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PORTABLE COURT SYSTÉM  
MODEL 511 

 
POKYNY  K MONTÁŽI 

  
 
 
 
 

 

 
OPOMENUTÍ  SEZNÁMIT  SE  V PLNÉM  ROZSAHU S POKYNY  K MONTÁ ŹI 

MŮŽE  MÍT  ZA  NÁSLEDEK  VÁ ŹNÉ  ZRAŇENÍ  
 

 

Před zahájením montáźe se důkladně seznamte s pokyny k montáži a zkontrolujte  
zda všechny součástky jsou k dispozici. 

 
U P O Z O R N Ě N Í!!! 

 
Abyste vyloučili možnost, že se koš převrátí,   
n e p o k o u š e j t e  s e  konstrukci postavit bez 
toho, aniž byste  nejdříve naplnili plastovou 
základnu pískem. Konstrukce se může převrátit 
pokud není základna naplněna pískem.To může 
způsobit škody na majetku nebo vážné zranění 
osob. 
 
N e d o v o l t e  zejména dětem, aby s košem 
manipulovaly,  šplhaly po něm, nebo se věšely na 
kteroukoli součást konstrukce. 
 
N e p o k o u š e j t e  s e  rovněž „smečovat“ či 
„zatloukat“ míč do koše. Přenosná konstrukce 
není dimenzována na takové extrémní použití 
 
N e p o u ž í v e j t e  koš za silného větru. 
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SOUČÁSTKY  A  PŘÍSLUŠENSTVÍ 
 

511 SEZNAM  SOUČÁSTEK 
 
Počet  Součástka č. ID  Popis 
1  510-11  PCB  Přenosná plastová základna 
1  203  BR  Basketbalový koš a síťka 
1  118  BB  Basketbalová deska 
1  510-15  OP  Oválná tyč, 3 ks jednotlivých dílů 
1  500-10  EA  Nosné rameno 
2  500-13  BAC  Úhelníkové úchyty 
2  500-18M BST  Podpůrné vzpěry desky-průměr 20 mm 
2  510-16  MST  Vzpěra nosné tyče (průměr 25 mm) 
2  510-12  WH  Kolečka 
1  510-13  AX  Osa  (náprava) koleček 
1  510-14  FC  Plastová uzávěra se šroubením 
1  500-17  OC  Plastová krytka oválné tyče 
1  510-20  GA  Kovové ukotvení 
1  511-19  BK2  Příslušenství (matky, šrouby, podložky,apod.) 
 

511-19  PŘÍSLUŠENSTVÍ 
 
Počet   ID    Popis 
8   A    Šestihranný šroub M8x50 
13   B    Matka M8 
22   C    Podložka rovná M8 
2   D    Nosný šroub M8x50 
2   E    Šestihranný šroub M8x60 
1   F    Šestihranný šroub M8x110 
1   G    „U“ šroub M6x50x87 (hranatý) 
1   H    Utahovací podložka M8 
2   K    Matka M6 
2   M    Podložka M6 
2   N    „U“ šroub M10x110x130 
4   P    Matka M10  
1   Q    Úchytka s otvory 20x62 
4   R    Rovné podložky M10 
4   S    Utahovací podložky M10 

 
Potřebné nářadí a materiál 

 
1. Cca 200 kg písku   4. Očkový montážní klíč 13 mm 
2.“Gola“ klíč    5. Velký šroubovák 
3. Kladivo    6.  2 kousky dřeva cca 10x10x3 cm 
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IDENTIFIKACE  JEDNOTLIVÝCH DÍLU NOSNÉ  
TYČE 

 
 

Před zahájením montáže se přesvědčte, že jste správně identifikovali 
jednotlivé díly nosné tyče. 

 

 
 

 
HORNÍ DÍL TYČE   STŘEDNÍ DÍL TYČE       SPODNÍ DÍL TYČE 
Bez otvorů    Bez otvorů          2 kulaté otvory ve  
                spodní části a 2 kulaté 
                otvory ve střední části 

 
 

Poznámka: Všechny díly mají z výrobních důvodů malý otvor v horní části 
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M  O  N  T  Á  Ž 
 
 

* * *  S T O P  * * * 
 

Před zahájením montáže se přesvědčte, že máte k dispozici všechny 
součástky a příslušenství 

podle přiloženého seznamu na str. 2. 
 
 
1.FÁZE 
 
Připevněte podpůrné vzpěry (MST) k  
základně (PCB) pomocí 4 ks šroubů 
M8x50 (A) a l ks rovné podložky (C)  
na každé straně (celkem 4). Zajistěte  
pomocí 4 ks matek (B) podle obr. A 
 
 
 
 

2.FÁZE 
 
Vezměte střední díl nosné tyče a  
nasuňte ji na horní konec spodního 
dílu nosné tyče ( pro identifikaci viz 
str. 3) podle obr. B a oba díly pevně 
spojte pomocí kladiva a kusu dřeva 
podle obr. C. Poté proveďte totéž  
s vrchním dílem nosné tyče. 
 
