Provozní řád
Fotbalového hřiště s umělou trávou

1. Vlastník a provozovatel hřiště TJ Sokol Konice, Sportovní 205, 798 52 Konice, IČO: 47919949
2. Fotbalové hřiště má hrací rozměr 100 x 60 m. Doběhové ochranné zóny za brankovou čárou 4 m a
a za postranní čárou 3 m.
3. Hřiště má zabudovány dvě pevné fotbalové branky, je ze všech čtyř stran oploceno a zajištěno
ochrannými osmimetrovými sítěmi.
4. Hřiště je určeno k fotbalovým hrám a trénování.
5. Provozní kniha - zápisy do knihy provede vždy při utkáních hlavní pořadatel. Při tréninku provede
zápis - trenér nebo jiná odpovědná osoba.
6. Pro tréninky a utkání se mohou používat 4 ks malých hliníkových přenosných fotbalových branek a 1 ks
velké hliníkové přenosné branky. Tyto branky se musí po ukončení přípravy - tréninku vrátit
na původní určené místo ke skladování branek.
7. Malé přenosné branky se musí zajistit proti převržení mobilním kotvením.
8. Branky musí nosit nejméně čtyři dospělí lidé a musí se opatrně pokládat. Je zakázáno branky
posouvat, dochází k poškození trávníku.

9. Vstup na hřiště mají pouze členové fotbalového klubu s odpovědným vedoucím. Dále skupiny
( družstva ) mimo klub s odpovědným vedoucím a s potvrzenou objednávkou dle aktuálního rozvrhu.
10. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště je provozovatel oprávněn omezit,
zakázat vstup nebo zrušit provoz na hřišti.
11. Střídačky jsou vybaveny:
- věšáky na odkládání oblečení
- umývacími nerezovými žlaby s pitnou vodou v letním období
- pítky s pitnou vodou v letním období
- elektrickými infrazářiči na ohřev hráčů v zimním období
- stlačeným vzduchem na foukání míčů

12. Orosování a stříkání trávníku pitnou vodou se bude provádět pouze v letním období při teplotách
nad 25°C. Je zajištěno 6 ks nadzemních sektorových stříhačů. Cyklus celého zavlažení bude 6 min.
a spustí ho pouze správce hřiště.

13. Osvětlení hřiště je na 4 ks dvacetimetrových stožárech a na kterých je umístěno 20 ks svítidel.
Tréninky - ekonomický provoz.
Přátelské zápasy - plný provoz.
Spouští a ovládá správce hřiště.

14. Ukazatel hodin, minut, sec. dne a teploty běží 365 dní a 24 hod. denně, nevypíná se.
Přesný čas se řídí vysílačem.
15. Ukazatel skóre se zapíná a ovládá ve střídačkách, pouští je správce hřiště nebo pořadatel.
16. Na hřiště je zakázán vstup sportovcům v obuvi s kovovými a jinými kolíky.
17. Vstup je povolen pouze s čistou obuví.
18. V areálu oploceného hřiště je zakázáno:
- plivání hlenů
- kouření a žvýkání žvýkaček
- konzumace jídla všeho druhu
- vnášet nealkoholické nápoje v otevřených lahvích nebo kelímcích
- konzumovat alkoholické nápoje
- manipulovat s ostrými předměty
19. Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví své nebo jiných uživatelů a hráčů, nesmí
obtěžovat svým projevem okolí.
20. V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na hřiště hrajícím hráčům,
trenérům a oprávněným funkcionářům.
21. Provozovatel hřiště neodpovídá za ztráty odložených věcí.
22. Uživatel hřiště je povinen uhradit škodu způsobenou svou nedbalostí nebo porušením provozního řádu.
23. Pro případné ošetření drobných poranění je uživateli k dispozici lékárnička první pomoci přístupná
po dohodě se správcem hřiště, který vede záznam o ošetření.
24. Objednávání hřiště na:

www.sokolkonice.cz nebo u správce hřiště

Místostarosta TJ Sokol Konice
Místostarosta TJ Sokol Konice
Starosta TJ Sokol Konice

Jiří Kučera
Rostislav Přikryl
Ing. Mojmír Sláma

602 708 149
602 774 010
603 263 520

Tento provozní řád nabývá účinností 7.1.2010
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