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KOLOZSVÁRI UTCAI SPORTLÉTESÍTMÉNY HASZNÁLATI
RENDJE
Biatorbágy Város Önkormányzata által, a Viadukt Sport Egyesület
jóvoltából és támogatásával, a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos
Pályaépítési Programjának és a Magyar Atlétikai Szövetség szakmai
támogatásának köszönhetően létesítményfejlesztési program valósult meg
Biatorbágy Város Kolozsvári utcai sporttelepén (hrsz.: 704/2;
továbbiakban: Sportlétesítmény) .
A fejlesztések keretein belül egy nagyméretű műfüves labdarúgó pálya,
kisméretű rekortán focipálya, lábtenisz pálya, komplex atlétikai centrum
építése és a szükséges kiszolgáló épületek bővítése került megvalósításra.
A Sportlétesítmény fejlesztésével Biatorbágy Város Önkormányzata
jelentős értéket teremtett, mely érték felelősségteljes megóvása közös
feladatunk.
A Sportlétesítmény értékállóságának biztosítója, felelős vagyonkezelője a
Viadukt Sport Nonprofit Kft.
A Sportlétesítmény fejlesztését az alábbi célok ösztönözték.
o A város lakosság számára szabályozott keretek között lehetőséget
teremteni a szabadidős sporttevékenységek végzéséhez, ezzel
hozzájárulva az egészséges életmód kialakításához, fenntartásához.
o Járuljon hozzá a Sportlétesítmény a közösségi élet fejlődéséhe z.
o Biztosítson
lehetőséget
a
sporttevékenységek végzéséhez.

város

intézményei

számára

o A Viadukt Sportegyesület szakosztályaiban sportoló tagok számára
teremtsen magas szintű körülményeket a sporttevékenység
elvégzéséhez.
o Sportesemények,
szolgáljon.

sportrendezvények
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szervezésének

helyszínéül

1. § Személyi hatálya
Jelen pályahasználati rend kiterjed minden a Sportlétesítményt jogszerűen
használó személyre, beleértve a Viadukt Sportegyesület alkalmazottjait,
edzőit versenyzőit és minden játékosát.
Kiterjed továbbá a sportpályákon rendezett bármely sporteseményen
megjelent nézőre, szurkolóra, vendégre.
2. § Időbeli hatálya
Jelen pályahasználati rend hatályba lépésének időpontja: 2018. október 1.
napja és határozatlan időre szól.
3. § A Sportlétesítmény használatával kapcsolatos tudnivalók
1. A Sportlétesítmény használatának alapvető feltétele biatorbágyi
lakcím igazolása.
Fontos, hogy a Sportlétesítményt használó személyek mindenkor a
szükséges gondossággal és felelősséggel használják a sportpályákat. Ezért
minden, a Sportlétesítményt meglátogató közösség, család, csoport vagy
egyén csak úgy léphet be a létesítménybe, ha köztük legalább egy sz emély
rendelkezik biatorbágyi lakcímmel és ezt lakcímkártya felmutatásával
igazolni tudja.
2. Pályabeosztásra, használatra vonatkozó szabályok.
o A Sportlétesítmény lakossági használata az alábbi táblázati adatok
szerint lehetséges. Ennek betartása biztosí tja a lakossági igények
teljesülését és az intézmények, egyesület által szervezett foglalkozások,
edzések és mérkőzések zavartalanságát.
o A pályahasználat saját felelősségre a házirend betartása mellett
megengedett. Gyermekek 14 éves korig kizárólag pedagó gus vagy
szülői, nagyszülői felügyelet mellett tartózkodhatnak a pályán.
Csoportonként egy felnőtt személy (pl. szülő) jelenléte már elegendő.
o

