
Ligová komisia SZFB 
Slovenský zväz florbalu, Junácka 6, Bratislava 832 80 
0948 252 853 ● lkszfb@szfb.sk 
 

ŽIADOSŤ O KATEGORIZÁCIU  
ŠPORTOVEJ HALY  

 

Názov športovej haly: 

Ulica/číslo: Mesto: PSČ: 

Web: e-mail: Tel.: 

GPS - šírka: 
* príklad: 48°42'13.7"N 21°15'02.3"E 
* príklad: 48.703794, 21.250640 

GPS - dĺžka: 
* príklad: 48°42'13.7"N 21°15'02.3"E 
* príklad: 48.703794, 21.250640 

Fotografia haly/budovy športovej haly:            ÁNO/NIE 
*  fotografie vo formáte jpg max 100 MB, fotografie sú povinné priložiť k žiadosti. 

Fotografia palubovky:                         ÁNO/NIE 
*  fotografie vo formáte jpg max 100 MB, fotografie sú povinné priložiť k žiadosti. 

 

Povrch florbalového ihriska: 
* príklad: parkety 
Rozmer florbalového ihriska:                       x    
* rozmery uvádzajte v metroch (príklad: 40x20 m) 

Rozmer palubovky:                        x 
* rozmery uvádzajte v metroch (príklad: 44x24 m) 

Výbehová zóna  za florbalovým mantinelom florbalového ihriska o rozmere:  
* rozmery uvádzajte v metroch (príklad: 2 x 2 m) 

Ochranné/bezpečnostné prvky za florbalovým mantinelom florbalového ihriska: 
* uveďte aké ochranné/bezpečnostné (príklad: žinenky) 

 
 

Počet šatní so sprchou - hráči: 
* počet uvádzajte v číslach (príklad: 3) 

Počet šatní so sprchou – rozhodcovia/observeri: 
* počet uvádzajte v číslach (príklad: 1) 

Počet šatní bez sprchy - hráči : 
* počet uvádzajte v číslach (príklad: 3) 

Počet šatní bez sprchy -  rozhodcovia/observeri: 
* počet uvádzajte v číslach (príklad: 1) 

 

Časomiera:             ÁNO/NIE Časomiera, ktorá zobrazuje aj odpočet trestov:         ÁNO/NIE 

 

Počet miest na sedenie: 
* počet uvádzajte v číslach (príklad: 250) 

Počet miest na státie: 
* počet uvádzajte v číslach (príklad: 50) 

Počet miest spolu: 
* počet uvádzajte v číslach (príklad: 250) 

 

Kvalitné ozvučenie haly:                            ÁNO/NIE Ozvučenie haly:                                  ÁNO/NIE 

 

Možnosť občerstvenia pre divákov:     ÁNO/NIE 

 

Pripojenie k internetu pre sprostredkovanie video prenosu - upload aj download min 2Mbit/s:                ÁNO/NIE 

 

Rozdielny vstup do haly pre hráčov a divákov:                                                      ÁNO/NIE 

 

Možnosť umiestniť hlavnú kameru a komentátorské stanovište oproti divákom:                                  ÁNO/NIE 

 

Možnosť inštalácie špeciálneho povrchu:          ÁNO/NIE 

 

Pripojenie na trojfázový prúd:          ÁNO/NIE 

 



 
 
 

 
 
 

Priestor pre umiestnenie reklamných LED panelov:       ÁNO/NIE 

 

Vyhradené parkovacie priestory pre prenosové vozy:          ÁNO/NIE 

 

VIP salónik a VIP tribúna:  ÁNO/NIE 

 

Stanovisko Ligovej komisie SZFB 

Spĺňa požiadavky pre zaradenie športovej haly do kategórie: 
* zakrúžkujte splnenú kategóriu A, B, C, D, E 
* nehodiacu kategóriu A, B, C, D, E prečiarknite A B C D E 
Registračné číslo športovej haly: 

 

 
 
   V                                                dňa                                          Podpis Ligovej komisie SZFB 

Žiadosť posielajte doporučenou poštou na adresu: Slovenský zväz florbalu, Junácka 6, Bratislava 832 80, alebo oskenovanú prostredníctvom 
elektronickej pošty na adresu: lkszfb@szfb.sk. Výsledok kategorizácie športovej haly nájdete v Zozname kategorizovaných hál SZFB, ktorý je na 

stránke SZFB. 


