EJL JALGPALISTAADIONI HINDAMISE AKT

Kinnitatud staadionite
komisjoni poolt 22.04.2016

Staadioni nimi:
Aadress:

Telefon:

Staadioni omanik:
Staadioni valdaja:

Telefon:___________________

Direktor/kontaktisik:

Telefon:
E-mail:

Ehitusaasta:

Mahutavus:

Renoveeritud:

Tehtud tööd:

__________________________________________________________________
1.

VÄLJAK

1.1 Väljaku mõõtmed: pikkus

m; laius

m

1.2 Väljaku tüüp: looduslik muru ☐
liiva – kummi täitega 3 põlvkonna kunstmuru ☐
alt pehmendusega liiva – kummi täitega 3 põlvkonna kunstmuru ☐
Muru seisukord: väga hea ☐ hea ☐

rahuldav ☐ mitterahuldav ☐

Märkused:
1.3 Kunstmuru väljakul kvaliteedi sertifikaat FIFA Quality Pro jah
FIFA Quality jah

☐

☐

ei

☐;

☐

ei

Sertifikaadi kehtivuse aeg:
1.4 Hooajatööde teostamine (Hooldustööde raamat, st. sagedus ja tehtavad tööd):

1.5 Väljaku koormus
2.

tundi nädalas.

VÄLJAKU VARUSTUS

2.1 Täismõõtmetega (7,32 x 2,44 m) väravad: jah

☐

ei

☐; statsionaarsed ☒

teisaldatavad ☐
Värava(te) materjal:
2.2 Muud mõõtu väravad :

cm statsionaarsed ☐ teisaldatavad ☐

x

Värava(te) materjal:
2.3 Väravavõrgud: jah ☐

☐

ei

2.4 Väravate kinnitused: jah ☐ ei

Märkused (seisukord):
☐

Märkused

2.5 Piiride tegemise tehnika:
2.6 Statsionaarsed vahetusmängijate pingid: jah ☐ ei
katuse all: jah

☐

ei

2.7 4. kohtuniku pink: jah
2.8 Nurgalipud: jah

☐

ei

☐

☐ ei
☐

☐

☐; kohti:
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2.9 Tabloo: jah

☐ ei

☐; Vahetusmängijate tabloo: jah
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☐ ei

☐

2.10 Staadioni piirded (aia olemasolu ümber staadioni territooriumi):
jah

☐

ei

☐

kõrgus

m

2.11 Piirete olemasolu tribüünide ja väljaku vahel: jah
2.12 Tehisvalgustus: jah

☐

ei

☐ ei

☐ kõrgus

☐ Märkused (valgustihedus luksides):
☐

2.13 Kastmise süsteem ja tehnika: jah

2.14 Väljaku drenaaž: jah

☐ ei

ei

☐

☐; Märkused:

2.15 Väljaku altküte:

jah

☐ ei

☐; Märkused:

2.16 Lipumastid:

jah

☐

ei

☐; Märkused (mastide arv):

2.17 Helisüsteem:

jah

☐

ei

☐; Märkused:

2.18 Kanderaamid:

jah

☐

ei

☐; Märkused:

3.

MÄNGIJATE RIIETUSRUUMID

3.1 Riietusruumide arv:

pindala:

3.2 Kohtade arv:

/

seisund:

3.3 Duššide arv:

/

seisund:

3.4 WC-de arv:

/

seisund:

/

m2

3.5 Üldine sanitaarne olukord: väga hea ☐ hea ☐ rahuldav ☐ mitterahuldav ☐
3.6 Kaugus mänguväljakust:
4.

m

KOHTUNIKE RUUM

4.1 Pindala:

m2 Kohtade arv:

4.2 Duššide arv:
4.3 WC olemasolu: jah

Seisukord:

seisund:
☐ ei

☐

4.4 Üldine sanitaarne olukord: väga hea ☐ hea
4.5 Kaugus mänguväljakust:
5.

☐ rahuldav ☐ mitterahuldav ☐

m

TRIBÜÜNID

5.1 Tribüünide olemasolu: jah ☐ ei ☐
Püsitribüün(d) ☐ Teisaldatav(d) tribüün(d) ☐
5.2 Istekohti:
katuse all:

; individuaalseid istekohti:
___

5.3 Pealtvaatajate seisukohad territooriumil:

; istekohti

m
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5.4 Külalisvõistkonna pealtvaatajate kohtade arv:
jah ☐ ei

; Eraldi sissepääs:

☐

5.5 WC-de olemasolu: jah
Naistele:

☐ ei

☐

Meestele:

5.6 Üldine sanitaarne olukord: väga hea ☐ hea ☐ rahuldav ☐ mitterahuldav ☐
6.

PRESSI TÖÖTINGIMUSED

6.1 Eraldi tööruum: jah ☐ ei ☐
6.2 Telefon: jah ☐ ei ☐; paljundus: jah ☐ ei ☐; internet (wifi): jah ☐ ei ☐

7.

STAADIONI DOKUMENTATSIOON
jah

☐ ei

☐

7.2 Evakuatsiooniplaan: jah

☐ ei

☐

7.1 Sisekorra eeskiri:

8.

PARKLA

8.1 Eraldi staadioni parkla: jah ☐ ei ☐ Märkused (kohtade arv):

8.2 Kohad busside parkimiseks: jah ☐ ei ☐; Märkused (kohtade arv):
_______________________________________________________________________
9.

AKTI KOOSTAJAD JA ALLKIRJASTAJAD

*Akti allkirjastamisega kinnitab staadioni omaniku esindaja, et on andnud staadioni lepingu alusel Klubi kodumängudeks
käesoleval hooajal.

9.1 Klubi esindaja:

allkiri:

9.2 Staadioni esindaja:

allkiri:

9.3 Omaniku esindaja*:

allkiri:

Kuupäev:
10. KOMISJONI OTSUS
10.1 Määrata ________ kategooria: Kuupäev:

_________________

10.2 Märkused:

10.3 Komisjoni esimees:

Liikmed:

allkiri:

allkiri:

allkiri:

allkiri:

