
Додаток №7 
 

АКТ ПРИЙОМУ СПОРТИВНОЇ СПОРУДИ 
 

Спортивна споруда  ___________________________________________________  
Адреса _______________________________________________________________  
Допуск до проведення XXІІІ Чемпіонату України з баскетболу  
сезону 2013/2014 рр. 

                   «________»_____________2013 р. 
 
 

Комісія в складі: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

встановила, що ________________________________________ має: 

1. Основна споруда 
 

1.1. Ігровий зал розмірами                                                _____________ 
1.2. Ігровий майданчик розмірами                                     _____________ 
1.3. Наявність 2-метрової зони навколо майданчика           _____________ 
1.4. Відстань від бокових ліній майданчика до стіни: лівої   ______, правої _______ 
1.5. Відстань від лицьових ліній майданчика до стіни: лівої ______, правої _______ 
1.6. Розмітка відповідає вимогам правил                            ____________________ 
1.7. Трибуни кількістю місць __________, з них пронумеровані  __________ 
1.8.  Освітлення                                                                ____________________ 
1.9.  Медпункт                                                                  ____________________ 
1.10.  Місце для роботи відеооператорів команд                  ____________________ 
1.11.  Місце для проведення прес-конференцій                    ____________________ 
 

2. Допоміжні приміщення 
 

2.1 Роздягальні для команд           гості:         господарі: 

 площа    

 вішалки та посадочні місця з розрахунку на    

 туалет    

 душові кабіни з гарячим та холодним водопостачанням    

 дзеркало    

 стіл для масажу    

 дошка для розбору гри    
 

2.2. Роздягальні для суддів площею           _________ 

 вішалки та шафи для одягу (мінімум 4 шт.)                       _________  
 стіл та стільці (мінімум 4 шт.)                                           _________  

 дошка для розбору гри                                                    _________  
 душові кабіни з гарячим та холодним водопостачанням    _________  
 туалет                                                                             _________  
 дзеркало                                                                         _________  
2.3. Кімната для суддів-секретарів зі столом та стільцями  __________ 



3. Обладнання 
 
3.1. Сучасні баскетбольні конструкції, щити, кільця                   __________ 
3.2. Щит оснащений світловими пристроями по його периметру__________ 
3.3. Електронне табло                                                              __________ 
3.4. Табло 24 секунд                                                                __________ 
3.5. Два гучних сигнали, що розрізняються                               __________ 
3.6. Комп’ютер                                                                         __________ 
3.7. Виділена лінія Інтернету для забезпечення трансляції «он-лайн» _____ 
3.8. Цифрова відеоапаратура                                                   __________ 
 

4. Інвентар 
 
4.1. Аудіо запис Гімну України                                                    ___________ 
4.2. Прапор України                                                                   ___________ 
4.3. Прапор ФБУ                                                                        ___________ 
4.4. Таблиця результатів ігор XXIІI Чемпіонату України               ___________ 
4.5. Столи та стільці для секретарської бригади                          ___________ 
4.6. Стільці для запасних гравців (мінімум 14 шт. для кожної команди) _________ 
4.7. Стільці для гравців, що очікують заміни (мінімум 2 шт.)         ___________ 
4.8. Швабра (мінімум 2 шт.)                                                        ___________ 
 

5. Зауваження і висновок комісії 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
З урахуванням зауважень та після усунення недоліків, спортивна база 
_________________________________________________ придатна для проведення ігор 
Чемпіонату України з баскетболу. 
 
 

6. Підписи членів комісії 
 

Представник Директорату ______________________ (__________________) 

Керівник спортивної споруди ____________________ (__________________) 

Представник місцевої федерації баскетболу________ (__________________) 

Офіційний представник клубу ____________________ (__________________) 

 


