. SALON STANDARTLARJ GENEL KRİTERLERİ

MADDE ll - GENEL «nirnnrBn
Seviye- l , 2. 3 ve 4 kriterleri SSGK tarafından belirlenir.

Bu talimatta aksi belirtilmedikçe, müsabakalar için Uluslararası Oyun Kurallarında yer alan kurallar
geçerlidir.

MADDE 12 - OYUN SAHASI

l 2. l . Seviye- l. 2. 3 ve 4salonlarının zemini parke olmalıdır.

l2.2. Seviye-l. 2. J ve 4 salonlarının saha ölçüleri: 28xl5 metre olup. oyun sahası her

noktasında (28 m x 15 m) olmalı, oyun sahasınr sınırlayan çizgilerle, seyirci oturma

salon standartlan ve Güvenlik Talimatı ,7
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sıraları. tribünler veya herhangi başka bir engel arası en az iki (2) metre olmalıdır. Oyun

sahasını çevreleyen çizgiler 50 mm kalınlığında olmalı. dış kenarından başlayan ve iki (2)

metre genişliğindeki bölge, oyun sahası zeminine zıt bir renk ile boyanmalıdır. Kısıtlamah
alan ve eğer boyanması söz konusu ise orta dairenin içi de aynı renk olmalıdır.

İstisna:

Euroleague müsabakaların oynanacağı Seviye-l ve 2 salonlarda oyun sahası zeminindeki
kısıtlamalı alanlann boyah olması zorunluğu yoktur.

l2.3. Seviye-1 ve 2 salonlarında sadece basketbol çizgileri olmahdır. Seviye-3 ve 4 salonlarında
ise bu şart aranmaz.

12.4 Seviye-l, 2, 3 ve 4 salonlannda reklam panoları var ise; oyun sahasını belirleyen

çizgilerden (32mx l 9m) sonra konumlandınlması gerekir.

12.5 Seviye- l , 2, 3 ve 4 salonlannda reklam panolan masa ile aynı seviyede olması koşulu ile
hakem masasının öniinde de yer alabilir.

12.6 Seviye-l, 2,3 ve 4 salonlannda tavan yfüsekliği oyun saha ölçüleri dahil zerninden

itibaren 7 (yedi) metre yiikseklikte hiçbir engel olmaması gerekir. Eğer salonlann

ortasında LED Ekranlar bulunuyor ise bu ölçümler zemin ile LED Ekranların en alt

kısmından hesaplanarak 7 (yedi) metre olması sağlanmalıdır.

2.«X)

Diyagram l-İlave Sınır Çizgileri

salon standanları ve Güvenlik Talimatı 8
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Diyagraın2 - Oyun Sahası Çizgileri

MADDE 13 - SAIIA YERLEŞİMi

l3.1 Hakem masası sahanın uzak kenarlarına (32 metre) konulacak olup, ölçüleri aşağıdaki

gibidir.

Seviyeler Seviye-1 Sevive-2 Seviye-3 Seviye-4

Uzunluk 7 metre 6 metre 6 metre 4 metre

Seviye-l, 2,3 ve 4 salonlannda hakem masasında l (bir) adet pozisyon sırası göstergesi, 1

(bir) set basketbolcu faul göstergeleri ve 2 (iki) adet takım faul göstergeleri bulunmalıdır.
Bunlara ek olarak Seviye-l ve 2 salonlannda 1 (bir) adet el kronometresi bulunmalıdır.

Seviye-l, 2,3 ve 4 salonlannda hakem masasının her iki yanında, değişiklik bekleyen

basketbolcular için ikişer kişilik oturma küpleri veya sandalyeleri bulunmalıdır.

Takım ve Kenar Yönetim Oturma Sayısı: Seviye- l , 2, 3 ve 4 salonlarında sadece l 6 (on altı)
kişi oturacak kapasitede oturma sırası veya koltukları bulunmahdır.

Seviye-l, 2, 3 ve 4 salon]annda basın tribünü, sahanın uzun kenarlanndan veya dip

çizgilerin birinin arkasına iki metre ilave alan ile arasında başka bir engel olmayacak şekilde
konumlandırılmalıdır.

l3.6 Basın tribünü bulunduğu alanlarda, Seviye-1 salonlarında iki ayrı santrallerden Fiber Optik
bağlanıı gerekmektedir.

Seviye-2 ve 3 salonlarında elektrik bağlantısı ile Fiber Optik / ADSL İntemet bağlantısı
yeterli olacağı gibi. Seviye-4 salonlarında ise sadece elektrik ile ADSL bağlanhları
olmalıdır.

13,2.

l3.3.

13.4

l3.5

l:ıl
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3 = Müsabaka Gözl€rrıcisi (vars3)

4 = say görevlisi
5 = Yardlmcı sayı gö.evlisa

oYUN sAHAsl

Taklm sllasl
b(ilg6si

Değlşiklik
sandalyeleri

Değlşiklik Taklm slrasl
sandalyeleri b(jl9esi

x
] 2 3 4 5

x X

HAKEM 
^rAsAsl

Dil,agram 3 - Hakem masası ve değişiklik sandall,eleri

V. TEKNİKDONANIM

MADDE 14 - ARKALIK Üxirrsi
Seviye- l, 2,3 ve 4 salonlardan; her bir (l) oyun sahasının sonuna yerleştirilmiş, aşağıdaki

parçaları içeren iki (2) arkalık ünitesi olmalıdır. (Diyagram 4):

a. Bir (l) arkalık,

b. Bir ( l ) sepet çemberi, monte plakalı,

c, Bir ( 1) sepet destek yapısı,

d. Bir (l) sepet filesi,

e. Yastıklama.

1 = Şul saati gtjrevlisi

2 = süre görevlisa

t

Dil,agram ,l - Arkalık ünitesi

lo

salon standartları ve Güvenlik Talimatı _ t0 _

MADDE t5 - ARKALIK

l5.1 Seviye-l. 2. 3 ve 4 salonlannda arkalıklar uygun saydam maddeden yaiiılmış olup.
tavlanmış güvenli cam, bir ( l ) parça olacak, yansıtmayacak, diiz ön yüzlü yapİlacak ve:

15.2 Arkalık desıek yapısının dış yiizeyi boyunca koruyucu bir çerçeve olmalıdır. i .
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Eğer kırılırsa, cam parçalarının dağılmayacağı şekilde üretilecektir.

Seviye-l, 2,3 ve 4 salonlarında arkahklar yatay 1,800 mm (+maksimum 30 mm) ve dikey

1,050 mm (+maksimum 20 mm) olmalıdır.

Seviye- l . 2. 3 ve 4 salonlannda arkalıklar üzerindeki tüm çizgiler saydam, beyaz ve 50 mm
genişliğinde olmalıdır.

