Interní řád provozu na fotbalovém stadionu
Pověřenou osobou pro komunikaci za SPORTIS je pan František Toman.
Pověřenou osobou pro komunikaci za klub je pan Radim Chmelíček
Tréninky
rozpis připraví na každý měsíc Petr Procházka
nutno dodržovat začátek, čas, konec a plochu
případné změny tréninků, doplňování tréninků řešit přes Radima Chmelíčka
v případě pochybnosti o regulérnosti hřiště musí dojít ke vzájemné shodě Františka Tomana a Radima
Chmelíčka – platí pro všechna mužstva, včetně „A“ mužstva
vstup do kabin bude umožněn vždy dle provozního řádu, zodpovědnou osobou je vždy příslušný trenér,
případně vedoucí mužstva dané kategorie
vstup na hřiště je možný pouze za dozoru trenéra či vedoucího týmu
opuštění hřiště či stadionu bude rovněž dle příslušného bodu provozního řádu
Zápasy – dle hlášenek
Muži A - vše hlavní tráva, UT pouze náhradní hřiště
Muži B - hlavní tráva - od 30.9. UT
St.dorost - hlavní tráva - od. 28.9. UT
Ml.dorost - hlavní tráva - od. 28.9. UT
St.žáci KP - tráva 2 - od 23.9. UT, hlavní tráva
Ml.žáci KP - tráva 2 - od 23.9. UT, hlavní tráva
St.žáci 1.A - tráva 2 - od 30.9. UT
Ml.žáci 1.A - tráva 2 - od 30.9. UT
Přípravky KP - tráva 2, UT
Přípravky OP - tráva2, UT
Pořádek na fotbalovém stadionu
každý trenér a či vedoucí zodpovídá za manipulaci s přenosnými brankami tzn., že je zodpovědný
za případný úraz hráče.
Zodpovědností trenéra je, že branky budou vždy po skončení tréninkové jednotky či zápase
umístěny do prostoru podél plotu umělé trávy, branky u hlavního hřiště lze umístit do volných
prostorů hlavní tribuny a to tak, že budou ležet => žádná branka nebude zůstávat na hřišti
Pomůcky
Veškeré pomůcky budou umístěny ve skladu pomůcek, tzn. je zákaz nechávat si pomůcky v kabinách
Parkování
Parkování v areálu stadionu je zakázáno značkou umístěnou na bráně při vjezdu.
Vjezd do areálu je povolen pouze při nakládání či vykládání dresů, tréninkových pomůcek, atd...
Provozní řád
Přílohou směrnice je provozní řád, se kterým má každý trenér či vedoucí povinnost se seznámit a podepsat
prezenční listinu.
Je rovněž zodpovědný za dodržování tohoto řádu a jeho přenesení informací na hráče své kategorie

