
Název haly:

Adresa:

Provozovatel:

Kontaktní osoba (hala): Telefon (hala): 

Email (hala):

Uživatel (klub):

délka šířka výška
32 m 19 m 7 m

délka šířka
Rozměrny basketbalového hřiště: 28 m 15 m

Osvětlení: luxů

Ozvučení haly: ano

Povrch hřiště: dřevo
jaký:

Lajnování: závady: ne
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: ano

Světelný žlutý pruh na horní straně desky: ano

Obroučky: pružné Uchycení sítěk: trubičkové

Náhradní obroučka: ne

Protokol o kontrole sportovní haly na basketbal

BK Beroun

Sportovní hala Liteň

Pode Zděmi 402, 267 27 Liteň

hala.liten@gmail.com

Městys Liteň

607 887 289František Manda

29.6.2021

Rozměry hracího prostoru:



Stolek časoměřičů: počet míst u stolku 3
ukazatel osobních chyb ano
ukazatel týmových chyb ano
ukazatel alternativního držení míče ano
stopky ano
píšťalka ano

Lavičky družstev: počet míst: 15

druh: lavice opěradla ano

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: ano
ukazatel individuálních bodů hráčů: ano

počet zvukových signálů: 2

hlasitost: průměrná

ukazatel 24s umístění:

počet: 2

funkce 14s ano

hlavní čas ano

Kapacita haly: 0

muži: 1 ženy: 1 handicap: 1

Občerstvení diváků: ano

Vyhrazená místa pro handicapované počet míst: 0

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):

Na podelné straně hřiště

nad košem

vzduchotechnika

náhradní časomíra:

pevná místa na sezení:

WC diváci:



Ošetřovna: ne nosítka: ne

defibrilátor: ne

masérské lehátko: ne

Dopingová místnost s vlastním WC:

Press centrum: ne

VIP místnost: ne

Šatny hráčů:

počet celkem:
6

Šatny rozhodčích:

počet celkem:
1

Parkování autobusu u haly: počet parkovacích míst: 2

Parkování vozidel u haly: počet parkovacích míst: 15

Poznámky/závěr:

Návrh kategorie: IV

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.

Reimer Tomáš

Litni 23.8.2021

Filip Kaštánek, starosta

větrání
sprchy 
v šatně

Filip Kaštánek, tajemník

větrání poznámka

poznámkawc v šatně

2 šatny mají okna

1 šatna má okna

jedna z šaten

počet
šaten

kapacita 
osob

VZT

2 12 ANO ANO VZT

4 12

8 ANO ANO

ANO ANO

VZT

počet
šaten

kapacita 
osob

sprchy 
v šatně

wc v šatně

1