Seviye-l, 2,3 ve 4 salonlannda arkahğın sınırları, sınır çizgileriyle çizilecek (Diyagram 5)

ve çemberin arkasında, aşağıdaki gibi ek bir dikdörtgen olmahdır:

Dış boyutlan: yatay 590 mm (+maksimum 20 mm) ve dikey 450 mm (+maksimum 8 mm)

olmalıdır.

Dikdörtgeninin alt tarafının üst kenarı, çemberin üst seviyesinde ve arkalığın alt kenannrn

150 mm (-2 mm) üstiinde olmalıdır.

Seviye-l, 2,3 ve 4 salonlannda oyun saati, bir periyodun sonu için sesli işaıet verdiğinde

sadece kırmızı yanan aydınlatma ile donatılacaktır. Aydınlatma minimum l0 mm genişlikte

olacak ve arkalığın cam alanının kenan boyunca minimum %o90 kaplayacaktır.

1.EO
r. ıl

o

15.5

l5.6

I5.7

l5.8

l5.9

E

0
7

Diyagram 5 - Arkalık işaretleri
'l5.10 Seviye-l, 2,3 ve 4 salonlarında arkalıklar. her bir oyun süasının sonundaki dip çizgilere

paralel olarak. zemine dik açıyla, arkalık destek yapılarına sıkrca monte edilecektir
(Diyagram 4). Ön yüzlerindeki zemine uzanan meıkez dik çizgi, her bir dip çizginin iç
kenarının merkez noktasından 1,200 mın uzanan, dip çizgiye dik açılarla çizilen hayali bir

çizgi ;jzet'.nde zemindeki noktaya temas edecektir.

l5.1l Seviye-l. 2,3 ve 4 salonlannda arkalığın üzerine basketbol topu bırakrldığında, minimum
o/o50 geri yükselme yüksekliğine çıkacaktır.

MADDE 16- BASKET ÇEMBERİ
l6.1 . Seviye- l . 2, 3 ve 4 salonlarında çember masif çelikten yapılacak ve,

ı Minimum 450 mm ve maksimum 459 mm iç çapı olacaktır.

o Doğal Rengi turuncu boyalı olacaktır.

o Minimum 16 mm ve maksimum 20 mm çapında metali olacaktır.

+

""ftl

20

salon Standarllarü vc (;üvenlik Talinıatı - ll -
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16.2. Seviye-1,2,3 ve4 salonlarında file her bir çembere l2 yerden bağlanacaktır. Askı sistemi

ı keskin köşeli ya da boşluklu olmayacaktır.

. parmaklann girmesini önlemek için 8 mm'den daha düşük aıalıklan olacaktır.

Diyagram 6 - Basket çemberi

16.3 Çembere uygulanacak herhangi bir kuvveti kendi arkalığına aktarmayacak şekilde arkalık
destek yapılanna takılacaktır. Bu nedenle. çember montaj plakasıyla arkalık arasında direkt
temas olmayacaktır.

16.4. Her bir çemberin üst kenan yatay olaıak zeminden 3,050 mm (maksimum 6 mm) yukarıda

ve arkalığın iki (2) dik kenarına aynı uzaklıkta olacaktır.

16.5. Seviye- l , 2, 3 ve 4 salonlannda çemberler basınç kuwetine dayanıklı olmalıdır.

MADDE r7 - BASKET FiLEsİ

1'7.1 Seviye-l, 2,3 ve 4 salonlannda file|er beyaz ipten yapılacak ve:

a. Çemberden asılmahdır.

b. 400 mm'den az, 450 mm'den fazla uzunlukta olmamalıdır.

c. Çembere 12 ilmekle bağlanacak şekilde üretilmelidir.

17 .2 Seviye- l , 2,3 ve 4 salonlarında Filenin üst kısmı yarı sert olacak ve;

a. Olası dolanmayı engelleyecek, filenin çeınber boyunca ya da çemberin üzerinden geri

yükselmesini,

b. Topun filenin içinde kalmasını ya da fileden geri yükselmesini, önleyebilmelidir.

MADDE l8 _ ARKALIK DESTEK YAPISI

18.1 Seviye-l, 2 ve 3 için, sadece taşınabilir ya da zemine sabitlenmiş arkalık destek yapıları
bulunmalıdır. Seviye-4 için, tavan ya da duvar monteli arkalık destek yapıları da

kullanılabiIir.
18.2 Seviye-l, 2,3 ve 4 salonlarında arkalık destek yapısı aşağıdaki gibi olmalıdır;

a. Dip çizginin dış kenarından ölçüldüğünde, yastıklar dahil, minimum 2,000 mm uzaklıkta
olmalıdır (Diyagram 4).

b. Arka planla zıt, parlak renkte ve böylece, basketbolcular tarafından açıkça görtilebillr
olmalıdır.

20

,l51
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c. Herhangi bir hareketi önleyecek şekilde zeminde tutturulmuş. Zemine tutturulması

mümkiin değilse, herhangi bir haıeketi önleme için, sepet destek merkezi üzerinde ek

ağırlık kullanılmalıdır.

d. Çemberin üst tarafinın oyun zemininden yüksekliği 3,050 mrn'ye ayarlanabilecek şekilde
olmalı ve bu yfüseklik değiştirilemez.

MADDE 19 - YASTIKLAMA

l9.1 Seviye- l , 2, 3 ve 4 salonlannda arkalık ve arkalık destek yapısı yastıklanmalıdır

l9.2 Seviye-l, 2,3 ve 4 salonlarında yastıklama düz tek renkte olacak ve her iki arkalık ve

arkalık destek yapısı aynı renk olacaktır.

l9.3 Seviye-l, 2,3 ve 4 salonlannda yastlklama, arkalıkların ön, arka ve yan yüzeylerinden 20-27

mm kalınlığında olacaktır. Yastıklama, arkalıkların alt kenanndan 48-55 mm kalınlığında
olacaktır. (Diyagram 7).

19.4 Seviye-l, 2, 3 ve 4 salonlannda arkalık destek yapısı yastıklaması aşağıdakileri

kaplayacaktır:

. Zeminden minimum 2,150 mm yi,ikseklikte ve minimum 100 mm kalınlıkta, her bir tarafın

dikey kenarlarını (Diyagram 4).

ı Arkalığın arka kısmından, kol boyunca minimum 1,200 mm uzunlukta ve minimum 25

8
a

t

t

m-

a A - A Kosidi

mm kalınlıkta, arkalık destek kolunun alt ve yan kenarlannı (Diyagram 4).

Diyagram 7 - Arkahk yastıklanması

l9.5 Seviye-'l , 2, 3 ve 4 salonlarında kolları ve bacakları koruyacak şekilde kurulacaktır.

MADDE 20 - OYUN SAATi

20.| Seviye- 1, 2,3 ve 4 için ana oyun saati (Diyagram 8) aşağıdaki özelliklerde olmalıdır;

o Periyod sonu için sıfır (00:00.0) gösterdiğinde, otomatik sesli işaret veren dijital geri

sayımlı saat olmalıdır.

o kalan zamanı dakika ve saniye olarak gösterme ve bunun yanrnda, sadece periyodun son

dakikası sırasında. saniyenin onda birini ü l/lO1 göstermelidir.

ı seyirciler dahil, oyunla ilgili herkes tarafından rahatça görülebilir şekilde
yerleştirilmelidir

m-27

A
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salon standartlarl ye Güvenlik Talimaü -|4-

20.2 Seviye-l, 2,3 ve 4 salonlarında eğer ana oyun saati, oyun sahasrnm merkezinin üstüne

yerleştirilmişse, seyirciler dAhil, oyunla ilgili herkes tarafindan rahatça görülebilir
yükseklikte, oyun sahasının her bir ucunda, senkronize eş oyun sıuıti olacaktır. Her bir eş

oyun saati, skoru ve kalan zaımanı oyun boyunca gösterecektir.

20.3 Seviye-l ve 2 için, ilgili organizasyonun ıüm müsabakalarında kullanılmak şartıyla,
hakemler tarafindan, oyun saatini durdurmak içİn oyun saatine ara parça donanımla

bağlanan, düdük kontrollü zaman sistemi kullanllabilir. Hakemler oyun saatini de

başlatacak, ancak aynı zamanda bu, süre görevlisi tarafından da yapılabilecektir. Tüm FIBA
onaylı skorboardlar düdük kontrol sistemli ara bağlantıyı sağlayabilir.

MADDE 2l - SKORBoARD

21.1 20.1. Seyirciler düil, o1unla ilgili herkes tarafindan rahatça görünebilen; Seviye-l, 2 ve 3

salonları için (2) iki büyük skorboaıd, Seviye-4 salonlarda ise en az 1 (bir) adet skorboard

pota arkası veya hakem masası karşısında bulundurulmahdır. 4 yönlü küp bulunan

salonlarda ayrıca pota arkalannda skorboard bulundurulmahdır.

21.2 Oyun saati kontrol paneli siiıre görevlisine sağlanacak ve ayn bir skorboard kontrol paneli.

yardımcı sayı görevlisine sağlanacaktır. Bilgisayar klavyesi, skorboarda veri girmek için
kullanılabilir ancak, donanım operasyonu için özel kontrol panelleri kullanılacaktır. Her bir
panel, yanlış bir verinin kolaylıkla düzeltilebilmesini olanakh kılacak ve tüm oyun verilerini

saklayabilecek geri dönüşi,im hafizası bulunduracaktır.

21.3 Skorboard aşağıdakileri kapsayacak ve/veyagöstermelidir;

a. Seviye-l, 2 ve 3 salonlarında her bir takım ve basketbolcu tarafından atılan sayılar
artarak ekran gösterilir.

b. Seviye-l, 2 ve 3 için her bir basketbolcunun fbrma nrımar.§ıru, Seviye-l ve 2 için
basketbolcu soyadını göstermek için minimum on iki ( 12) hane olmalıdır.

c. Takımların isimlerini göstermek için üç (3) satır bulunmalıdır.

d. Takımdaki her bir basketbolcunun, 1'den 5'e kadar faul sayılan göstermelidir. Ayrıca,
beşinci faul kırmızı ya da turuncu renkle gösterilecektir.

e. l'den 5'e kadar ve 5'de duran, takım faulü sayısı.

f. l'den 4'e kadar, periyod sayısı ve bir ekstra periyod için E simgesi göstermeli,

g. Her devre için, 0'dan 3'e kadar mola sayısı.

2l .4 Seviye- l, 2, 3 ve 4 içirı;

a. Skorboarddaki görilntii parlak zıt renklerde ve arka kısmı mat olmalıdır.

b. Oyun saatinin ve oyun skorunun numaralannı göstermek için kullanılan haneler,

minimum 300 mm (Seviye-l, 2 ve 3) ya d^ 250 mm (Seviye-4) yüksekliğinde ve

minimum 150 mm (Seviye-lı,2 ve 3) ya da |25 mm (Seviye-4.1 genişliğinde olmalıdtr,

c. Takım laulleri sayılannı ve periyodun numaralannı gösteren haneler ve karakterler,
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minimum 250 mm yüksekliğinde ve l25 mm genişliğinde olmalıdır.

d. Takım isimleri. basketbolcuların soyadlarını ve numaralan ile basketbolcuların sayılarrnı
gösteren haneler ve karakterler, minimum l50 mm yüksekliğinde olacaktır.

21.5 Skoıboard, Seviye-l salonlaıında basketbolcu ve hakem soyunma odalarında müsabaka saati

ile senkronizasyon sağlamahdır.

OYUN SKORU
tkm |.!İı o!!na ı,{!m.rL.

MADDE 22 - ŞUT SAATİ

22.| Seviye-l. 2,3 ve 4 salonlarında şut saati görevlisine sunulan, şut periyodunun bitiminde
gösterge sıf-ır (0) gösterdiğinde, çok yüsek otomatik sesli işaret veren ayrı bir kontrol
ünitesi bulunmalıdır.

22.2 Seviye-l , 2,3 ve 4 salonlarında şut saati aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır;

o Yirmi dört (24) saniyeden başlama.

ı On dört (14) saniyeden başlama.

o kalan saniyel göstererek durma.

ı Durduğu siireden yeniden başlama.

. Eğer gerekirse, hiçbir görüntü göstermeme.

22.3 Seviye-'l , 2,3 ve 4 salonlarında şut saati, oyun saatine bağlanabilecek ve:

o oyun saati durduğunda, şut saati de durmalıdır.

ı oyun saati başladığında, şut saatinin elle başlaılması mümkün olmalıdır.

o Şut saati bittiğinde ve sesli işaretini verdiğinde, oyun saati devam edecek ve eğer
gerekirse, e[le durdurulabilecektir.

22.4 Seviye- l, 2,3 ve 4 salonlarında eş oyun saati ve kırmızı ışığı olan, şut saati gösterge ünite§i

1Diyagram 9) aşağıdaki özelliklerde olmalıdır:

o Her bir arkalık destek yaplsının üsıüne. minimum 300 mm yükseklikte ya da arkalığın
arkasına(Diyagram4)monteedilmesiyadatavandanası[malıdır.
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Diyagram 8 - Seviye-l, 2,3 ve 4 için skorboard (örnek plan)
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o Şut saati ile eş oyun saatinin numaralarının renklerinin farkh olmalıdır.

o Şut saati göstergesinin numaralarının minimum 230 mm yüksekliğinde ve eş oyun
saatinin numaralarından büyiik olmalıdır.

ı seviye-l ve 2 için her bir göstergenin, sefrciler dahil, oyunla ilgili herkes tarafindan

rahatça görebilecek şekilde, tek taraflı ya da dört yüzeyli olmalıdır. Seviye-3 ve 4 için
ise tek taraflı olması yeterlidir.

