Provozní řád Travnatého hřiště TJ Nový Jičín
1. Jako maximálně možný počet využitelnosti travnaté hrací a tréninkové plochy je dán přehledem
dodavatele trávníku, který slouží jako podmiňující podmínka uznání záruky na tento trávník po
dobu 5-ti let
2. Výbor FK navrhne a předá plán využití travnaté plochy a tréninkové plochy vedení TVZ a to vždy
do 10.3. daného roku a to po měsících dle možné doby zatížení
3. O stavu hrací plochy dle přehledu rozhodne vždy vedoucí TVZ nebo trávníkář TJ (oschlý, mokrý,
přemočený) a oznámí omezení využití travnaté plochy vyvěšením na dveře tribuny a pokud to
bude časově možné, vedoucí TVZ oznámí omezení telefonicky předsedovi nebo členovi výboru
FK, který předá informaci příslušným trenérům
4. Návrh plánu bude projednán a schválen vedoucí TVZ a bude závazný pro trenéry jednotlivých
družstev
5. Vstup do šaten tribuny a následně vstup na travnatou plochu bude povolen jen za účasti trenéra
příslušného družstva, bez jeho účasti nebudou hráči vpuštěni do tribuny a šaten
6. Vstup do venkovního prostoru hřiště bude možný v souladu s časovým plánem tréninků
7. Vstup bude usměrněn barevným ohraničením s tím, že bude eliminován pohyb hráčů po
tartanové ploše
8. NA TRAVNATOU PLOCHU SE NESMÍ VSTUPOVAT POKUD BUDE POKRYTA SNĚHEM, JINOVATKOU
– NÁMRAZOU – HROZÍ VÝRAZNÉ NEBEZPEČÍ VZNIKU SNĚŽNÉ PLÍSNĚ !
9. Každý trénink bude zahájen rozcvičením v prostoru oblouku s travnatým povrchem a to min po
dobu 20 minut.
10. Teprve potom bude možné zahájit trénink na hlavní ploše.
11. Hlavní plocha bude využita s vyjímkou ploch pokutových území, kde nebude trénink povolen
nebo jen po dohodě s trávníkářem.
12. Výklus při fotbalovém tréninku je nutno provádět na atletické dráze, nikoliv po obvodu nebo
v ploše travnaté plochy ( hráči budou mít obuv určenou na daný povrch ).
13. Tréninková místa na hlavní ploše je bezpodmínečně nutno měnit a dále je nutné měnit
pravidelně postavení tréninkových branek na ploše.
14. Po ukončení tréninku mužstva odcházejí opět vyznačeným koridorem do kabin
15. Po ukončení tréninku je nutné odstranit a uložit všechny tréninkové pomůcky mimo plochu
16. Tréninkový rozpis a dobu tréninků je nutno dodržet, není možné je protahovat, či trénovat
mimo plán tréninků
17. Při mistrovských utkáních pohyb hráčů a osob zapsaných v zápise o utkání řídí a odpovídá za ně
hlavní pořadatel, kterého musí mít domácí družstvo vždy zajištěno
18. Vstup na vnitřní plochu areálu bude umožněn 40 minut před oficiálním zahájením utkání
19. Rozcvičení se opět musí odehrát v oblouku za levou brankou a na hlavní ploše pak mužstva
mohou být v rozpětí 15-20 minut

