Pravidla používání hracích ploch a sportovního areálu Židněves
sezóna 2018/2019
Plán využití hracích ploch:
Plochu č. 1 využívat prioritně pouze pro soutěžní a pohárové utkání, plochu č. 2 využívat pro
trénink a přípravné zápasy před sezónou
so, ne – soutěžní utkání SK Židněves a Sokol Březno – dle rozpisu zápasů
po – pá – tréninky SK Židněves a Sokol Březno
po – odborářská liga, 1x za 14 dní, omezit (odložit zápas) při nepříznivém počasí
Rozpis tréninků:
pondělí:

děti Březno

úterý:

muži Židněves / dorost Březno

středa:

muži Březno / dorost Židněves / děti Židněves

čtvrtek:

děti Březno / muži Židněves

pátek:

muži Březno / dorost Židněves / děti Židněves / dorost Březno

Výjimky při využití hrací plochy č. 1 včetně podmínek
1. Trénink minižáků a dětí – využívat málo zatěžované plochy hřiště
2. Trénink v pokutovém území (dorost a muži pouze před domácím zápasem) – trénink
střelby a standartních situací, max. omezit při nepříznivém počasí, využívat
rovnoměrně obě branky
3. Trénink „Stará garda Březno“ – využívat málo zatěžované plochy hřiště

Využití hracích ploch během sezóny:
srpen – listopad: podzimní sezóna
prosinec – únor: přestávka / údržba hracích ploch
březen – červen: jarní sezóna
červenec: údržba hracích ploch (postřik, zatravnění, regenerace) – provoz omezen

Plán údržby hrací plochy č. 1:
·

údržba (sekání č. 1) bude prováděno ve dnech: středa a pátek. V případě středy je
možné po předchozí včasné domluvě se správcem areálu tento termín mimořádně
využít pro fotbalové utkání (např. přeložený zápas), při možném souběhu tréninků
a údržby, má údržba hřiště přednost.

Plán údržby hrací plochy č. 2:
·

hrací plocha bude udržována dle aktuálních požadavků, její sportovní využití není
nijak limitováno

Podmínky při využívání fotbalových hřišť:
po každém tréninku a fotbalovém zápase zajistí sportovní oddíl (zodpovídá trenér) úklid
použitého vybavení a zařízení sportovního areálu, jedná se především o tyto předměty a
činnosti:
·

·

přenosné branky - po ukončení tréninku a zápasu se všechny použité branky uklidí
mimo hrací plochu - umístí se podle delší strany tenisového kurtu (směrem k
hřišti č. 2) včetně zajištění proti pádu, v případě využití zajišťovacích prvků pro
branky (kovové háky), budou tyto důsledně dohledány a uklizeny do skladu - riziko
poškození sekačky!!!
úklid plochy - po zápasech a trénincích bude zajištěn sportovními oddíly úklid plochy
areálu od odpadků a PET-lahví

Likvidace odpadů ve sportovním areálu:
Likvidace a třídění odpadu z kabin, kiosku a košů z terasy.
·

·

likvidace směsného odpadu (odpad z kabin, odpad z kiosku, odpad z terasy) – odpad
bude likvidován pouze do popelnice, k tomu určené (černá nádoba na rohu kabin,
120l, týdenní svoz)
likvidace plastů (plasty a PET-lahve) – vytříděný plastový odpad umísťovat do žlutých
pytlů s nápisem „PLASTY“ (k dispozici zdarma na OÚ Židněves)

Kontaktní telefony:
Správce areálu – hrací plochy: Jiří Sidor, tel. 722 777 041
Správce areálu – pergola, dětské hřiště, kurty: Petr Vácha, tel. 773 875 483
Starosta obce: Ing. Zdeněk Vácha, tel. 607 931 151
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