22.5 Seviye- 1 , 2,3 ve 4 salonlarında şut saati göstergesinin elektrik ışığı;

o parlak kırmızı renkte yanmalıdır.

. Bir periyod sonunda oyun saati, oyun süresinin bitimi için sesli işaret verdiğinde, oyun

saatiyle senkronize olarak yanmalıdır.

o Şut saati periyodunun bitimi için sesli işaret verdiğinde, şut saatiyle senkronize olarak
yanmahdır.

Diyagram 9 - Seviye-l, 2,3 ve 4 şut §aati göstergesi, eş oyun saati ve krrmrzr ışık (örnek plan)

MADDE 23 - sEsLİ İşanerı,on
23.1 Seviye-l. 2, 3 ve 4 salonlannda sesleri net biçimde farklı olan ve çok yüksek ses

çıkartabilen, aşağıdaki özelliklerde, minimum iki (2) ayrı sesli işaret olmahdır;

o Bir periyod için oyun süresinin bitiminde otomatik olarak sesli işaret veren bir (l)
donanım. sayı ve süre görevlilerine sağlanacaktır. Sayı ve süre görevlileri uygun
olduğunda, hakemlerin dikkatini çekmek için elle sesli işaret verebilmelidir.

o Şut saati periyodun bitiminde otomatik olarak sesli işaıet veren bir (l) donanım, şut saati

görevlisine sağlamalıdır.

23.2 Seviye-l, 2,3 ve 4 salonlarında her iki sesli işaret, en olumsuz ya da gürültülü koşullarda
bile kolayca duyulabilecek yeterli güçte olacakhr. Ses yüksekliği, spor salonunun
büyüklüğüne ve kalabahğın gürültüsüne göre, ses kaynağından bir (l) m uzaklıkta,
maksimum 120 dBA ses şiddeti seviyesinde adapte edilebilecektir. Salonunun ses sistemine
bir bağlantı kuwet[e önerilmektedir.

MADDE 24-OYUNCU FAULGÖSTERGELERİ .,

Seviye-l, 2,3 ve 4 salonlarında aşağıdaki özetliklerde, beş 15.1 adet t'aul gösıergesi sayı gölevlisi4e
sağlanmalıdır;

a. Beyaz renk o|malıdır.

salon standartları ve GüvenIik Talirnatı _ 16 -
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b. Minimum 200 mm uzunluğunda, l00 mm genişliğinde numaralar bulunmalıdır.

c. l'den 5'e kadar numaralandırma (1'den 4'e kadar siyah, 5 rakamı kırmızı) olmalıdır.

MADDE 25 - TAKlM FAULÜ GÖSTERGELERi

25.| Seviye-l. 2,3 ve 4 salonlarında aşağıdaki özelliklerde, iki (2) adet takım tbulü göstergesi

sayı görevlisine sağlanmalıdır.

a. kırmızı renk olmalıdır.

b. Minimum 350 mm yükseklik ve 200 mm genişlikte olmalıdır.

c. Hakem masasının her iki tarafına konulduğund4 seyirciler dahil, oyunla ilgili herkes

tarafi ndan rahatça görülebilmelidir.

d. Bir takımın takım faulü sayısını (5) durumunu göstermelidir.

25.2 Seviye-l, 2, 3 ve 4 salonlaıında etektrikli ve elektronik donanımlar da kullarulabilir,
ancak bu donanımlar 1ukarıdaki özellikleri sağlayacaktır

MADDE 26 - PoZİsYoN sIRAsI oKU

Seviye-l. 2.3 ve 4 salonlarında aşağıdaki özelliklerde, pozisyon sırası oku (Diyagram 10) sayı
görevlisine sağlanmahdr;

a. Minimum 100 mm uzunluğunda ve l00 mm yüksekliğinde gösterge oku bulunmahdır.
b. Ok donanımı çalıştınldığında, okun ön yiiztirıde, pozisyon slıasını gösteren, parlak krrmızı ışık

olmalıdır.
c. Hakem masasrnrn ortasına konulduğunda, sefrciler dAhil, oyunla ilgili herkes tarafindan rahatça

görülebilmelidir.

Diyagram l0- Pozisyon sırası oku (örnek plan)

MADDE 27 - YEDEK TEKNİK DONANIM MALZEMELERi
27.1 Seviye-l ve 2 salonlannda hazır ve çalışır durumda 2 (iki) adet yedek portatif elektronik

skor gösterge panosu, l (bir) adet yedek skorboard kumanda paneli, 2 (iki) adet yedek şut
saati göStergesi, 1 (bir) adet yedek arkalık, çember ve pota hazlr bir şekilde
bulundurulmalıdır.

Bunlara ek olarak Seviye-l salonlarında 1'er adet daha arkalık ile çember ve yedek şut saati
kumanda paneli bulundurulmalıdır.

27.2 Seviye-3 salonlannda hazır ve çalışır durumda 1 (bir) adeı yedek portatif elekıronik sİor
gösıerge panosu. l (bir) adeı yedek arkalık ve çember hazır bir şekilde bulunduru}malıdır.
Seviye-4 salonlannda ise; yedek arkalık ve çember bulunmalıdır.

salon standanları ve cüvenlik Taliman -|,7-
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27.3 Seviye-l, 2,3 ve 4 salonlarda gerekli testlerin yapılabilmesi için 3.05 m gösterge çubuğu,
arkalık/çember/yer sabitlemesi değiştirme işlemleri için gerekli araç-gereç ve su terazisi
bulundurulmalıdır.

2'7 .4 Seviye-l, 2, 3 ve 4 salonlarında SSG Belgesi verilmiş olmasına rağmen sonradan; skor
gösterge panosu, soyunma odaları, çatı ve ışık sistemi arızaları yaş.ınması halinde salonları
bildiren kulüplere gerekli uyarılar yapıhr. Bu uyarlar sonucunda aynı salonda oynayacağı ilk
müsabakaya kadar gerekli düzeltmeler yapılması gerekmektedir.

VI. TEKNİKALTYAPI

MADDE 28 - AYDINLATMA

28.1 Seviye-l, 2,3 ve 4 salonlannda Oyun sahası homojen ve yeterli şekilde aydınlatılacaktır.
Aydınlatma, basketbolculann ve hakemlerin görüşünü engellemeyecek şekilde
yerleştirilmelidir.

28.2 Salonlarda bulunan aydınlatmalar LED veya Armatür olabilir.

28.3 Seviye-1 salonlannda aydınlatmalar anında açılıp / kapanabilir özelliğine sahip olmalıdır.

28.4 Seviye-l, 2.3 ve 4 salonlannda gün ışığı; TV yayınlarını etkilememelidir.

28.5 Seviyelerine göre aydınlatmalar aşağıdaki gibidir.

a. Oyıın sahası

Seviyeler Seviye-l Seviye-2 Seviye-3 Seviye-4

Aydınlatma Ölçüsü 2.500 lux 2.000 lux 1.800 lux l .500 lux

b. Basın toplantı odası

Seviye-l Seviye-2 Seviye-3 Seviye-1

Aydınlatma Olçüsü 1 .200 lux l .000 lux

MADDE 29 - JENERATOR/ UPs

Seviye-1, 2 ve 3 salonlarında Jeneratör (Yedek Enerji Desteği) ve UPS (Kesintisiz Güç Kaynağı)
bulunmalıdır.

