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NE x

krytá: NE NE počet míst:
m m

1. krytá: NE NE
2. krytá: NE NE

x x

x

osvětlení: NE

 

funkce :

jméno :

mobil :

e-mail :

nehodící škrtněte

e-mail klubu: telefon, fax:

materiál branek: železo hliník kompozit

ANO jednotlivé sedačky: ANO
HRÁČSKÉ LAVICE (STŘÍDAČKY)

FOTBALOVÉ BRANKY

PROTOKOL STADIONU A HRACÍ PLOCHY

soutěž:

OFS:

číslo klubu:

NE
hrací plocha:
rozměry hřiště (m):

HRACÍ PLOCHA
NÁHRADNÍHLAVNÍ

název klubu:

adresa klubu:

web klubu:

atletická dráha:
povrch hrací plochy:

ANO

VÝBĚHOVÉ ZÓNY

vzdálenost od brankových čar (m):
vzdálenost od pomezních čar (m):

brankové sítě řádně upevněny: ANO hloubka sití 1.x 2.(m)
uchycení sítě: kov

rozměry branek (m):

počet míst:ANO místa k sezení: ANO

domácí - rozměr (m): hosté - rozměr (m): 
HRÁČSKÉ KABINY

počet míst:ANO místa k sezení: ANO
TRIBUNA

vzdálenost od pomezní čáry (m): vzdálenost mezi sebou (m):

ANO NE WC samostatně ANO NE
koupelna samostatně: ANO NE koupelna samostatně

rozhodčí - rozměr (m): stav kabiny: 
KABINA ROZHODČÍCH

ANO NE
WC samostatně:

NE

ANO NE

koupelna samostatně: ANO NE WC samostatně: 

ANO osvětlenost v Em [lx]: 
OSVĚTLENÍ

ANO

protokol: 

ANO

NE
čísla pro střídání: ANO NE občerstvení (restaurace): 

ozvučení: 

Jménem fotbalového klubu čestně prohlašujeme, že všechny výše uvedené údaje

NE pořadatelský řád: 

ANO NE
ANO NE
ANO NE

nosítka:

vybavení první pomoci: ANO
plánek hřiště: ANO NE zajištění vstupu na plochu: ANO

PROTOKOL PLATÍ OD SEZONY :  DNE :

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

OSTATNÍ

jsou pravdivé a bereme na vědomí, že v případě nepravdivosti se vystavujeme postihu

NE

  statutární zástupce klubu     podpis a razítko klubu

 Diskařská 2431/4, P.O.Box 11, 160 17 Praha 6 - Strahov
FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

 e-mail : kshp@fotbal.cz, www.kshp.cz, tel.: +420 233 029 111

dle řádů FAČR na návrh "Sportovně technické komise" příslušného OFS či KFS

plast


