
 

E E S T I  J A L G P A L L I  L I I T  
ESTONIAN FOOTBALL ASSOCIATION 

Kinnitatud staadionite  

komisjoni  poolt 01.10.10 

SPORDISAALI  

HINDAMISE ANKEET 
 

Spordisaali nimi:            

Aadress:         Telefon:     

Spordisaalii omanik:            

Direktor/kontaktisik:        Telefon: ________________ 

E-post ja www:___________________________________________________________ 

Ehitusaasta:      Mahutavus:     Renoveeritud:     

Tehtud tööd:______________________________________________________________ 

1. VÄLJAK: 

Väljaku mõõtmed: pikkus    m; laius    m 

Väljaku kate: puitpõrand         pvc                linoleum          kummikate 

polüuretaankate         muu kate         __________________________________________ 

Väljaku seisukord: väga hea       hea          rahuldav          mitterahuldav 

Märkused:             

2. VÄLJAKU VARUSTUS:  

Väravad:   statsionaarsed   teisaldatavad         Mõõtmed:      x           cm 

Väravavõrgud:            jah    ei  Märkused:       

Väravate kinnitused:   jah         ei         

Väljaku tähistus (statsionaarsed jooned/ ajutised jooned):___     

Varumängijate pingid: jah   ei     kohti:  _ 

Tehniline laud:             jah   ei    kohti: ______ 

Tabloo:  jah  ei 

 

Valgustus: ___  lux’i 

3. MÄNGIJATE RIIETUSRUUMID:  

Riietusruumide arv:    pindala:     /        m2  

Kohtade arv:         /         seisund:          

Duššide arv:         /         seisund:          

WC-de arv:         /         seisund:        ______



 

Üldine sanitaarne olukord: väga hea          hea              rahuldav            mitterahuldav 

4. KOHTUNIKE RUUM:  

Pindala:   m2  Kohtade arv:    Seisukord:       

Duššide arv:    seisund:          

WC olemasolu: jah  ei 

Üldine sanitaarne olukord: väga hea          hea              rahuldav            mitterahuldav 

5. TRIBÜÜNID:  

Tribüünide olemasolu: jah          ei         Kapitaalsed          Teisaldatavad  

Istekohti:   ; individuaalseid istekohti:   

Tribüüni kaugus mänguvälajkust: __________ 

Piirete olemasolu tribüünide ja väljaku vahel:   jah        ei         kõrgus   m 

WC-de olemasolu:    jah     ei 

Naistele:    Meestele:    

Üldine sanitaarne olukord: väga hea  hea           rahuldav           mitterahuldav 

 

7. SPORDISAALI (KOMPLEKSI) DOKUMENTATSIOON: 

Sisekorra eeskiri:  jah           ei    

Evakuatsiooniplaan:  jah           ei 

Akti koostas:  

Klubi esindaja:              allkiri:      

Spordisaali esindaja:        allkiri:      

Omaniku esindaja: ___________________________ allkiri: _______________________ 

Kuupäev:                ___________________________ 

Komisjoni otsus: 

Väljastada sertifikaat:       Kuupäev:      

Märkused:             

             

Komisjoni esimees:       allkiri:      

Liikmed:           allkiri:      

     allkiri:      

       allkiri:      
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