
MŰFÜVES PÁLYA HASZNÁLATA

A MŰFÜVES PÁLYA KIZÁRÓLAG AZ ÜSTÖKÖS FC GYŐR
– MINT A LÉTESÍTMÉNY ÜZEMELTETŐJE –

ENGEDÉLYÉVEL HASZNÁLHATÓ!

A műfüves borítást csak arra alkalmas, tiszta edzőcipőben (hernyótalpas, gumi 
vagy műanyag stoplis, teremcipő) lehet használni. A sportolásra alkalmatos 

cipőket a játékot megelőzően a labdarúgópálya szélén kell átvenni!

A játéktéren kizárólag olyan tevékenység, sporttevékenység folytatható, amely a 
műfüves pálya általános rendeltetésének megfelelő!

A pályán illetéktelen személyek (hozzátartozók, szülők, szurkolók) az edzések és a 
mérkőzések idejében nem tartózkodhatnak!

A műfüves pálya területén bármilyen eszközhasználat külön engedéllyel vehető 
igénybe!

A használati (sport) eszközöket a használat után a játéktérről az eredeti helyére 
vissza kell szállítani!

Tilos a labdák kerítéshez, térelválasztó rendszerhez való szándékos rugdosása, 
dobálása, és minden olyan tevékenység, amely a kerítés épségét veszélyeztetné!

Kifejezetten tilos a köpdösés, bármiféle az izzadtságon kívüli testváladék 
„elhelyezése”!

A játéktérre lépni kizárólag edzői, tanári, vagy sportvezetői felügyelettel szabad!

Tilos a játéktéren kívül bárhol labdával bemelegíteni!

A létesítmény egész területén tilos a dohányzás, szemetelés, szotyola, tökmag 
stb. fogyasztása!

Kérjük vedd figyelembe, hogy a létesítmény lakókörnyezetben lett kialakítva! 
Viselkedéseddel mutass példát, hogy az itt élők pozitív véleményt formáljanak a 

labdarúgó társadalomról!

Köszönjük, hogy a szabályok betartásával hozzájárulsz a létesítmény hasznos 
élettartamának megnöveléséhez!
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KIEGÉSZÍTŐ RENDELKEZÉSEK!

2021. november 1-től visszavonásig a következő 
rendelkezések léptek életbe a műfüves pálya használatával, 

kiadásával kapcsolatban

A megrendezésre kerülő edzések, mérkőzések zárt kapuk mögött zajlanak. A 
létesítmény területén csak az edzésen, mérkőzésen részt vevő csapatok 

labdarúgói, edzői, az egészségügyi személyzet, játékvezetők és a rend 
fenntartásával megbízott személyzet tartózkodhat.

A pályát bérlőként használatba vevő csapatok részére öltöző használatot a 
rendelkezés visszavonásáig nem biztosítunk.

Videózás, játékosmegfigyelők tevékenysége kizárólag az Üstökös FC és a 
résztvevő egyesületek közös hozzájárulásával engedélyezett!

Kérjük a pálya használatát igénybe vevő egyesületeket, hogy a rendelkezésről 
tájékoztassák a sportolók hozzátartozóit és a csapat szurkolóit!

A szabályok be nem tartása a pálya használatának azonnali beszüntetésével, ill. a 
további foglalások megszüntetésével jár.
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