A Sportlétesítmény látogatásához csoportonként legalább egy
biatorbágyi lakosnak jelen kell lenni, ebben az esetben ő a felelős a
házirend betartásáért, és az esetlegesen okozott
károk
megtérítéséért.
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o Az utolsó biatorbágyi lakos távozásakor mindenkinek el kell hagynia a
pályát, aki vele együtt lépett be a Sportlétesítménybe.
o A nagy műfüves labdarúgó pálya hasz nálata vagyonvédelmi okokból
alkalmi csapatok számára szervezetten is tilos. A nagy műfüves pályát
egyéni, családi gyakorlásokra, intézményi, városi eseményekre, és a
Viadukt Sportegyesület rendezvényeire lehet térítésmentesen használni.
Ezeken felül az igazolt játékosokból álló labdarúgó csapatok
használhatják, bérleti megállapodás és térítés alapján.
o Amennyiben a kis műfüves pályát kizárólag biatorbágyi diákok veszik
bérbe, a mindenkori bérleti díjból 50% kedvezményt biztosítunk. A
kedvezmény elnyeréséhez érvényes diákigazolvány is szükséges.
o A Sportlétesítményt gépjárművel látogatók kötelesek betartani a közúti
közlekedés és a közút kezelője Biatorbág y Város Önkormányzata
közlekedésre vonatkozó szabályait.
o A Sportlétesítmény közelében lakóingatlanok találhatók. Ezért a
Sportlétesítményt látogató e pályahasználati rend személyi hatálya alá
tartozó személyeknek vállalniuk kell, hogy viselkedésükkel,
magatartásukkal szükégtelenül nem zavarják a környéken élők
pihenését, és kikapcsolódását. E szabály megszegőit a Vagyonkezelő
szóban, majd írásban is figyelmezteti, legvégső esetben a
Sportlétesítmény használatától is eltilthatja.
o A szomszéd ingatlanokra átrúgott labdákért a kerítésen átmászni
szigorúan tilos!
A Sportlétesítményt nem látogathatja:
o aki kábítószer, alkohol vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt áll,
vagy a sportolókat fegyelmezetlenségével, rendet lenkedésével zavarja,
o korlátozott cselekvőképességű és felügyelet nélkül van,
o akit a Vagyonkezelő a Sportlétesítmény használatától eltiltott.
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3. Nyitvatartási idő, pályahasználati beosztás.
3.1. A Sportlétesítmény nyitvatartási ideje: hétfőtől vasárnapig 6 -21
óráig.
A Sportlétesítmény területén található egységek (pl. focipálya, futópálya,
stb) használatba vételét az alábbi időkereteken belül tesszük lehetővé
valamennyi felhasználó (lakosság, intézmények, Viadukt SE szakosztályai
és a bérlők) számára.
Kis műfüves
labdarúgó
pál ya,
lábtenisz
pál ya

Rekortán
futópál ya

Rekortán
focipál ya

Nagy
műfüves
labdarúgó
pál ya

H-P

6-21

9-20

9-20

9-18

Szombat

6-21

9-18

9-18

zárva

Vasárnap

6-21

9-18

9-18

zárva

Az előre jelzett napokon és a technikai, karbantartási időszakokban a
sportcentrum zárva tart.
A Sportlétesítmény területén található nagyteljesítményű reflektorokat
sem a reggeli órákban, sem 20 óra után nem helyezzük üzembe. Ez azt
jelenti, hogy a futók - átmenetileg - a reggeli időszakban és 20 óra után
világítás hiányában nem használhatják a futópályát. A tulajdo nos
Biatorbágy Város Önkormányzata dolgozik azon, hogy a futók számára
megfelelő megoldást találjon és sötétedés esetén is lehessen használni a
futópályát, addig a sportolni vágyók szíves türelmét kérjük.
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3.2. Pályahasználati beosztás
VERSENYIDŐSZAKBAN
Január 10. - Június 10. és Augusztus 1. - November 30. közötti időszak.
Kis műfüves
labdarúgó
pál ya,
lábtenisz
pál ya

Rekortán
futópál ya

Rekortán
(gumi)
focipál ya

Nagy
műfüves
labdarúgó
pál ya

6-14*
15-21***

9-20

12-15

zárva

Szombat

6-21 **

9-18 **

-

zárva

Vasárnap

6-21 **

9-18 **

9-12

zárva

H-P

* Hétköznapokon a 6-14 óra közötti időszakban a lakosság mellett
Biatorbágy városának intézményei is használják a rekortán futópályát és
a rekortán (gumi) focipályát. A közös használat során az intézmények
előnyt élveznek.
** Hétvégén a pályák széles idő sávban használhatók a táblázatnak
megfelelően. Amennyiben utánpótlás vagy a felnőtt korosztályú
labdarúgó csapatok mérkőzéseket játszanak a nagy műfüves pályán,
ebben az időszakban a rekortán futópályát és a rekortán (gumi)
focipályát a lakosságnak használni tilos!
*** Hétköznap délután 15-20 óra között a nagy műfüves labdarúgó
pályán utánpótlás vagy a felnőtt korosztályú labdarúgó csapatok
edzenek. Ezen edzések ideje alatt a rekortán futópályát – a balesetek
elkerülése érdekében - csak 18. életévét betöltött személyek
használhatják, kizárólag saját felelősségükre!
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VERSENYIDŐSZAKON KÍVÜL
Június 11. – Augusztus 1. illetve December 1. - Január 9. időszak.

Rekortán
futópál ya

Rekortán
(gumi)
focipál ya

H-P

6-20

9-20

Szombat

6-20

9-18

Vasárnap

6-20

9-18

Nagy
műfüves
labdarúgó
pál ya

Kis műfüves
labdarúgó
pál ya,
lábtenisz pál ya

10-12 és
16-18
10-12 és
16-18
10-12 és
16-18

nem
bérelhető
nem bérelhető
nem bérelhető

A Kolozsvári utcai Sportcentrum pályahasználati beosztása iránt
érdeklődhet
- a www.viaduktse.hu honlapon
- telefonon az alábbi elérhetőségén: 06 -23/ 820 721
Kellemes kikapcsolódást és jó sportolást kívánunk!

Biatorbágy, 2018.10.01

Viadukt Sport Nonprofit Kft.
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