
Název haly:

Adresa:

Provozovatel:

Kontaktní osoba: Telefon: 

Email:

Uživatel:

délka šířka výška
Rozměry haly: 43,8 m 25,1 m 9 m

délka šířka
Rozměrny basketbalového hřiště: 28 15 m

Osvětlení: luxů

Ozvučení haly: ano

Povrch hřiště: syntetický
jaký:

Lajnování: závady:
ano jaké:

Konstrukce košů:
mobilní

Revize košů: ano ze dne:

Desky: sklo

Ochrana spodní hrany desky: ano

Náhradní deska: ne

Světelný červený rám kolem desky: ano

Světelný žlutý pruh na horní straně desky: ano

Obroučky: pružné trubičkové

Náhradní obroučka: ne

Protokol o kontrole sportovní haly na basketbal

TJ Sokol Kbely

Sportovní Hala Kbely

Albrechtická 732/1, Praha 19, 197 00

simunkova@skola-kbely.cz

Základní Škola Praha - Kbely, Albrechtická 732, Praha 19, 197 00

774 320 706Martina Šimůnková

není vybarvené vymezené území



Stolek časoměřičů: počet míst u stolku 6
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+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: ne

počet zvukových signálů: 2

hlasitost: průměrná

ukazatel 24s umístění:

počet: 2

funkce 14s ano

Kapacita haly: místa na sezení: 200

místa na stání: 0

WC diváci: muži: ano

ženy: ano

handicap: ano

Občerstvení diváků ano

Vyhrazená místa pro handicapované ano

Bezbariérový přístup na tribunu ano

na plochu ano

do šaten ano

Dostupnost internetu na hale: ano

nad košem

na zdi proti stolku časoměřičů



Ošetřovna: ano nosítka: ne

defibrilátor: ne

masérské lehátko: ne

Dopingová místnost s vlastním WC:

Press centrum: ano

VIP místnost: ano

Šatny hráčů: počet: 6

sprchy v šatně: ano

wc v šatně: ano

popis vybavení šatny:

Šatny rozhodčích: počet: 2

sprchy v šatně: ano

wc v šatně: ano

popis vybavení šatny:

Parkování autobusu u haly: ano počet: 3

Parkování vozidel u haly: ano počet: 40

Poznámky/závěr:

Návrh kategorie: III

Kontrolu provedli: za provozovatele:

za klub:

za technickou komisi:

V dne 

Podpisy: Za TK ČBF: Za provozovatele: 

lavice, skříňky

sprchy a wc. Hala má sice menší diváckou kapacitu, ale pro soutěže mládeže, 
mobilními koši. Zázemí haly je na dostatečné úrovni a všechny šatny mají vlastní

židle, skříňky

Petr Pavlát

Jednou z mála, ale bohužel největší nevýhodou haly je syntetický povrch.

Nová hala s dostatečným prostorem kolem hřiště, která je vybavena kvalitními

nebo nižší soutěže dospělých je divácký komfort dostačující.

jedna z šaten

Jiří Cebak

Martin Šorf, Tomáš Reimer

Praze 14.9.2020


