
Název haly:

Adresa:

Provozovatel:

Kontaktní osoba: Telefon: 

Email:

Uživatel:

délka šířka výška
Rozměry haly: 44 m 24 m 8,5 m

délka šířka
Rozměrny basketbalového hřiště: 28 m 15 m

Osvětlení: 500 luxů

Ozvučení haly: ano

Povrch hřiště: syntetický
jaký:

Lajnování: závady:
ano jaké:

Konstrukce košů: závěsné ze stropu

Revize košů: ano ze dne:

Desky: plexisklo

Ochrana spodní hrany desky: ano

Náhradní deska: ne

Světelný červený rám kolem desky: ne

Světelný žlutý pruh na horní straně desky: ne

Obroučky: pružné trubičkové

Náhradní obroučka: ne

Břetislav Schaffartzik

19.6.2020

Protokol o kontrole sportovní haly na basketbal

Basket Opava 2010, z.s.

Sportovní hala Malé Hoštice

Sportovní 496/17; Opava-Malé Hoštice 747 05

bretislavsch@volny.cz, halamalehostice@gmail.cz

Tělovýchovná jednota Slavia Malé Hoštice z.s.                                                               

777 777 025

Koncová čára přerušena futsalovou.
Chybí barevné vyznačení autu a vymezeného území.



Stolek časoměřičů: počet míst u stolku 5
ukazatel osobních chyb ano
ukazatel týmových chyb ano
ukazatel alternativního držení míče ano
stopky ano
píšťalka ano

Lavičky družstev: počet míst: 16

druh: lavice opěradla ne

počet míst pro střídající hráče: 2

Časomíra umístění:
náhradní: ne
odečítání času: ano
barevné rozlišení času a skóre: ano
ukazatel timeoutu: ano
ukazatel hracího období: ano
ukazatel osobních chyb družstev: ano
ukazatel osobních chyb hráčů: ano
ukazatel individuálních bodů hráčů: ano

počet zvukových signálů: 2

hlasitost: průměrná

ukazatel 24s umístění:

počet:

funkce 14s

Kapacita haly: místa na sezení: 100

místa na stání: 30

WC diváci: muži: ano

ženy: ano

handicap: ano

Občerstvení diváků ano

Vyhrazená místa pro handicapované ne

Bezbariérový přístup na tribunu ne

na plochu ano

do šaten ano

Dostupnost internetu na hale: ano

na zdi proti střídačkám

chybí



Ošetřovna: ne nosítka: ano

defibrilátor: ne

masérské lehátko: ne

Dopingová místnost s vlastním WC:

Press centrum: ne

VIP místnost: ne

Šatny hráčů: počet: 3

sprchy v šatně: ano

wc v šatně: ano

popis vybavení šatny:

Šatny rozhodčích: počet: 1

sprchy v šatně: ano

wc v šatně: ano

popis vybavení šatny:

Parkování autobusu u haly: ano počet: 2

Parkování vozidel u haly: ano počet: 25

Poznámky/závěr:

Návrh kategorie:

Kontrolu provedli: za provozovatele:

za klub:

za technickou komisi:

V dne 

Podpisy: Za TK ČBF: Za provozovatele: 

jedna z šaten

p. Viktor Cvek

p. Martin Šorf

Malých Hošticích 13.8.2020

p. Roman Grygarčík

● Obroučka má příliš vysoké kovové uchycení síťky.

Pěkná nová hala, která však má několik nedostatků pro odehrání basketbalových

společné pro 2 šatny

● Absence ukazatelů pro měření limitu na útok 24 vteřin

Nesplňuje požadavky na kategorizaci podle ČBF

Lavice a šatní skříňky.

Dvě šatny společné WC a sprchu.
Jedna šatna samostatná s WC i sprchou.

V hale je bohužel syntetický povrch, ale na roštu. Zásadními nedostatky ale jsou:
zápasů a které jsou i důvodem pro nezařazení haly do kategorie.

Lavice a šatní skříňky.


