MÍČE NA BASKETBAL
BASKETBALLS

A

PROFESIONÁLNÍ
PROFESSIONAL LEVEL

CHICAGO BB 7011 C

Oficiální technické parametry FIBA (Mezinárodní basketbalová federace)
FIBA (International Basketball Federation) official technical parameters
Hmotnost (g)
Weight (g)

Obvod (mm)
Circumference (mm)

Výška odskoku (mm)
Height of rebound (mm)

Tlak (kPa)
Pressure (kPa)

560-650

750-780

1200 - 1400

50-56

CHICAGO BB 6011 C


vyšší kvalitativní skupina basketbalových míčů

míče jsou lepené se syntetickým vrchovým
materiálem, na bázi PUR

míče jsou pružné a na omak příjemné

vzdušnice je na bázi butyl kaučuku, je opatřena
návinem vláken

mezi vzdušnicí a vrchovým materiálem je pryžová
vrstva

homologován FIBA, splňuje oficiální technické
parametry

lepený míč, velikosti 7 (BB 7011 C), 6 (BB 6011 C),
5 (BB 5011 C)

míč určený pro nejvyšší soutěže,
doporučený pro hru v hale

vrchový materiál na bázi syntetické usně
na omak velmi příjemný


higher quality group of basketballs

balls are glued with a synthetic surface layer
material, based on polyurethane

balls are flexible and pleasant to the touch
the bladder is butyl-based rubber, is fitted with
winding fibers

between the bladder and the surface layer material
is a rubber layer

FIBA approved, the ball meets all official technical
parameters

bonded ball size 7 (BB 7011 C), 6 (BB 6011 C),
5 (BB 5011 C)

ball designed for top competition, recommended
for the game in the lobby

surface material is synthetic leather very pleasant
to the touch

B

TRÉNINK A ŠKOLY
TRAINING & SCHOOL LEVEL

NEW YORK BB 7021 S


lepený míč, velikost 7(BB 7021 S),
velikost 6 (BB 6021 S), velikost 5 (BB 5021 S)

míč určený pro nižší soutěže,
doporučený pro hru v hale i venku

vrchový materiál na bázi syntetické usně
na omak velmi příjemný


bonded ball size 7 (BB 7021 S),
size 6 (BB 6021 S), size 5 (BB 5021 S)

ball designed for lower division, recommended for
playing indoor and outdoor

surface material is synthetic leather
very pleasant to the touch

ORLANDO BB 6141 R


velikosti 5 (BB 5141 R), velikost 6 (BB 6141 R),
velikost 7 (BB 7141 R)

určený pro školy a trénink,
doporučený pro hru v hale i venku

vrchový materiál pryžový


size 5 (BB 5141 R), size 6 (BB 6141 R),
size 7 (BB 7141 R)

designed for schools and training, recommended
for outdoor playing indoor and outdoor

rubber surface material

C

VOLNÝ ČAS
LEISURE

MAGIC BB 7061 R


velikost 7

určený pro rekreaci a volný čas, `
doporučený pro hru venku

vrchový materiál pryžový


size 7

designated for recreation and leisure,
recommended for outdoor play

rubber surface material

WILD STREET BB 7081 R


velikost 7

určený pro rekreaci a volný čas, `
doporučený pro hru venku

vrchový materiál pryžový


size 7

designated for recreation and leisure,
recommended for outdoor play

rubber surface material

C

VOLNÝ ČAS
LEISURE

BOSTON BB 7041 R

velikosti 7 (BB 7041 R), velikost 6 (BB 6041 R),
velikost 5(BB 5041 R)

určený pro školy a trénink, doporučený pro hru
venku
vrchový materiál pryžový


size 7 (BB 7041 R), size 6 (BB 6041 R),
size 5(BB 5041 R)

designed for schools and training, recommended for
outdoor play

rubber surface material

HARLEM BB 7051 R

velikosti 7 (BB 7051 R) i 5 (BB 5051 R)

určený pro školy a trénink,
doporučený pro hru venku

vrchový materiál pryžový


size 7 (BB 7051 R) i 5 (BB 5051 R)

designated for recreation and leisure,
recommended for outdoor play
rubber surface material

STREET BB 7071 R

velikosti 7

určený pro školy a trénink,
doporučený pro hru venku

vrchový materiál pryžový

Gala, a.s.


size 7

designated for recreation and leisure,
recommended for outdoor play
rubber surface material
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