
ODKUD SE BEROU CERTIFIKOVANÉ MÍČE? 

 

Na začátek krátký kvíz. Co je pro Vás nejdůležitější při koupi míče: cena, kvalita nebo vzhled? 

Samozřejmě v době, kdy na každém kroku slyšíme o převládající krizi, odehrává důležitou roli 
cena. Pokud přesto největší váhu přisuzuješ kvalitě – gratulujeme! Přemýšlíš jako opravdový 
sportovec. Stále zůstává otázka: 

 

JAK ROZPOZNAT MÍČ NEJVYŠŠÍ KVALITY? 

Odpověď je velmi jednoduchá – nejlepší fotbalové míče jsou ty, které na sobě 
nosí znak FIFA. V kolekci Spokey jsou to již známé série míčů Outrival 
(nejvyšší certifikát – FIFA Approved), Maracana a Champion (certifikát FIFA 
Inspected). 

 

V roce 1996 FIFA, Mezinárodní Federace fotbalu, zavedla vlastní systém 
certifikace, který má odlišit nejlepší produkty. Pro získání certifikátu FIFA 
Approved (míče určené pro profesionální využití – během zápasů i tréninků) 
nebo FIFA Inspected (míče určené pro profesionální využití – během 
tréninků), jsou míče podrobeny sérii laboratorních testů, ve kterých musí 
získat přesně stanovené výsledky. Přemýšleli jste co a jak je kontrolováno? 

 

TESTY FIFA 

Během procesu certifikace jsou míče podrobeny sedmi (FIFA Approved) nebo šesti (FIFA 
Inspected) testům, ve kterých se prověřuje: 

 

VÁHA – pro ujištění, že má míč odpovídající váhu, je jeho hmotnost vážená až 
třikrát. Míče označené logem FIFA Approve musí vážit mezi 420 a 445 g, FIFA 
Inspected – mezi 420 a 450 g. 

 

OBVOD – obvod musí být stabilní v každém bodě, díky čemuž se míč 
vyznačuje dokonalými vlastnostmi při letu. Testování obvodu se odehrává 
porovnáváním a měřením v desítí různýh místech. Pro získání certifikátu musí 
být obvod 68,5 – 69,5 cm u certifikátu FIFA Approved a 68 – 70 cm u FIFA 
Inspected. 

 

KULOVITOST – známá, stará, fotbalová pravda „míč je kulatý”. Aby tomu tak 
skutečně bylo, testující míč opětovně měří – tentokrát v 16 místech – ze 
získaných výsledku se vychází z průměru. Rozdíl mezi průměrem a každým 
samostatným výsledkem nesmí být více než 1,5 % (FIFA Approved) nebo 2% 
(FIFA Inspected). 



 

ÚNIK VZDUCHU – předvídatelnost letu míče je velmi důležitá a zaručit ho 
může pouze dobře nafoukaný míč. Test úniku vzduchu trvá až 3 dny – nejdříve 
je míč pumpovaný na úroveň jedné atmosféry a takto ponechaný 72 hodin. Po 
této době je měřen tlak. Pro získání označení FIFA Approved nemůže míč 
ztratit více než 20% vzduchu, FIFA Inspected – 25%. 

 

ABSORBCE VODY – hra mokrým míčem není zrovna příjemná, FIFA se 
shoduje s fotbalisty a říká, že míč není houba. Pro zjištění jak se míč chová v 
těžkých podmínkách, testující ho ponořují až 250 krát do vody. Pro získání 
označení FIFA Approved může zvýšit míč svou váhu maximálně o 10 % oproti 
výchozí váze, FIFA Inspected – 15%. 

 

ODBÍJENÍ – dobré a pevné odbíjení je velmi důležité během hry – zejména při 
přijímání dlouhého míče. Během testu je míč desetkrát pouštěn z výšky 2 m 
na ocelový povrch, od kterého se musí odbít do výšky 135-155 cm u FIFA 
Approved nebo 125-155 cm u FIFA Inspected. Navíc rozdíl mezi nejvyšším a 
nejnižším odbitím nemůže překročit 10 cm. 

 

TVAR A ROZMĚR – poslední test se vztahuje pouze na míče, jenž mají 
dosáhnout certifikátu FIFA Approved. V průběhu testu je míč 2000 krát 
vykopávaný v rychlosti 50 km/hod proti ocelové stěně. Po této náročné sérii je 
kontrolován stav míče duše a švů, prověřovaný je jeho obvod a ztráta tlaku 
vzduchu. Pro získání tohoto certifikátu se mohou všechny parametry lišit 
pouze minimální poškozením.  

 

Položte si otázku: Co skutečně ukazují testy FIFA – z pohledu uživatele míč? Jistota. Díky 
všestrannému testování můžeme mít jistotu, že míč, který kupujeme má kantrolu za každých 
podmínek. Kvalita a potěšení pro které se vyplatí investovat. 

 

CO S JINÝMI MÍČI? 

U certifikovaných míču nekončí svět. Uvědomme si, že většina z nás sportuje pouze 
rekreačně, proto hledáme produkty v dobrém poměru ceny a kvality. 

 

Za účelem splnění těchto očekávání, všechny míče Spokey jsou vyrobené z vysoce kvalitních 

materiálů (o čemž se můžete přesvědčit při prohlížení produktových karet), při zachování 

nejvyšších standardů.  Toto je ideální řešení pro osoby hrající rekreačně, mezi přáteli , kteří 

chtějí koupit dobrý produkt, v nižší ceně než v případě certifikovaných míčů. 

 


