Provozní řád
fotbalového hřiště s umělým trávníkem III. generace
v Ivančicích, ul. U Malovaného Mlýna
1. Provozovatel hřiště: Fotbalový klub FC Ivančice
Ve Sboru 2, 664 91 Ivančice
IČ: 448480291
2. Fotbalové hřiště má rozměr 47 x 29 m. Výběhové zóny za brankovou čárou 1,5 m a za postranní čárou
2,15 m a 1 m.
3. Hřiště je určeno k fotbalovým hrám a trénování.
4. Hřiště je ze čtyř stran oploceno a za brankami zajištěno ochrannými šestimetrovými sítěmi.
5. Pro tréninky se mohou používat 1 ks velké přenosné hliníkové branky a 2 ks malé přenosné kovové
branky. Tyto branky se musí po skončení přípravy – tréninku vrátit na původní určené místo ke skladování
branek.
6. Branky musí nosit nejméně čtyři dospělí lidé a musí se opatrně pokládat. Je zakázáno branky posunovat,
dochází k poškození trávníku.
7. Vstup na hřiště mají pouze členové fotbalového klubu s odpovědným vedoucím. Dále skupiny (družstva)
mimo klub s odpovědným vedoucím a potvrzenou účastí dle aktuálního rozvrhu.
8. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště je provozovatel oprávněn omezit,
zakázat vstup nebo zrušit provoz na hřišti.
9. Hřiště je vybaveno umělým osvětlením (8 ks sloupů, 12 ks svítidel). Spouští a ovládá správce hřiště.
10. Na hřiště je zakázán vstup sportovcům v obuvi s kovovými a jinými kolíky.
11. Vstup je povolen pouze s čistou obuví.
12. 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,
- vstup se psy či jiným zvířectvem,
- hraní pozemního hokeje, hokejbalu a florbalu.
13. Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví své nebo jiných uživatelů a hráčů, nesmí
obtěžovat svým projevem okolí.
14. V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na hřiště hrajícím hráčům,
trenérům a oprávněným funkcionářům.
15. Provozovatel hřiště neodpovídá za ztráty odložených věcí.
16. V případě zakopnutého míče provozovatel zakazuje uživateli lézt na pozemek, který je sousedící
s hřištěm. Míč bude následně vrácen.
17. Uživatel je povinen uhradit škodu způsobenou svou nedbalostí nebo porušením provozního řádu.
18. Pro případné ošetření drobných poranění je uživateli k dispozici lékárnička první pomoci přístupná po
dohodě se správcem hřiště, který vede záznam o ošetření.
Tento provozní řád nabyl účinnosti 1. 5. 2016.
Důležitá telefonní čísla:
Hasiči 150 - Záchranná služba 155 - Policie 158
Ing. Jan Blatný
předseda FC Ivančice

