PROVOZNÍ ŘÁD
sportovního areálu s travnatým hřištěm a atletickými sportovišti

v Rychnově nad Kněžnou
Vlastník a provozovatel sportovního areálu:
Město Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO: 275336
Sportovní areál a travnaté fotbalové hřiště jsou určeny ke sportování a fotbalové činnosti.
Využití je plánováno časovým rozvrhem doplněným o harmonogramem tréninků a zápasů
fotbalistů FC Spartak Rychnov nad Kněžnou.
Součástí sportovního areálu je:
- travnaté hřiště na kopanou
- antukový ovál
- antukový sektor pro skok do dálky
- antukový sektor pro hod koulí
- dětské dopravní hřiště
Travnaté hřiště slouží k tréninku fotbalového mužstva FC Spartaku Rychnova nad Kněžnou a
k soutěžním, mistrovským utkáním.
Za technický provoz a stav sportovního areálu je zodpovědný OSN Města Rychnova nad
Kněžnou a správce areálu. Za časové využití je zodpovědný správce areálu.
Činnost na sportovištích je plánována, organizována a vždy řízena trenérem nebo jiným
odpovědným vedoucím. Děti mladší 12 let mohou sportovat pouze v doprovodu rodičů nebo
osoby starší 18 let.
Na provoz sportovišť a chování účastníků dohlíží správce sportovního areálu, který je
oprávněn při porušení provozního řádu účastníky vykázat z prostoru areálu.
Před zahájením sportovní akce je odpovědný vedoucí povinen si převzít sportoviště a po
ukončení ji předat správci areálu.
Každý účastník sportuje v areálu na vlastní nebezpečí, za odložené věci nenese vlastník
žádnou odpovědnost.
V případě škody způsobené účastníkem akce je tento povinen ji nahlásit správci areálu a
v plné výši uhradit.
Režim vstupu do areálu a na sportoviště
Do areálu lze vstupovat bez omezení hlavními i postranními vstupy.
Hlavní vstup: vstup z ulice Boženy Němcové a z ulice Smetanova.
Postranní vstup: malými brankami od Penny marketu, od řadových domů a od Símanky
Na atletická sportoviště je povolen vstup brankami v nízkém oplocení v čase od 8:00 – 20:00
Travnaté hřiště a atletická sportoviště jsou provozovány v následujícím časovém
režimu:
březen – listopad 8:00 – 20:00
Travnaté hřiště je zásadně využíváno fotbalisty FC Spartaku Rychnov nad Kněžnou.
Nelze je využívat pro veřejnost.
Základní a střední školy v době školního vyučování využívají atletická sportoviště:
- pondělí až pátek ………………8:00 – 14:00
Veřejnost:
- pondělí až pátek …………… 14:00 – 20:00
- víkendy, prázdniny……..…… 8:00 – 20:00
Základní a střední školy v Rychnově nad Kněžnou a FC Spartak Rychnov nad Kněžnou mají
při organizované činnosti během celého týdne celoroční vstup zdarma.
Pro základní a střední školy je podmínkou nahlášení požadavku správci areálu, a to
minimálně týden dopředu!

Podmínky využití atletických sportovišť pro veřejnost a sportovní kolektivy:
Požadavky na rezervaci je nutno nahlásit správci sportovního areálu minimálně týden dopředu
na 775863775
Rezervaci na atletických sportovištích nelze požadovat v časech, kdy jsou plánována
mistrovská utkání, nebo tréninky fotbalistů.
V případě nepříznivého počasí (sníh, déšť, mlha), kdy hrozí poškození hřiště a sportovišť, je
správce areálu oprávněn konání akce, tréninku fotbalového mužstva zrušit.
Vlastník nehradí žádné náklady spojené s danou akcí z důvodu špatného počasí.
Po domluvě se správcem areálu lze takto zrušený termín, z důvodu špatného počasí, nahradit
jiným.
Všichni účastníci sportovní akce, fotbalového utkání či tréninku jsou povinni dbát pokynů
správce sportovního areálu.
Uživatel sportovišť nesmí svým chováním ohrožovat zdraví své nebo jiných uživatelů a
hráčů, nesmí obtěžovat svým projevem okolí.
Pro případné ošetření drobných poranění je po dohodě se správcem areálu uživateli
k dispozici lékárnička.

Ve sportovním areálu a na atletických sportovištích je zakázáno:
-kouřit a manipulovat s ohněm
-konzumovat alkohol
-vstupovat na sportoviště a neoprávněně se zdržovat kolem tribuny mimo vyhrazenou dobu
-volně pouštět psy a neuklízet jejich exkrementy
-odhazovat odpadky mimo odpadkové koše
-podlézat a jiným způsobem překonávat ochranné sítě a oplocení kolem hřiště a sportovišť
-překonávat vnější oplocení areálu
-manipulovat s ostrými předměty
-přesouvat veškeré vybavení a zařízení v areálu
-houpat se a neodborně manipulovat s brankami
-poškozovat nebo demolovat zařízení a vybavení v areálu
-sportovat pod vlivem alkoholu nebo psychotropních látek
Vstup do uzavřené části sportovního areálu, na sportoviště a do prostoru kolem tribuny
mimo časový režim, rušení klidu, konzumace alkoholu a volné pobíhání psů je PŘÍSNĚ
ZAKÁZÁNO a může být pokutováno částkou až 5 000 Kč.
.
Důležitá telefonní čísla:
správce areálu
775863775
hasiči
150
záchranná služba
155
městská policie
156
policie ČR
158
Provozní řád sportovního areálu s travnatým hřištěm a atletických sportovišť byl schválen
Radou města Rychnova nad Kněžnou usnesením č. 611/2012 dne 26.11.2012 a je platný
od 1. 1. 2013.
.

