
MÍČE V 10-TI DÍLNÉM DESIGNU 
BALLS IN 10 PANELS DESIGN

A          PROFESIONÁLNÍ 
PROFESSIONAL LEVEL

PRO-LINE BV 5591 SPRO-LINE BV 5591 S

Hmotnost  Obvod  Rázová síla  Životnost Tlak Odskok

Weight (g) Circumference (mm) Impact force (N) Lifetime (cycles) Pressure  (kPa) Rebound (mm)

260-280  650-670  387,5-402,5  min.10000  30-32,5  600-660

OFICIÁLNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY FIVB (MEZINÁRODNÍ VOLEJBALOVÉ FEDERACE)
OFFICIAL TECHNICAL PARAMETERS FIVB (International Volleyball Federation)

PRO-LINE 10 BV 5581 SPRO-LINE 10 BV 5581 S

PRO-LINE 10 BV 5121 SPRO-LINE 10 BV 5121 S

míč splňuje všechny ofi  ciální parametry a je určen 
ke hře v nejvyšších soutěžích

vrchový materiál je syntetická polyuretanová useň 
na bázi Micro fi ber

the ball meets all 
offi  cial parameters and is 
designed for the top competitions

the surface material is a synthetic polyurethane 
leather on a Micro fi ber base 

míč je vyroben z inovovaného PU materiálu
speciální povrchová úprava „dimple“ 

s dezénem golfového míčku
moderní 10-ti panelový design (registrovaný 

průmyslový vzor EU)
výborné letové vlastnosti míče, dobrá viditelnost 

a rozlišitelnost při hře
míč je homologován FIVB. Splňuje nejnáročnější 

požadavky na hru.
vzdušnice butyl kaučuková, velikost 5, hmotnost 

260 – 280 g, obvod 650 – 670 mm

the ball is made of PU material innovated
special surface fi nishing „Dimple“ 

with a golf-ball pattern.
the modern 10 – panels design 

(EU- registered industrial design)
excellent fl ight qualities and improves its visibility 

and high resolution in play
FIVB ball is approved.It meets the most demanding 

requirements of the game.
butyl bladder, size 5 , weight 260 to 280 g, 

circumference 650 to 670 mm 

míč splňuje všechny ofi ciální parametry a je určen 
ke hře v nejvyšších soutěžích

vyroben z inovované syntetické polyuretanové usně 
v dezénu golfového míčku

the ball meets all 
offi  cial parameters and is 
designed for the top competitions

made of new innovated „dimple“ material with 
golf-ball surface (synthetic polyurethane leather on 
a Micro fi ber base)



LIGHT 10 BV 5451 SLIGHT 10 BV 5451 S

TRAINING 10 BV 5561 STRAINING 10 BV 5561 S

SCHOOL 10 BV 5711 SSCHOOL 10 BV 5711 S

B          TRÉNINK A ŠKOLY
TRAINING & SCHOOL LEVEL

PRO ZAČÁTEČNÍKY – FOR BEGINNERSPRO ZAČÁTEČNÍKY – FOR BEGINNERS

míč je určen k tréninku, školním soutěžím a pro 
volný čas

obvod a váha míče odpovídají ofi ciálním 
parametrům

vyroben z nového polyuretanového materiálu velmi 
měkkého a příjemného na omak

the ball is designed 
for training, schools 
and for leisure time activities

circumference and weight of the ball correspond 
with the offi  cial technical parameters

the surface of the ball is made of the new soft 
synthetic polyurethane leather

odlehčený míč určený pro školní soutěže a trénink, 
hmotnost 220-240g, obvod míče 650-670mm

vrchový materiál je syntetická polyuretanová useň 
na bázi micro fi  ber

the ball is lightened, 
designed for schools and 
training, weight 220-240g, circumference 650-670 mm

the surface material is a synthetic polyurethane 
leather on a micro fi  bre base

míč je vyroben z pěnového PU materiálu, velice 
měkkého a příjemného na omak,

charakteristická měkkost předurčuje míč především 
pro školy a trénink volejbalové mládeže

the surface of the ball 
is made of foam PU material, 
which is very soft and pleasant to touch

due to its specifi  c softness the ball is intended 
mainly for schools and it is suitable for the 
volleyball-juniors trainings as well

míče doporučené pro děti do 12 let a mladší / Dostupné ve 3 váhových kategoriích:
These balls are recommended for children at the age of 12 years 

and less / Available in 3 diff  erent weights:

VOLLEYBALL 10 BV 5541 S /180gVOLLEYBALL 10 BV 5541 S /180g

chch:

Volleyball 10/180g: 
hmotnost 170-190g, obvod 650-670mm

Volleyball 10/180g: 
weight 170-190g, circumference 650-670mm



VOLLEYBALL 10 BV 5551 S /210gVOLLEYBALL 10 BV 5551 S /210g

VOLLEYBALL 10 BV 5651 S /230gVOLLEYBALL 10 BV 5651 S /230g

VOLLEYBALL 10 BV 5471 S/500gVOLLEYBALL 10 BV 5471 S/500g

JUMP  BV 5481 SJUMP  BV 5481 S

PRO SPECIÁLNÍ TRÉNINK – FOR SPECIAL TRAININGPRO SPECIÁLNÍ TRÉNINK – FOR SPECIAL TRAINING

Volleyball 10/210g: 
hmotnost 200-220g, obvod 650-670mm

Volleyball 10/210g: 
weight 200-220g, 
circumference 650-670mm

Volleyball 10/230g: 
hmotnost 220-240g, obvod 650-670mm

Volleyball 10/230g: 
weight 220-240g, 
circumference 650-670mm

odlehčené míče určené pro speciální trénink dětí 
ve sportovních oddílech a školách

vrchový materiál tvoří syntetická polyuretanová useň
3 váhové kategorie 

the balls are lightened and designed for special 
training of volleyball-juniors and schools

the outer layer is made of synthetic polyurethane leather
3 weight categories 

míč vyšší váhové kategorie. Je určen pro speciální 
trénink

váha 490-510g, obvod 650-670mm
vrchový materiál tvoří syntetická polyuretanová 

useň 

the ball of higher weight 
category. It is designed for special training

weight 490-510g, circumference 650-670mm
the outer layer is made of synthetic 

polyurethane material

míč upevněn na pružné šńůře o délce 1 m z každé 
strany.

vrchový materiál je syntetická polyuretanová useň
vzdušnice butylkaučuková, hmotnost 270-290g, 

obvod 50-670mm

ball is fi xed to an elastic 
cord with a length 
of 1 m of each side

surface material is synthetic polyurethane leather
butyl bladder, weight 270 to 290 g, circumference 

650 to 670 mm 

6670mmm

váha vááha



MISTRAL 10 BV 5661 SMISTRAL 10 BV 5661 S

BORA 10 BV 5671 SBORA 10 BV 5671 S

RELAX BV 5461 SRELAX BV 5461 S

EASY BV 5083 SEASY BV 5083 S

C          VOLNÝ ČAS
FREE TIME

míče určeny pro školní hry a volný čas
vrchový materiál tvoří syntetická polyuretanová 

useň

the balls are designed 
for school games and free time

the outer layer is made of synthetic polyurethane 
materiál

• míč je strojně šitý 
• vrchový materiál tvoří syntetická PVC

• the ball is machine stitched 
• the outer layer is made of synthetic PVC

Gala, a.s.   /  Západní 75   /   79732 Prostějov   /   CZECH REPUBLIC  

 /  e-mail: gala@gala.cz  /  www.gala.cz  /  tel.: +420 582 332 618  /  fax: +420 582 332 626