MADDE 30 - KLiMA, ISITMA, HAVALANDIRMA SİSTEMLERi VE SIHHİ TEsİsAT
Klima, Isıtma ve Havalandırma Sistemleri Seviye-l, 2 ve 3 salonlarında çalışır halde olmalıdır.
Seviye-4 salonlarında ise ısıtma ve havalandırma sistemleri bulunmalıdır.

Seviye- 1, 2,3 ve 4 salonlarında "sıcak su tesisati' bulunmalıdır.

MADDE 3t _ sALoN KAPASİTELERi

31.1 Seviye-l, 2,3 ve 4 salonlarında oynanacak olan müsabakalar için seyirci oturma planlarını
ayrıntıh olarak çizdirip (salon giriş-çıkışları, soyunma odaları, doping kontro-l odası ye

salon standartları ve Güvenlik Talimatı - 18 -
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ilkyardım odası) sezon başlamadan 30 giirı önce Basketbol Geliştirme ve Tesisler

Direktörlüğüne ulaştıracak olup, salon koltuk kapasitesinin tamamını numaralandıracaktır

3l .2 Seviye- l , 2 ve 3 salonlan için Giriş Kapılan adlandınlmalı ve tribün kapıları
numaralandırılmalıdır.

31.3 Seviye-l, 2 ve 3 salonlan için sefrci yönlendirmelerinin Türkçe-İngilizce Seviye-4
salonlarında ise sadece Türkçe olarak seyirci yönlendirilmesi yapılmalıdır.

31.4 Seviye-l, 2,3 ve 4 salonlarında oynanacak olan müsabakalarda merdivenlerin hepsi boş

kalması gerekmektedir.

3 1.5 Salonlara ait tribün kapasitesi standartlan aşağıdaki gibidir.

3l .6 Salonlara ait diğer alanların kapasite standartları aşağıdaki gibidir.

Olimpiyıtlar
Eleme: 7.500 / Final: l2.000

Olimpiyat Elemeleri

Eleme: 6.000/Final: l 0.000

Dünya Şampiyonası - Erkek

Eleme: 7.500 / Final: l2.000

Dünya Şampiyonası - Kadın

Eleme: 4.000 / Final: 8.000

Avrupa Şampiyonası - Erkek

Eleme: 8.000 / Final: l5.000

Avrupa Şampiyonası - Kadın

Eleme: 5.000 / Final: l0.000

Milli Müsabıkılır
Erkek: 5.000 / Kadın: 3.000

UIuslararasr Kupa Müsabakaları
Erkek: 5.000 / Kadın: 3.000

Cumhurbaşkanlığı Kupası

Erkek: 5.000 / Kadın: 3.000

All - Star Organizasyonu

Erkek: 5.000 / Kadın: 3.000

Bısketbol Süper Ligi (BSL): 2.500

Türkiye Kupası Elemeleri: 1.500

Türkiye Kupası Finalleri

Erkek: ].000 / Kadın: 1.500

l ,000 500

|,ltı ltı, \ Sl]\,l lt(,l KAP.\S1,Ilı ST-\\I),\RTL.\RI

SEviYE_2 stviYE_3SEViYE-l sf,VlYf,-4

Protokol Tribün kapasitesinin
o/o5'i

En az 50 kişi En az 25 kişi En az 15 kişi

Basın Tribünü Tribün kapasitesinin

%5,i

En az 25 kişi En az l0 kişi En az l0 kişi

Engelli Seyirci
Tribünü

Tribün kapasitesinin
en az 0/o|' i

30 kişi 15 kişi l0 kişi

sevirci wc Seyirci kapasilesinin Seyirci kapasitesinin En az sevirci En az seyirci

l)l(;l.]lt.\l-.\\l..\li. K.\l,.\Sl-|,t- sl-A \ l)A ltl,L-\ ltl

SEviYE_t sEviYE-2 SEt,iYE-]ALANl-AR sfvlYE-4

,i"
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3|.7 Seviye-l. 2. 3 ve 4 salonlarında engelli seyirci tribün alanlanna ulaşım için rampa veya

asansör bulunmalıdır.

MADDE 32 - sALoN oDA KULLANIMLARI

Kapasitesi I/ l 00'u li l00'u kapasitesinin l /200'u kapasitesinin Ii 200'u

Büfe Adedi 40 kişiye l m2 2 t'arklı mahalde 2 farklı mahalde 2 farklı mahalde

Otopark
Kapasitesi

En az seyirci
kapasitesinin l/ [ 0'u

Basın Toplantı

Odası

Fina|: 300 kişi

50 kişi 25 kişi l0 kişi
Eleme: l00 kişi

C)da Savısı En aZ 6 adet En aZ 4 adet En az 4 adet F,n az 2 adet

20 kişilik (l2
sporcu)

l8 kişilik (l2
sporcu)

l6 kişilik (12

sporcu)

l4 kişilik (l2
sporcu)

Kapasitesi

Duş / WC / Lavabo sayıları 6l2l3 6i2l3 4/2l2 4l2l2

oda savısı En az 2 adel En az 2 adet En az 2 adet En az 2 adet

Kapasitesi En az 3 kişilik En az 3 kişilik En az 2 kişilik En az 2 kişiIik

2l2l2Duş / WC / Lavabo sayıları 2l2/ 2 2ll ll 2 l l

Oda Sal,ısı En az l adet En aZ 1 adet En az l adet En az l adet

oda savısı En az l adeı En az l adeı En az l adet En az l adet

Kapasitesi 8 kişilik 4 kişilik 4 kişilik 4 kişilik

oda savısı En az l adet l adet

Oda Sayısı En az 2 adet 1 adet

Masa Görcvlisi ()dası

Misafir Takını Antrcniir ()rlısı

.)

20

sEViYE_r SEViYE-2 SEvi\aE_3 SEvİYE-4ALANLAR

Takım Srıl,unnıa ()dası

Hakem Soyunma Odısı

Gözlemci odası

ıstatistik Görcvlisi oıiası

salon standanları ve Güvenlik Talimatı
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Seviye-l. 2.3 ve 4 salonlanndaki soyunma odalarının içinde en az 12 (on iki) adet askı ve oturma

sırası, l (bir) adet taklik panosu ve 1 (bir) adet masaj masası bulunmalıdır.

