
Název haly:

Adresa:

Provozovatel:

Kontaktní osoba (hala): Telefon (hala): 

Email (hala):

Uživatel (klub):

délka šířka výška
28,8 m 17,2 m 5,6 m

délka šířka
Rozměrny basketbalového hřiště: 26 m 14 m

Osvětlení: luxů

Ozvučení haly: ano

Povrch hřiště: syntetický
jaký:

Lajnování: závady:
ano jaké:

Konstrukce košů: závěsné ze zdi

Revize košů a konstukce: 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 Uchycení sítěk: jiné

Náhradní obroučka: ne

Protokol o kontrole sportovní haly na basketbal

SH Gymnázium Brno, tř. Kpt. Jaroše

tř. Kpt. Jaroše 14, 60200 Brno

Jmk-odbor školství – Gymnázium Brno, tř, Kpt. Jaroše 

p. Jadvidžák 737 302 777

jadva@jaroska.cz    /  basketbalkrpole@seznam.cz

Basketbal SK Královo Pole

Rozměry hracího prostoru:

taraflex

chybí čáry prostotu laviček, čára 8,325
chybí vybarvení vymezeného území

Září 2020



Stolek časoměřičů: počet míst u stolku 4
ukazatel osobních chyb ano
ukazatel týmových chyb ano
ukazatel alternativního držení míče ano
stopky ano
píšťalka ano

Lavičky družstev: počet míst: 12

druh: lavice opěradla ne

Časomíra umístění:
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: ne
ukazatel individuálních bodů hráčů: ne

počet zvukových signálů: 2

hlasitost: výborná

ukazatel 24s umístění:

počet: 2

funkce 14s ano

hlavní čas ne

Kapacita haly:

muži: ženy: handicap:

Občerstvení diváků: ne

Vyhrazená místa pro handicapované počet míst:

Bezbariérový přístup na tribunu ne

na plochu ano

do šaten ano

Dostupnost internetu na hale: ano

Větrání v hale:

Strojní úprava teploty vzduchu v hracím prostoru (klimatizace): ne

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB):

za každým košem na zdi  ( 2 ks)
náhradní časomíra:

za plexi deskou

pevná místa na sezení:

WC diváci:

vzduchotechnika



Ošetřovna: ne nosítka: ano

defibrilátor: ne

masérské lehátko: ne

Dopingová místnost s vlastním WC:

Press centrum: ne

VIP místnost: ne

Šatny hráčů:

počet celkem:
4

Šatny rozhodčích:

počet celkem:
0

Parkování autobusu u haly: počet parkovacích míst: 2

Parkování vozidel u haly: počet parkovacích míst:

Poznámky/závěr:

Návrh kategorie:

Kontrolu provedli: za provozovatele:

za klub:

za technickou komisi:

V dne 

Podpisy: Za TK ČBF: Za provozovatele: 

Kontrola technické komise ČBF má za úkol popsat stav haly a nepřebírá odpovědnost za technický stav vybavení. 
Pravdivost předložených údajů je zodpovědností provozovatele/uživatale haly.

jedna z šaten

počet
šaten

kapacita 
osob

sprchy 
v šatně

wc v šatně větrání poznámka

4 16 ano ano ano

kapacita 
osob

sprchy 
v šatně

wc v šatně větrání poznámka

jedna ze šaten týmů

počet
šaten

parkování vozidel před gymnáziem
jedná se o školní tělocvičnu, vyznačen větší počet hřišť
stolek rozhodčích a lavičky družstev umístěny v další hraniční ploše
možné využití pro krajské soutěže

Petr Stupka

Nesplňuje požadavky na kategorizaci

Jaroslav Michálek

Miloslav Strouhal

Brně 2.12.2020