 
 
 
 
3.FÁZE 
 
Umístěte složenou nosnou tyč na základnu 
(PCB) tak, aby otvory ve spodní části tyče 
směřovaly k přední části základny podle  
obr. D.   
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4.FÁZE 
  
Po umístění nosné tyče provlékněte osu 
(nápravu) (AX) vnějším otvorem základny 
(podle potřeby použijte kladivo), nasuňte 
na osu první kolečko(WH) a protáhněte 
středem. 
Poté posunujte osu dále a provlékněte osu  
tyčí (podle potřeby můžete tyč i naklonit) 
a nasuňte na osu druhé kolečko (WH) a 
provlékněte ji až na konec základny. 
 
Pozn.: Osa (náprava) musí „sedět“ pevně, 

aby byla zajištěna stabilita konstrukce 
 
 
 
 
 
 
5.FÁZE 
 
Připevněte podpůrné vzpěry (MST) ke spodnímu 
dílu nosné tyče pomocí pomocí dlouhých šesti- 
hranných šroubů M8x110 (F). Doplňte plochou 
podložku (C) na obě strany tyče a utahovací podložku 
M8 (H).  
 
 

6.FÁZE 
 
Pozor: doporučuje se, aby tuto část montáže prováděly 

2 dospělé osoby 
 
Postavte základnu (PCB) na přední hranu a naplňujte 
ji čistým a suchým pískem. Průběžně „sklepávejte“ 
aby základna byla skutečně kompletně naplněna. 
Poté nasaďte plastový uzávěr (FC) a utáhněte otočením. 
Opatrně vraťte základnu do původní pozice. Váha 
konstrukce bude v této chvíli činit cca 190 kg. 
UPOZORNĚNÍ: 
K naplnění základny lze použít cca 120 l vody místo 
písku. Použijete-li vodu přesvědčte se, že plastový 
uzávěr byl nasazen a utažen správně. Použijete-li 
vodu důrazně  d o p o r u č u j e m e provádět kontrolu 
vodotěsnosti základny vždy dříve než zahájíte hru. 
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* * * S T O P * * * 

PŘED POKRAČOVÁNÍM  V MONTÁŽI 
 

Montáž obroučky a desky provádějte na zemi. Při montáži přímo na horní díl nosné 
tyče, t.j ve výšce, 

hrozí při případném pádu  nebezpečí zranění. 
 

 
 

7.FÁZE 
 
Připevněte nosné rameno (EA) k nosné 
tyči (OP) a stůjte přitom na zemi.Použijte 
2 „U“ šrouby M 10x110x130 (N), 4 podložky 
(R), 4 utahovací podložky (S) a 4 matky M 10 
(P). Připevněte úhelníkové úchyty (BAC) 
k nosnému ramenu (EA) pomocí 2 dlouhých 
šroubů (E), 2 rovných podložek (C) a 2 
matek M8 (B) podle obrázku F 
 
Pozn.: Šrouby zatím nedotahujte 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.FÁZE 
 
Připevněte desku (BB) a obroučku (BR) 
k úhelníkovýn úchytům (BAC) pomocí 
4 šroubů M8x50 (A), 8 rovných podložek 
(C) a 4 matek M8 podle obrázku G. 
 
Nyní zvedněte desku a dotáhněte všechny 
šrouby a matky spojující komponenty 
(BAC), (BB) a (BR).  
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9.FÁZE 
 
Připevněte nosné vzpěry do horních 
otvorů desky pomocí 2 slouhých nosných  
šroubů (B), použijte 2 rovné podložky 
(C) M8 a 2 matky (B) M8. Nyní navlékněte 
hranatý „U“ šroub M6x50x87 (J) na spodní 
hranu nosného ramene (EA) a spojte s 
nosnými vzpěrami (BST). Navlékněte 
úchytku 20x62 (Q) na šroubení „U“ 
šroubu a poté navlékněte na šroubení 
i vzpěry a zajistěte pomocí 2 podložek 
M6 (M) a 2 matek M6 (K) podle obrázku H. 
 
Pozn.:  Nosné šrouby (D) nepřetahujte – může 

být nutné vzpěry desky mírně a lehce 
ohnout. 

 
 
 
 
 
 
 
 
10.FÁZE 
 
Nyní posunujte nosným ramenem s deskou 
a obroučkou po nosné tyči do požadované 
výše.Poté dotáhněte „U“ šrouby. 
 
Pozn.: Oficiální výše obroučky je 305 sm 

od vrchní hrany obroučky k hrací 
ploše. 

 
 
 
 
 
11.FÁZE 
 
Zavěšte síťku za velká oka na obroučku 
podle obrázku J.  
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* * * ZVÝŠENÍ   STABILITY * * * 

 
Stabilitu konstrukce lze zvýšit zejména při venkovním 

použití pomocí ukotvení jak je popsáno níže. 
 

 
 
12.FÁZE 
 
Umístěte konstrukci na požadované místo.  
Instalaci ukotvení (GA) provádějte ručně  
cca 8 cm za základnou. Dotažení ukotvení  
proveďte nasazením velkého šroubováku 
do „očka“ ukotvení a otáčením dokud nezůstane  
nad povrchem pouze očko ukotvení, jehož  
průvlak musí být otočen směrem od konstrukce.  
Poté navlékněte na očko bezpečnostní lanko. 
 
