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Üzemelési rendtartás
a mőfüves többfunkciós sportpályán
1. Általános információk:
A kinti használatra létesített szilikátos homokkal feltöltött mőfüvek egyszerően
karbantartható felületek, amelyek elsısorban tenisz, röplabda, lábtenisz és minifoci
sportok őzésére használatosak. A pálya kerítése cinkelt vaskonstrukcióból, PP
lapokból és PE hálókból készült, küldetésük a pálya tisztán tartása és a játékszer
(labda) játéktéren belül tartása. A játéktér mérete 33x18 méter, a védıhálók a kapuk
mögött 5 méter magasak, a hosszú oldalakon 4 méter magasak. A pályára nyíló kapuk
elıtt kialakított terület a játékosok átöltözésére és a cserejátékosok várakozására
szolgál.

2. Üzemelési feltételek:
A pályán való sportoláshoz kötelezı megfelelı sportcipıt használni. A futballhoz
úgynevezett turfokat lehet használni rövid gumi vagy mőanyag stoplikkal.
Szigorúan tilos a mőfőre hosszú vagy fém stoplis futballcipıben lépni. A többi
sportágnál ajánlatos olyan sportcipıt használni, amelynek durvább talpmintázata van
az esetleges sérülések elkerülése érdekében. A pályára csak tiszta sportcipıben lehet
lépni. A mőfüvön tilos bármiféle nehéz tárgy (pl. kapuk) csúsztatása.
A tenisznél, lábtenisznél és röplabdánál a sportolók maguk biztosítják a tartó cölöpök
és a háló fel és lerakását, a játék után kötelesek a játékteret az eredeti állapotba hozni
(tartócölöpök helyére visszatenni a takarólapokat, esetleg szilikátos homokkal
feltölteni azokat.
A villanyfényforrás kapcsolóját csak a csapatok vezetıi kezelhetik a kezelési útmutató
alapján. Szigorúan tilos a fényszórók használata nappali fénynél.
A sportolók kötelesek a tornateremben lévı mellékhelyiségeket és öltözıt használni.

3. Üzemelési idı:
A tanítási idı alatt (általában hétfı – péntek) a többfunkciós sportpálya 8.00-tól 15.30
óráig az iskola és iskolai klub igényeit szolgálja. Ezeken a napokon lehetıség van
a pálya bérlésére 16.00-tól 22.00 óráig, szombaton, vasárnap és az iskolai szünetek
alatt 8.00-tól do 22.00 óráig. Amennyiben a pálya használatára nagyobb igény
mutatkozik, akkor a következı elsıbbségi sorrend kerül érvényesítésre: a község által
támogatott versenyekbe bekapcsolódó sport egyesületek, további sport egyesületek és
magánszemélyek a községbıl, sport egyesületek és lakosok más községekbıl. A pálya
használata kötött az alapiskolával való bérleti szerzıdés aláírásához.

4. Tiltott tevékenységek:
- a kerítés bármely részére felmászni,
- a palánk rugdalása, vagy éles tárggyal való rongálása,
- átmászni a kerítésen, palánkon vagy bármilyen módon megbontani a hálókat,
- tépni vagy más módon tönkretenni a puhított PVC-bıl készült palánkot fedı
védılistákat,
- a bejárati ajtókra mászni vagy hintázni rajtuk,
- bármilyen módon megbontani a kerítés bármely részét beleértve a feszítı részeket,
- enni és inni a pálya területén,
- dohányozni és kutyákat bevinni az egész iskolakert területén.

5. Záró rendelkezések:
Az Üzemeltetési rendtartás betartásáért a csapatvezetı felel, aki a bérleti szerzıdést
aláírja. E rendtartás be nem tartása magával vonja a bérleti szerzıdés azonnali hatályú
felmondását.
A használat alatt történı keletkezett károkat a pálya használója azonnal köteles
jelenteni az alapiskolában, a keletkezett kárt saját költségen köteles eltávolítatni
szakavatott személyekkel.
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