
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. 

Véső úti Sportközpont 

Atlétikai Központ 

Házirendje 

 

 

Az Atlétikai Központ Használati Szabályzatában foglaltaknak megfelelően az alábbi Házirend 

betartására kérjük a létesítmény használóit. 

 

Az Atlétikai Központ elsődleges feladata és funkciója az utánpótlás korú, valamint felnőtt atlé-

tikai sportolók edzési, illetve versenyeztetési lehetőségeinek biztosítása. 

Fontos feladata továbbá a szabadidősport elősegítése is. 

 

A szervezett, egyesületi szintű és szabadidős sportolás összehangolása, illetve a létesítmény 

újszerű állapotának megtartása végett szükséges az alábbiak fokozott betartása:   

        

A versenysport számára készült 400 méteres rekortán atlétikai- és füvespályát a szabadidő spor-

tolók az edzésidők és a versenyek időtartama alatt nem használhatják!  

 

Az Atlétikai Központba belépő sportoló, kísérő, látogató, használó önmagára nézve kötelező 

érvényűen elfogadja létesítmény HÁZIRENDJÉBEN foglaltakat. 

 

A szabadidő sportolók az atlétikai pálya használatbavétele előtt a pályán folyó atlétikai edzése-

ket, iskolai foglalkozásokat, egyéb sporttevékenységet vezető vagy karbantartási munkálatokat 

végző személyekkel előzetesen egyeztetni kötelesek. 

 

Általános és mindenkire vonatkozó szabályok, előírások, amelyek betartása kötelező ér-

vényű: 

 

1. A futópályát csak tiszta edző- és futócipővel szabad használni. Utcai, stoplis és sá-

ros cipővel a pályára felmenni tilos. 

2. Futásra, kocogásra a külső 7-es és 8-as futópálya van biztosítva. 

3. A rekortán pályán csak 9 mm-nél rövidebb szöggel rendelkező cipőt lehet hasz-

nálni. 

4. A futópálya kivételével más gyakorlóhelyek (ugródomb, távol-, és hármasugró he-

lyek, dobókörök, gátak, akadályok stb. és a futófolyosó) nem használhatóak. 

5. Az atlétikai pályáról eszközöket, sportszereket stb. kivinni, vagy a pályára bevinni 

nem szabad. 

6. A futópálya igénybevétele 18 éves kor alatt csak felnőtt kísérettel engedélyezett. 
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7. A futópályát mindenki saját felelősségükre veheti igénybe. Az igénybevétel meg-

kezdésével magukra nézve kötelező érvényűen elfogadják a vonatkozó Használati 

Szabályzatot, tűz-, munka- és balesetvédelmi előírásokat. 

8. A pályán hagyott tárgyakért az Üzemeltető felelősséget nem vállal. 

9. Minden okozott kárt az Üzemeltetőnek azonnal jelenteni kell. A nem rendeltetés-

szerű használatból származó kárt minden esetben meg kell téríteni. 

10. A sportpálya területén a dohányzás és szemetelés szigorúan TILOS! 

11. A pályát nem rendeltetés szerűen használni, üveget, törékeny tárgyakat, szúró- és 

vágóeszközt, gyúlékony anyagot bevinni, rágógumit eldobni, ételt, szeszesitalt fo-

gyasztani, TILOS! Az edzések és a sportolás után összegyűlt műanyag palackokat, 

szemetet, az arra kijelölt szeméttartó edénybe kell elhelyezni 

12. Tilos a pályára asztalokat, székeket bevinni. 

13. A sportpálya területére állatot, kerékpárt, rollert, gördeszkát bevinni TILOS! 

14. Üzemeltető átöltözési lehetőséget nem tud biztosítani. 

 

Aki a létesítményre vonatkozó rendszabályokat megszegi, illetve nem tartja be, a pálya 

használatától eltiltható. 

 

Kérjük, hogy a sportlétesítmény állagának megőrzése érdekében tartsák be a jelen házi-

rend szabályait! 

 

Javaslatukkal, kérdéseikkel, észrevételükkel kérjük, hogy forduljanak bizalommal a léte-

sítmény alkalmazottjaihoz, illetve vezetőihez. 

 

AZ ATLÉTIKAI KÖZPONT MINDEN LÁTOGATÓJÁNAK JÓ SPORTOLÁST, ÉS 

KIKAPCSOLÓDÁST KÍVÁN A SZOLNOKI SPORTCENTRUM NONPROFIT KFT. 

 

 

ATLÉTIKAI KÖZPONT NYITVATARTÁSA 

Szabadidős sportolók számára: 

Hétfőtől péntekig 6.00-10.00, 18.00-21.00. 

Szombat:8.00-10.00, 14.00-18.00 

Vasárnap:8.00-16.00. 

A pártolótagsági igazolvánnyal rendelkezők a 8-as futópályát - az edzések akadályozta-

tása nélkül - időkorlát nélkül használhatják. 

Rendezvény esetén zárva. 

 