20. Do pokutových území vstupují jen brankáři a hráč určený k jejich rozcvičení s míčem
21. Vstup na hřiště při mistrovských utkáních bude opět ohraničen
22. Sektor pohybu trenérů obou mužstev bude ohraničen bílo-červeným plastovým řetězem
23. Hlavní pořadatel dohlíží na minimální pohyb hráčů po tartanové ploše v kopačkách a zabraňuje
jejímu poškození
24. DO PROSTORU TRIBUNY JE ZAKÁZÁN VSTUP JINÝCH OSOB NEŽ HRÁČŮ, TRENÉRŮ A OSOB,
KTERÉ JSOU ZAPSÁNY V ZÁPISE O UTKÁNÍ (RODIČE, PRARODIČE, DOPROVOD, FANOUŠCI
APOD.) – odpovídá hlavní pořadatel a trenéři
25. Tribuna bude uzamykána vnějším vstupem. Odpovídá hlavní pořadatel a trenéři
26. Prozatímně bude chod tréninků a mistrovských zápasů řídit a kontrolovat určený pracovník TJ,
který bude mít pravomoc rozhodovat o čase vstupu na hřiště, o využití hřiště a o pohybu osob
v prostorách tribuny a hřiště
27. Ve vnitřních a venkovních prostorách tribuny a hřiště jsou instalovány kamery se záznamem,
které budou sloužit pro kontrolu a dodržování nastavených pravidel využití objektu tribuny a
hřiště
28. Na ploše atletické dráhy a na atletických sektorech bude provádět svoji činnost oddíl atletiky,
VEŘEJNOSTI BUDOU VYHRAZENY HODINY - pro tyto hodiny bude přítomna služba, která bude
dohlížet na dodržování pravidel (obuv, zákaz vstupu na hřiště a pod.)
29. Je zakázáno používat atletickou dráhu v kopačkách, pokud je trénink zaměřen na běhy, pak je
nutná vhodná sportovní obuv na tento povrch, tretry jsou povoleny s hroty max. délky 9mm
30. Atletický oddíl nebude využívat travnatou plochu, pokud její využití bude nezbytné pro
tréninkovou či závodní činnost povoleno bude jen po předchozí dohodě s vedoucí TVZ
31. Za dodržení řádu zodpovídají funkcionáři, trenéři a hráči všech oddílů, klubů, které budou dle
plánu užívat areál hlavního stadionu TJ Nový Jičín

Sektory technických disciplín
1. Vstup na plochu dráhy a sektorů je povolen pouze ve vhodné sportovní obuvi ( ne
v kopačkách)
2.Tretry jsou povoleny s hroty max. délky 9mm
3.K tréninku nebo výuce TV využívejte rovnoměrně protilehlou rovinku.
4.Doskočiště skoku do dálky není pískoviště! Jiné užívání než pro závody,trénink a výuku TV je
zakázáno.
5.Po ukončení tréninku nebo výuky TV uveďte dráhu,sektory i náčiní do původního stavu
(zakrýt doskočiště,uklidit překážky na původní místo,zamést písek okolo doskočiště,odnést
odpadky apod.)
6.Mimo závody, atletický trénink a výuku TV je jakékoliv užívání doskočiště skoku do výšky
zakázáno.

7.Vstup na plochu dráhy, sektorů a hřiště s kolem či kočárkem není povolen.
8.Na dráhu, sektory a na vnitřní hřiště je zakázán vstup se zvířaty.
9.Dráha může být uzavřena během přípravy na závody.
10.Míčové hry na dráze i sektorech nejsou povoleny.
11.Před vstupem na dráhu i sektory vyhoď žvýkačku do koše.

MONITOROVÁNÍ VNITŘÍCH A VENKOVNÍCH PROSTOR KAMEROVÝM SYSTÉMEM
1) Vnitřní i venkovní prostory TRIBUNY monitorují 4 stacionární kamery. Vnitřní kamery jsou
umístěny 2 ks na chodbách monitorují chodby. Venkovní kamery 2 ks monitorují vstup na hrací
plochu, atletickou dráhu + části hřiště
2) Kamery jsou instalovány za účelem zvýšení bezpečnosti a ochrany majetku.
3) Záznamový režim kamer je v provozu nepřetržitě.
4) Záznam kamer se ukládá po dobu 10 dnů.
5) Přístup k záznamu z kamer je zabezpečený přístupovými hesly.
6) Přístup k záznamu má správce hřiště a vedoucí pracovníci TJNJ.
7) Zpřístupnit mohou pověřené osoby záznamy pouze za mimořádných událostí orgánům
činným v trestním řízení a správním orgánům pro vedení přestupkového řízení.
8) Návštěvníci jsou o skutečnosti, že se nacházejí v monitorované zóně informováni cedulkami
na dveřích.
9) Záznam přehrává jen v případě, že došlo k ohrožení bezpečnosti a poškození zařízení za
účelem zajištění nápravy a nastavení preventivních opatření v souladu se zákonem č.101/2000
Sb.
10) Je přísně zakázáno předávat záznamy třetím osobám bez souhlasu ředitele TJNJ.
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