MADDE 33 - İLK YARDIM oDAsI / ALANI

33.1. Saha içinde: Seviye-1 salonlarında 2 (iki) adet. Seviye-2, 3 ve 4 salonlannda ise herhangi bir
basketbolcunun sakatlanması durumları için ise l(bir) adet ilk yardım alanı oluşturulmalıdır.

33.2. Salonlarda seyircilerine yönelik tribün alanlarında; Seviye-l, 2 ve 3 için tam donanımlı,

Seviye-4 için ise ilk müdahale yapılacak şekilde 1'er (birer) adet "Sağlık Odasi'
bulunmalıdır.

MADDE 34 - DoPiNG KONTROL ODASI

Seviye-l, 2, 3 ve 4 salonlannda Dopingle Mücadele Talimatında belirtilen standartlara sahip

Doping Kontrol Odası bulunması zorunludur.

MADDE 35 - GÜVENLiK

35.1 Seviye-l, 2, 3 ve 4 salonlannda misafir takımın oturma sırasrnrn arkasında şeffaf plastik

koruma bulunmalıdır. salonlarda oturma sıraları duvar tarafinda olanlarda bu kural

uygulanmak zorunda değildir.

35.2 Seviye- l , 2, 3 ve 4 salonlannda salonları bildiren kulüpler salon çizimlerinde Ev süibi
tribünü, misafir takım tribiinü ve güvenli bölge ile takım giriş-çıkış ve hakem giriş-çıkış

bölgelerini belirtmeli/işaretlemelidir.

35.3 Salonlan bildiren kulüpler, müsabaka salonlarında mevzuat uyarınca geçerli kural ve

yasaklaıı uygulamak, aynca yeterli sayıda yönlendirme panoları yazarak görünür yerlere

asmalıdır.

35.4 Seviye-l salonlarında en az 4 adet, Seviye-2 ve 3 salonlannda en az 2 adet, Seviye-4

salonlarında ise en az l adet bilet satış gişeleri bulunmalıdır.

35.5 Seyirci giriş kapılan; Seviye-l salonlarında en az 4 (dört) adet, Seviye-2, 3 ve 4 salonlarında
da en az2 (iki) adet olmahdır.

35.6 Seviye-l, 2 ve 3 salonlarında misafir takımın sahaya çıkışını sağlamak adına sahaya çıkış
körüğü olmalıdır.

35.7 Bunun yanı sıra Seviye-l ve 2 salonlarında müsabaka görevlilerinin de sahaya çıkışlarını
sağlayacak şekilde, misafir takım körüğünden hariç bir körük olmahdır.

3 5.8 Seviye- l , 2, 3 ve 4 salonlarında, seyircileri bilgilendirmek ve gerektiğinde ikaz anonslarının
yapılmasını sağlamak amacıyla kullanılacak, en yoğun tezahiiratta bile duyulabilecek güçte

bir genel anons sistemi bulunmahdır.

VII. SON HÜKÜMLER

MADDE 36 - TALiMATTA YER ALMAYAN HIJKİjMLER

Bu talimatta yer almayan hususlar hakkında mevcut Kanun, Yönetmelik ve Uluslarara§r kurıillara
göre TBF Yönetim Kurulu tarafindan karar alınır.

salon standartları ve Güvenlik Talimaıı -2l -
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MADDE 37 - YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA

Bu talimatrn yiirürlüğe girmesi ile 16191201l tarihinde Spor Genel Müdiirlüğünün internet sitesinde

yayımlarıarak yüriirlüğe giren Salon Uygunluk ve Güvenlik Yönergesi yüriirlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3s - YÜRÜRLÜK

Bu Talimaın;

a) 31.5. maddesi 01.07.2018 tarihinde,

b) Diğer maddeleri Spor Genel Müdürlüğüniirı intemet sitesinde yayımlandığı tarihte,

yürürlüğe girer.

MADDE 39 - YÜRÜTME

Bu talimat hükümlerini Türkiye Basketbol Federasyonu yürütiir.

MADDE 40 -EKLER

Bu talimatların aşağldaki ekleri talimat hükmiindedir.

EK-l Kulüp Salon Bildirim Formu

EK-2 Salon Kontrol Listesi

EK-3 Salon Seviye Tablosu

EK-4 Oyun Sahası Aydınlatma Değer Tablosu

EK-5 Ömek Çizimler

salon standartları ve Güvenlik Talimatı -22- i. ş r'İl,
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Ek -l Kulüp Salon Kontrol Bildirimi beyan ve taahhütnamesi

@
TBF

@
TBF

oYNAYACAĞ| LiGiN ADı D BsL tr KBSL tr TBL o TKBL o TB2L o KBBL tr BGL

KuLüBüN ADl

KULüBUN oFls ADREsi

KULÜBÜN OFlS TELEFON
NuMARALARl
KULÜBÜN OFlS FAX
NuMARALARI
KULüBüN REsMl lNTERNET
slTEsI
KULüBüN E-MA|L ADRESi

KuLüBüN iDARi YETK|Li KişiLERi

GöREVi ADl soYAol CEP TELEFONU

GENEL
N.4üDüR/KuLüP
MüDüRü
GüVENLlK
soRUınLUSU
sALoN l\,rUDURU
(Ana salon)
SALON MÜDÜRÜ
(Altematif Salon)

TARAFTARDAN
SORUMLU YK ÜYESi
(sadeco Bsı / ,(ası,
sAü_oN BiLGiLERi
KULÜBÜN TOM SEZON BOYUNCA
MüSABAKALARlNl oYNAcAĞlNl
TAAHHÜT ETTiĞi AİÜA SALONUN
ADl

SALONUN ADRESi

sALoNUN iLET|ŞiM BiLGiLERi TEL FAX

sALoNuN MüLKlYETi KULüBE Ml
AlT?
KULüBE AlT DEĞlLsE AlT
oLDUĞU KURUM / KURuLUŞ

sALoN KULLANlM ŞEKLl sEzoNLUK MAÇ BAŞl

KULüBON TUı!,4 sEzoN BoYUNcA
MüSA8AKALAR|Nl oYNACAĞlNl
TAAHHüT ETTiĞi ALTERNATiF
SALONUN ADİ

SALONUN ADRESi

sALoNuN lLETIŞlM BiLGiLERi TEL FAX

sALoNUN MüLKlYETl KuLÜBE Mi
AlT?
KULüBE AlT DEĞlLSE AiT
oLDUĞU KURUM / KURULUŞ

sALoN KULLANlM şEKLi sEzoNLUK MAç BAŞl

sALoN BiLoiRiM FoRMU

E POSTA ADRESi

salon standartları ve Güvenljk Talimatı
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sALoN KoNTRoL LisTEsi
TBF TBF

Toplam zemin alanl Malzeme;

@ @
m

oyun sahasl 28 metreye 15 metre ölçülerinde olmasl Evet HayIr
Imalatçl

sadece basketbol saİüasl çizgileri var EVet Haylr
oyun sahasırıdaki zemin çigileri kolayca görünebilir ve 5 cm
kallnllğlrıda olmasI