 
 
Pozor: Před „zavrtáním“ ukotvení zkontrolujte zda pod 

povrchem nejsou vodovodní či jiné trubky, 
potrubí, nebo kabely. 

 
 

 

ÚDRŽBA  TYČE 
 
Pravidelně otírejte tyč vlhkým hadrem, aby byla odstraněna špína, pesticidy, herbicidy, atd. 
Údržba prodlouží životnost konstrukce. Pokud dojde k poškrábání či odření tyče a začne se 
objevovat rez, proveďte opravu nastříkáním lesklého laku, odolného proti korozi. 
 

 

 
 

 



 9

Výrobky pro rekreační basketbal  
 D O P O R U Č E N Í 
 
 
Záruka na výrobky značky SURE SHOT je platná v souladu s příslušnými 
ustanoveními čs. Obchodního zákoníku. 
 
Záruka pokrývá vady materiálu a výrobní vady za předpokladu běžného používání 
výrobku v běžných povětrnostních podmínkách. Poškození či zničení desky  nebo 
obroučky v důsledku extrémních povětrnostních podmínek není zárukou pokryto. 
 
Záruka se rovněž nevztahuje na škody vzniklé v důsledku jiného než běžného 
užívání výrobku nebo jeho používání k jiným než obvyklým účelům, ke kterým 
výrobek má sloužit, dále na škody vzniklé v důsledku zavěšení či věšení se na 
desku, obroučku nebo konstrukci, vandalismus nebo škody, vzniklé v důsledku 
nesprávné instalace desky, obroučky nebo nosné tyče a konstrukce. 
 
Rekreační desky a obroučky  nejsou dimenzovány na „smečování“ a „zatloukání“ 
míče do koše – vyvarujte se proto extrémně agresivní hry na uvedených typech 
desek, obrouček a konstrukcí, které nejsou určeny pro profesionální či soutěžní 
použití. 
 
Vzhledem k tomu, že se jedná o výrobky určené výhradně pro individuální 
rekreační použití, soulad s normou EN 1270 není ze zákona vyžadován a 
Prohlášení o shodě těchto výrobků s výše uvedenou normou není proto k dispozici 
(vztahuje se na: desky 117, 118, obroučky 203, 215, komba 506, 507, 508, 509, 
fixní konstrukci 500, a mobilní konstrukce 510, 511, 512, 513, 515 a 518). 
 
 
 

Praha, 1.12.2003 
 
 

DECLARATION OF CONFORMITY 
PROHLÁŠENÍ  O  SHODĚ 

according to  PN – EN  45014 
 
 
We declare that the following SURE SHOT trade mark products: 
 
Glass backboard  180 x 105 cm (made of tempered safety glass)  no 104A 
Glass backboard  180 x 105 cm (made of tempered safety glass)  no 197 
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Glass backboard  180 x 105 cm (made of tempered safety glass)  no 198 
Laminated backboard 180 x 105 cm  no 171 
Laminated rectangular backboard 120 x 90 cm no 170 
Laminated fan shaped backboard 120 x 90 cm no 179 
Steel backboard 135 x 90  no 143 
PP-composite Board no 160, no 169 
 
Competition Goal – Double Lock  no 299 
Competition Goal – Double Lock  110 x 90  no 298 
Euro Goal no 261, no 262, no 263 
Iron Side Goal no 264 
Double rim Goal no 267 
 
Basketball pole „Gooseneck” hot zinc  no 340 
Basketball pole „Light Gooseneck” hot zinc  no 350 
Square pole 100 x 100 x 3 mm  no 360 
Wall mount with adjustable height no 370 
 
Gooseneck unit no 645 
Gladiator unit no 670 
Slimline Gooseneck unit no 651, no 652 
 
Portable unit “Boston” no 520 
Portable unit “Seattle” no 521 
Maxi Combo no 541 
 
Portable unit MicroShot no 770 
Portable unit MiniShot no 780 
 
 

 
 
 are in accordance with following norms: 
 
PN-83/D-97005.11 
PN-79/H-74244 
PN-83/H-92120 
PN-90/M-69016 
BN-79/0656-01/01 
ZN-95/ZSS-BB-119 
 
Our products mentioned above are complying with European  Standard no. EN 1270. 
The contents of this EN 1270 are: Scope, Normative references requirements, Safety 
requirements, Tests methods, Instruction for use, Warning label, Marking. 
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The following Sure Shot trade mark products: 
 
PP-composite Board no. 118 
Acrylic Board no. 117 
 
Hobby Goal no. 203 
Hobby Goal Flex no. 215 
 
All-in-One unit NEW YORK no. 500 
Streetball unit BRONX no. 506, 507, 508, 509 
Portable unit NEW ORLEANS no. 510 
Portable unit CHICAGO no. 511 
Portable unit LOS ANGELES no. 512 
Portable unit ST.LOUIS no. 513 
Portable unit ORLANDO no. 515 
Foldable & Portable unit DALLAS no. 518 
 
 
are intended only for recreational use and the compliance with Norms is not required. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


