Příloha č. 5

DOPLŇUJÍCÍ PROVOZNÍ ŘÁD
ATLETICKÝ STADIÓN – VÍCEÚČELOVÝ STADION – TENISOVÉ KURTY –
ASFALTOVÉ PLOCHY
1.

Doplňující provozní řád atletický stadion – víceúčelový stadion – tenisové kurty – asfaltové plochy
stanovuje pravidla provozu na venkovních sportovních plochách ve sportovním areálu VUT v Brně
Pod Palackého vrchem (SA PPV). Obsahuje souhrn pokynů, které upravují organizaci a provoz
objektu, dodržování bezpečnosti a pořádku. Doplňující provozní řád doplňuje nařízení Provozního
řádu sportovišť VUT a je závazný pro všechny osoby dislokované v prostorách venkovních ploch
sportovního areálu na ulici Technická 14 a pro všechny osoby, které se v tomto prostoru pohybují.

2.

Atletický stadión (SA PPV AS) VUT Technická 14 s certifikací IAAF Class 1 zahrnuje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3.

Víceúčelový stadion (SA PPV VS) VUT Technická 14 zahrnuje:
•
•
•
•
•
•
•

4.

Atletickou čtyřdráhu, 400 m – MONDO (certifikace IAAF)
Víceúčelová hřiště – basketbal, nohejbal, volejbal (2x)
Fotbalové hřiště nebo 2x malá kopaná (certifikace, umělá tráva třetí generace
Asfaltový chodník (obsluha, ÚZ, in line bruslení)
Asfaltové plochy
Tribunu s technickým zázemím, sklady, WC
Parkoviště pro handicapované (30 míst)

Tenisové kurty (SA PPV TK) VUT Technická 14 zahrnuje:
•
•
•
•

5.

Atletickou osmidráhu, 400 m, povrch MONDO
Dálkařský sektor (4x zakryté doskočiště)
Koulařský sektor
Klec pro hody kladivem a diskem
Obslužné sektory s vrhačskými kruhy
Sektor pro skok vysoký
Sektor pro skok o tyči
Travnatou plochu
Tribunu s technickým zázemím – časomíra, rozhlas, rozhodčí, WC
Sklad atletického vybavení
Asfaltový chodník (obsluha, ÚZ, in line bruslení)

Tenisové kurty s umělým povrchem a osvětlením (3x)
Antukové kurty (2x)
Tribuna
Asfaltová plocha 40 x 60metrů

Pokyny pro užívání venkovních sportovních ploch:
a) Studenti i nájemci přicházejí do areálu hlavním vchodem vedle sportovní haly a k pohybu v
areálu používají obslužné chodníky.
b) Na všechny plochy se vstupuje v čisté a odpovídající sportovní obuvi a s vhodným sportovním
vybavením (atletická dráha – tretry, běžecká obuv; umělá fotbalová tráva – kopačky
s lisovanou podrážkou nebo turfová obuv; tenisové kurty – tenisová obuv bez ostrých hran a s
hladkou podrážkou).
c) Pro sportovce jsou k dispozici šatny se sociálním zázemím (šatnový objekt, F1). Klíče jsou
uloženy na recepci sportovního areálu. V prostoru šaten se zakazuje pohyb v tretrách a na
schodech pohyb v kolečkových bruslích!
d) V šatnách neodkládejte cenné věci!
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e) Nástup do šaten je povolen nejdříve 15 minut před výukou nebo tréninkem. K opuštění šaten
musí dojít nejpozději 15 minut po ukončení výuky nebo tréninku.
f) Úklid a údržbu sportovních povrchů provádějí pravidelně zaměstnanci správy tělovýchovných
zařízení (TPO CESA).
g) Montáž a demontáž příslušenství včetně obsluhy ozvučení, časomíry a osvětlení smí provádět
pouze osoby pověřené a proškolené k této činnosti.
h) Za sportovní materiál používaný ve výuce (míče, rozlišovací dresy, sítě, aj.) zodpovídají učitelé,
za materiál pro nájmy zodpovídají zaměstnanci TPO CESA nebo pověření trenéři.
i) Za úklid odpadků (lahve, kapesníky, omotávky, tejpy, aj.) po výuce (tréninku) je zodpovědný
učitel, trenér nebo zodpovědná osoba uvedená v nájemní smlouvě.
j) Na umělých površích je přísný zákaz pohybu na kolečkových bruslích.
k) Na umělé sportovní ploše je zakázána konzumace jídel, žvýkací gumy a tabáku i slazených
nápojů. Je také zakázáno vnášet nápoje ve skleněných obalech.
l) Pro pitný režim sportovců je dovolena pouze čistá voda.
6.