Haylr

Kenar çizgilerirıden sonra 2 m. genişlikte farkll boyall ilave alan Var EVet Hayı r

llave alan, orta yuvarlak Ve k|S|tlamall bö|ge ayı renk boyal| Evet Hayİ
kerıar çizgisinden ...

m (taklm sıra tarafl)
dip çizgiden ,,,,,,.. m (1)

Ç2giler ile seyirciler arasl mesafe
kenar çizgisirıden
m (karşı taraf)

dip Çizgiden ......,. m (2)

zemin ile tavan|n oyun sahas| üstünde en alçak olduğun rrokta araslndakj mesafe
Reklam panolarlnln oyun Sahaslnl Lzakllğl

Hakem [,1aSasü Uzunluğu

m

m

Taklm ve Kenar Yönetimi oturma saysüsı ,l6 Kişilik EVet Haylr

Yedek oyuncu değişim sandalyesi (2 adet) EVet Haylr

Topu oyuna sokma slrasl göstergesi (1 adet) EVet Haylr

oyurıcu faul göstergeleri (1 set) l-]aylr

TakIm faul göstergeleri (2 adet) EVet Hayır

El krorüometresi Hay r

llk Yardlm masa yeri Haylr

Arkallk
Marka / Modeli

Arkallk ölçüleri 1 ,80 mm x ,1.05 m EVet Haylr

Malzeme saydam EVet Hayır

Çizgiler beyaz renk EVet Haylr

Kural|ara uygun koruyucu yastIk ile kaplı EVet Hayır

Çember arkasl dikdörtgenin ölçüleri (590 mm x 450 mm) EVet Fhyır
Arkallk destek yapısı dip çizgilerin dlş kenarlndan ölçüldüğünde,
yastıklar dahil minimum 2 metre (zaklıkta Haylr

Çember

Çapl (minimum 450 mm Ve maksimum 459 mm olmal|dır) EVet Haylr

Çemberin üst taraflnın oyun zemirİrıe yüksekliği 3,050 mm EVet Haylr

Çemberler baskı karşlslMa esneyen tipte EVet llayı r

Arkallk montaj yeri Hareketli DWar TaVan

' Dip çizginin dlş kenarl ile dWar \,/eya koruyrcu yasllklarda dahilıaşlylcl aksamln ön yüzü araslrıdaki
mesafe: ...........,.,..,,,,,,,,,,,,,,...... m
'Taşlylcl aksam kuraIlara uygun koruyucu yastlkla kapll Haylr
Basketbol file uzunluğu 400 mm'den az, 450 mm'den fazla olmayacak EVet Haylr

oYUN sAHAsl

SAHA YERLEş|Mi

TEKNiK DoNANlM

Ek -2 Salon Kontrol Listcsi

EVet

m

EVet

EVet

EVet

EVet

l\4arka / l\4odeli

Eğer arkallk dwara monleli ya da hareket|i tipte ise;

[-_]

r:l

=

E""t l- :\,r"

'iı
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skorbord:
Marka / Modeli
Her iki pota arkaslna gelen bölümde iki adet birbiriyle senkronize
çallŞan skorbord Var

EVet Flaylr

Evet Haylrskorbordun tüm fonksiyonlarl kolayca okunabilir

oyun süresi için geriye doğru sayan saat EVet Haylr

Evet HaylrSon dakika içinde 1/10 oran|nda salise var

sayl 9östergesi EVet Haylr

EVet HaylrPeriyod göstergesi (1-4 ve ekstra periyod için E)

Her takım için iki mola göstergesi (o'dan-3'e kadar) EVet Hayır
Mola süre göstergesi ayrl EVet Haylr
Her oyuncunun faul sayllarlnl (1-5 arasl) Beşirci faul klrmlzl ya da
turuncu renkle gösteriyor EVet l-|aylr

sadece 1-5 arasl taklm fau| göstergesi Evet Haylr
Taklm isimlerini gösteriyor (minimum 3 haneli) EVet Haylr

Flaylroyuncularln forma numaralarlnl gösteriyof

oyunculaİın faul sayllarlnl gösteriyor Flaylr
oyurıcularln soyadlarlnl (minimum,12 haneli) gösteriyor EVet Haylr
oyuncularln toplam sayılarlnl gösteriyor EVet Haylr
24-§aniyo cihaa:
Marka / lvlodeli

Göstergeler arkahğln üstünde EVet Haylr
24 saniye göstergesi bulunuyor EVet Haylr
1 4 saniyeye ayarlanabilme özelliği EVet Haylr

Evet HaylrKalan saniyeyi gösterme özelliği

Durduğu süreden yeniden başlama ozelliği EVet Haylr
Hiç görüntü göstermeme özelliği Evet Haylr

Şut saati ile eş oyun saatinin numaralarlnln rengi farkll EVet Haylr
klrmlzı renkli lamba var EVet Haylr
oyunun bitişini belirleyen korna muİıtemel gürültü seüyesirıden daha
yüksek tonda

EVet Haylr

24 sn. süresi bitişini belirleyen korna muhtemel gürültü seüyesinden
daha yüksek torrda

EVet Haylr

Yedek Toknik Donanlm Matsemoıeri
Yedek Arkallk Ve Çember Haylr
yedek pota EVet Haylr
yedek skorboard EVet Haylr
Yedek Skorboard kumanda paneli Evet Haylr
Yğdek Ştjt saati göstergeleri EVet Haylr
Yedek d saati kumanda parıeli EVet Haylr

Aydlnlatma şiddeti lux

Aydlnlatma tipi (LED / Armatüo
Aydlnlatma anlnda açlllp / kapanma özelliği Evet Haylr

salonlarln içine gün lşığl giriyor EVet Haylr

klima sistemi mevcut Haylr

lsltma sistemi mevcut Haylr

EVet Haylr
Jerıeratör bulunuyor Hay ır
Kesintisiz Güç Kaynağı (UPs) mevcd EVet Hay lr
lnternet Bağlarıtlsl Fiber Adsl Yok
Buz makinasl bulundurulması EVet Hayır

TEKNlK ALTYAP|sl

saloır standanları ve Güvenlik Taliınaıı -26-
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seyirci Tribün KapaSitesi kişilik

Protokol Tribün Kapasitesi kişilik
Engelli seyirci Tribün Kapasitesi kişilik

Loca Kapasitesi kişilik

otopark Kapasitesi araçllk

Taklm soyunına odal8rl
Oda sayısı
Kapasitesi kişilik

zemin döşemesi (sentetik Veya fayans) EVet l-1ayır

Lavabo saylsl adet TuValet saylsl adet Duş: ...... adet Yüksekliği,.. . n2 (2.5o)

Masaj masası Evet Hay lr

Taktik panosu EVet Haylr
Hİyenik olarak temizliği EVet Hayır
Hakom soyunma odalarl
oda saylsl adet
Kapasitesi kişilik

