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Pravilnik uporabe igrišča z umetno travo
v Športnem parku Gorajte
Odgovorna oseba
Za vsak termin je določena odgovorna oseba, ki komunicira z upravnikom igrišča. V primeru
organiziranih ekip je to trener, v primeru rekreacije pa se le ta določi strani najemnika.
Odgovorna oseba je zadolžena za upoštevanje vseh spodaj navedenih navodil ter predajo
informacij vsem igralcem.
Odgovorna oseba bo prejela ključ, ki odpira šest vrat: tri na igrišče, v domačo in gostujočo
garderobo ter v delegatsko pisarno. Ob prevzemu bo podpisala prevzemni list.
Ključ naj posoja tretjim osebam le v izjemnih primerih (odsotnost od treninga), sicer pa vedno
zanj odgovarja oseba, ki je podpisala prevzemni list. Če odgovorna oseba, ki je podpisala
prevzemni list, ključ za daljše obdobje posodi komu drugemu (daljša odsotnost od treningov),
naj o tem obvesti kontaktno osebo na strani upravnika.

Igrišče
Dostop iz garderob do igrišča z umetno travo je dovoljen izključno preko poti z umetno travo, ki
poteka na zunanji strani kovinske ograje in preko igrišča z naravno travo. Prehod preko igrišča z
naravno travo ni dovoljen.
Vstop na nogometno igrišče je dovoljen samo v čistih nogometnih čevljih. Odgovorna oseba je
dolžna na to opozoriti vse igralce in pred vhodom igralcev na igrišče nogometne čevlje tudi
pregledati. Če igralec nima čistih čevljev, naj jih pred vstopom na igrišče očisti. Pipa z vodo je
pred garderobama.
Če najemnik za vadbo potrebuje reflektorje, naj za ključ za omarico zaprosi pri šanku v lokalu,
kamor naj jih po končani vadbi tudi vrne. Izjemoma jih lahko preda naslednjemu uporabniku
neposredno na igrišču, vendar pa naj o tem prav tako obvesti osebo v lokalu. Če je lokal zaprt,

se rezervni ključ za odpiranje elektro omarice nahaja v delegatski pisarni. Pisarne naj ne pušča
odklenjene, ključ pa naj po vadbi vrne na isto mesto.
V času treningov in tekem je vstop na igrišče dovoljen samo trenerjem in igralcem. Ostale
osebe, ki nimajo primerne opreme in obutve, na igrišče ne smejo vstopiti.
Vsi uporabniki igrišča so dolžni skrbeti za red in čistočo. Vse morebitne smeti (lepilni trakovi,
plastenke …) je po končani vadbi potrebno odnesti iz igrišča v koš za smeti, ki je ob lokalu.
Odgovorna oseba naj gre iz igrišča zadnja in naj pregleda, če so na igrišču ostale smeti ter tudi
morebitna pozabljena oblačila in oprema igralcev.
Odgovorna oseba je dolžna pred vsako vadbo pregledati stanje na igrišču in javiti morebitne
poškodbe upravniku.
V primeru, da za najemnikom ni druge ekipe, mora ta obvezno ugasniti reflektorje ter preveriti,
da so po končani vadbi zaklenjena vsa vrata na igrišče (glavni in oba stranska vhoda). Če je ob
koncu vadbe zaprt tudi lokal, je potrebno ugasniti vse luči v objektu, ob odhodu pa preveriti, da
so zaklenjena vrata obeh garderob in delegatske pisarne.

Goli in rekviziti
Vsi uporabniki so dolžni rekvizite za trening uporabljati vestno in paziti, da se ne poškodujejo.
Če pride do poškodbe, je po končanem treningu odgovorna oseba dolžna javiti upravniku, kateri
rekviziti so se poškodovali. Rekviziti se morajo po treningu pospraviti v domačo garderobo oz.
nazaj na mesto, kjer so bili.
Po končani vadbi na igrišču ne sme ostati noben gol. Vse gole se shranjuje izven avt linij,
najbolje pa na mestu med obema klopema za rezervne igralce.

Garderobe in tuši
Igralci so dolžni skrbeti za red v garderobi. Nogometni čevlji in druga oprema naj se očisti izven
garderob. V garderobah se ne sme puščati smeti, temu so namenjeni koši zunaj garderob.
Glavni ventil za vodo se nahaja v sodniški garderobi, desno od tušev, označen z napisom
“Glavni ventil za vodo”. Če se bodo igralci po treningu tuširali, je potrebno ventil vsakič odpreti.
Po tuširanju je glavni ventil obvezno potrebno zapreti. Tudi če je na igrišču še druga ekipa, naj
se glavni ventil ne pušča odprt. Lahko, da se igralci ekip za njimi ne bodo tuširali.

Kontakt na strani upravnika
- Bogdan Stanonik (041 349 557): za javljanje poškodb na igrišču in opremi

- Vesna Volaj (031 657 474): za vse informacije v zvezi s termini in odpoved treninga
- Boštjan Kovač (051 392 082): za vse ostale informacije (npr. menjava odgovorne osebe)
V primeru prijateljskih tekem, naj se za potrditev termina pošlje email na naslove:
vesna.volaj@knaufinsulation.com, bostjan.kovach@gmail.com