Pokyny pro užívání povrchu MONDO (atletická dráha a víceúčelové hřiště):
a) Umělý povrch MONDO je určen pouze pro sportovní účely (atletika, míčové hry).
b) V případě znečištění se povrch MONDO nesmí čistit žádnými čisticími prostředky, ale pouze
vodou.
c) Vjezd na povrch MONDO je povolen pouze technice k tomu určené (drobná mechanizace do
1,5 tuny na nápravu).

7.

Pokyny pro užívání umělého trávníku třetí generace
a)
b)
c)
d)

8.

Umělý povrch je určen pouze pro sportovní účely – fotbal, malá kopaná, frisbee. V rámci
atletické přípravy lze tento povrch využít pro rozcvičování a vyklusávání.
V případě znečištění se povrch umělého trávníku nesmí čistit žádnými čisticími prostředky, ale
pouze vodou.
Vjezd na povrch umělého trávníku je povolen pouze technice k tomu určené (drobná
mechanizace do 1,5 tuny na nápravu).
Branky na ploše musí být vždy jištěny proti převrácení.

Pokyny pro užívání asfaltového chodníku
a) Asfaltový povrch je určen pro sportovní účely: in-line bruslení, kolečkové lyže a trénink
vozíčkářů. Slouží také jako obslužná komunikace sportovního areálu.
b) Uživatelé povrchu musí používat vhodné sportovní vybavení (in-line brusle, kolečkové lyže,
přilbu a chrániče aj.).
c) Vjezd na asfaltový povrch je povolen pouze technice k tomu určené (drobná mechanizace do
1,5 tuny na nápravu).
d) Chodník neslouží k odkládání sportovního materiálu, vybavení atletické dráhy nebo travnatého
hřiště.
e) Směr jízdy na bruslích je určen šipkami.

9.

Pokyny pro užívání antukového kurtu
a)
b)
c)
d)

Antukový povrch je určen pro sportovní účely - tenis
Uživatelé povrchu musí mít vhodnou obuv – hladká podrážka bez ostrých hran.
Je zakázáno hrát na suchém nebo málo pokropeném povrchu.
Po ukončení hry je nutno uvést kurt do původního stavu. K úpravě plochy celého dvorce a
zadních i postranních výběhů se nejdříve používají dřevěná hrabla (vyrovnání nerovností),
potom teprve sítě.
e) K očištění tenisové lajny se používá speciální kartáč.
f) Hráči tenisu neobtěžují hráče sousedních kurtů hrubými výrazy a nadměrnou hlučností.
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g) Lavičky u kurtů neslouží jako převlékárny. K převlékání slouží sociální zázemí šatnového
objektu. Při odchodu z kurtu je nutno si řádně na vymezeném místě očistit obuv od antuky
(speciální kartáče u brány).
h) Je zakázáno vnášet na hrací plochu a uvazovat kola k plotům.
i) Není dovoleno přelézání plotů při hledání míčků (klíče od bran jsou na recepci areálu).

V Brně dne 1. 5. 2017

RNDr. Hana Lepková
ředitelka CESA

Marián Kovács
vedoucí TPO CESA
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