Lavabo sayısl adet Tuvalet saylsı adet Duş saylsl adet

Hüyenik olarak temizliği uygun mu Evet Haylr
Masa Göıevli|eri Soyunnıa odası
oda saylsl adet
Kapasitesi kişilik

Gözlomci soyunma odasl
oda saylsl
Antıonöı odasl
oda saylsl Adet (sadece 8sL takımları için)
istatistik Görevlisi odasl
Oda sayısı Adet (sadece 8sL takımları için)

ilk Yardım ve Doping Kontrol odala.l
Ilk Yardlm odaslna erişimin zemin kattan herhangi bir engele marlz
kalmadan gerekli rampalar döşenmiş EVet Haylr

Doping Kontrol odasının kaplsında "ooping Kontrol odasl" yazslnln
bulunmasl Evet Haylr

Kapasitesi kişalik

Doping Kontrol odaslnln tuvaletlerinde yüzü öne bakan veya oturma
seviyesinin % oranlnl yansltan aynalarln bulunmasl

EVet Haylr

odanln içinde kilitli dolap, masa, sandalye, çöp kovasl Ve blzdolabl
meVcut

Evet Haylr

Basln kullanlm Alanlaaı
Basln tribünü bulunmasl EVet Hay lr
Basln tribün kapasiteSi kişilik
Foto Muhabir kapasitesi kişilik
Basln toplantl odasl Aydlnlatma şiddeti luX

Giriş kapllarlnln adlandlrllmasl EGll m

Seyirciler için salon genel yönIendirmesi EVet Hayır
Tribün numaraIandlrllmasl Haylr
koltuk numaralandlrı lması Haylr
Engelli seyirciler için rampa Veya asansör Hayır
Büfe saylsl adet Büfe yerleri Aynı / Ayrı
Bilet Gişe Saylsl adet Gişe yerleri Aynl / Aylı
Seyirci Giriş Kapı Sayısı adet

sALoN KAPAsiTEsi

SALON ODA KULLAN|M ALANLAR|

r

I

sEYlRcl KULLANlM ALANLAR|

@I@

salon standanları ve Güvenlik TaIimatı - 2,7 -
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Yukaııdaki belirtilen bilgi|erin doğruluğunu beyan Ve taahhüt ederiz.

EVet |-|aylrGüvenlik i/erkezi bulundurulmasl

Eğer güVen]ik merkezi mevcut ise
- Kamera saylsl adet
' Kamera bölgeleri

YarEln alarm sistemi EVet Haylr

Flakem Ve sporcu Giriş-Çıkışlarl farkll kapllardan Flay ır

Evet Fhy ırMisafir taklm arkaslrda şeffaf plastik koruma

Yasakll maddeler ııyarı leüaları Fhyır
EVet HayırSahaya çlklş körüğü

Çizimler: Dlş Kapllar / Tribün Kapasite Detaylarl / Tribün Ayrımlarl (eV sahibi - misafir - güVenli bölge) /

Satıaya çlkmayan yetkililer için ayrllan tribün / Saha içi "ilk Yardlm Alanl" / Basln tribün alanl / VlP alanl /

alanlarl (eV sahibi - misafir, hakem, TBF Temsilcisi ve Gözlemcisi)

Genel anons sistemi bulunuyor HaylrEVet

Saha a lkl

iıızısı ve KuLüp MüHRüGöREVi ADl soYADl
Kulüp Başkanl,

Genel i/'|üdür Veya
Genel sekreter

e üveıı-ix

salon standanları ve Giiyenlik Talimatı
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EK-3 Salon Sevil,e Tablosu

o
TBF

sAroN SEVİYE TAafosu e
TBF

c 6dtla.üüladb.o Lcl(XBBL)

. rdr^rrip b6!ş.@|FĞAnfr

-
-
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EK-4 Oyun Sahası Aydınlatma Değer Tablosu

Tanım

Aydınlık Düzeyi Işık Kır nağı ( Laııı ba)

Onalama
(Lux)

Ug
o/o/2m

Düzgünlük
Renk

Sıcaklığı

eK)

Renksel

Geriverim (Ra)Ul
(E,"i"/E,,,",)

U2
(E.i,/E*)

E Cam > 2000 < l0 > 0.6 > o.7 5500_6000 >: 90

Eh
0.75 - 1.5
tE cam

< t0 > 0.7 > 0.8

Destekleyici bilgiler

* Aydınlatma çalışması yapılırken kamaşma sorununun oluşmamasına dikkat

edilmelidir.

* Salonlarda kullanılacak ampullerin gücü en az l000 watt değerinde olmalıdır.

Salon aydınlatması yapılırken sahanın yukarıdaki değerlere sahip olması
* sağIanırken, bir kontrast oluşturmak üzere tribünler normal düzeyde bir

aydınlığa sahip olmalıdır.

kısaltmalar:

Kamera yönünde düşey düzlemdeki aydınlık düzeyi; oyun alanı (FOP) içinde ve
E Lam 

yerden 1.5m yükseklikte, kamera yönündeki ışık miktarı

E h Yatay aydınlık düzeyi; oyun alanındaki hesap noktaları üzerine düşen ışık
miktarı

E ave Oyun alanındaki ortalama aydınlık düzeyi değeri

E min Oyun alanındaki minimum aydınlık düzeyi değeri

E max Oyun alanındaki maksimum aydınhk düzeyi değeri

FOP Oyun alanı

Grid Oyun alanı üzerindeki hesaplama ve ölçme noktalarının planı

U1 Aydınlık düzeyinin düzgünlüğü; E min/E max olarak hesaplanır

U2 Aydınlık düzeyinin genel düzgünlüğü; E min/E ort olarak hesaplanır

Us Değişim ölçüsü düzgünlüğü; komşu hesaplama noktaları arasındaki aydınlık
" düzeyinin yüzdesel farkı
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EK-5 Dış Kapı - salon içi oda kullanımları

ANKARA SPOR SALONU
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TuRKıYE
BASKETBOL
FEDERASYONU
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RENKLER

kırmızı Alan

Sarı Alan

Mavi Alan

Yeşil Alan

Turuncu Alan

: Güvenli Bölge

: Misafir Takrm Tribünü

: Sahaya çıkmayan yetkilerine ayrılan tribün

: Ev sahibi Tribünü

: VIP Tribünü

İoLTlı l^üsllİgl:

(l1'7-2l7 Tribünleri)

(221-226 |la 122-125 Tribünleri)

(1l8 Tribilürıü)

(208-2|3 ila l09-112 Tribünleri)

( l 02- l 06 Tribilünleri)

Basın Tribününü (Misafir Takım Sahaya Çıkış tarafı Pota Arkası)
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Salon Standartlan ve Güvenlik TaIirnatı -JJ-

(VIP Tribün sağ tarafi)

Salon İçi Al,rımları
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