HÁZIREND
A Komatits József vívóterem (továbbiakban: Létesítmény) működésére vonatkozó szabályokat
az üzemeltető Szombathelyi Vívóakadémia SE (továbbiakban: Egyesület) vezetősége állapította
meg, annak betartása és betartatása az Egyesület minden sportolójának (vagy annak
gondviselőjének) és ott dolgozóknak kötelessége. A Házirend rendelkezései érvényesek
mindazon személyekre, akik a Létesítmény területére belépnek, függetlenül attól, hogy
sportolóként vagy egyéb okból látogatják az épületet.
1.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK









A Létesítmény vívósport gyakorlására szolgál, azt az Egyesület tagjai, sportolói, edzői,
illetve a kiskorú sportolók szülei, kísérői (látogatók) használhatják, ilyen módon a
Létesítmény nem nyilvános helyiség. Más személyek a Létesítményt az Elnök
engedélyével látogathatják.
A Létesítmény öltözőit, a vívótermet és a klubszobát a sportolók és az edzők használhatják!
Kérjük, a szülők és más kísérők az edzések idején az előtérben várakozzanak!
A Létesítmény egész területén tilos a dohányzás!
A Létesítményben tartózkodó személyek a Baleset- és Tűzvédelmi Szabályzatot kötelesek
betartani.
A Létesítmény területére behozott, őrizetlenül hagyott anyagi javakért és értéktárgyakért
az Egyesület nem vállal felelősséget.
A kerékpárokat a Létesítmény előtt kihelyezett tárolókban kérjük elhelyezni!
Kisállatot a Létesítmény területére behozni közegészségügyi okokból nem szabad.
2.SPORTOLÓKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK









Az edzések ideje a mindenkori, az Egyesület honlapján közzétett aktuális edzésrend
szerint, általában munkanapokon 14.00-21.00 között, egyébként az edzőkkel történő
egyéni megbeszélés esetén a megbeszélt időpontban.
Sportolás során az edzői utasításokat mindenki köteles betartani!
A Létesítményben sportolni kizárólag egészséges, sportolásra alkalmas állapotban lehet,
amely tényt az edzők jogosultak ellenőrizni.
A vívóterem speciális sportpadlóval rendelkezik, ezért arra csak puha talpú, tiszta
lábbelivel (sportcipő, papucs) szabad belépni! A terembe utcai cipőben, különösen kemény
sarkú alkalmi cipőben belépni tilos!
A Létesítményben 18 év alatti személyek kizárólag edzői felügyelettel sportolhatnak!










A Létesítményben 18 év feletti személyek saját felelősségre sportolhatnak!
Fegyveres vívás kizárólag a Magyar Vívószövetség által előírt teljes védő ruházatban
(fejvédő maszk, vívó felső ruha, hónalj védő, vívó nadrág, vívó zokni, vívókesztyű)
történhet. A felszerelést az edzők a balesetek megelőzése érdekében jogosultak és egyben
kötelesek ellenőrizni.
Az öltözőn és vívótermen kívül az egyéb helyiségeket (fegyvermesteri szoba, edzői iroda,
erősítő szoba, szertár) a kiskorú sportolók csak felügyelettel látogathatják.
Kezdő sportolóink az öltözőkben, versenyzőink pedig a vívóteremben kialakított
számzáras szekrényben tárolhatják sportfelszereléseiket. A szekrények használatára,
illetve az azokban elhelyezhető tárgyakra külön szabályzat rendelkezik.
A terem tisztaságának megőrzése és a biztonságos sportolás érdekében a vívóterembe ételt
bevinni tilos, italt pedig csak a kijelölt helyen szabad fogyasztani.
Fegyverek javíttatására és beszerzésére az Egyesület fegyvermesteri szolgáltatása
keretében külön szabályzat és árjegyzék keretében kerülhet sor.
3.LÁTOGATÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK





Az edzéseket a szülők és más kísérők a váróhelyiségből megtekinthetik, azonban
személyiségi jogok védelme érdekében azokról hang-, kép- és videófelvétel rögzítése nem
megengedett!
Kérjük a szülők és kísérők amennyiben szükségét látják, az edzőkkel az edzések előtt,
illetve azok befejezését követően a váróban beszéljenek, ezzel mellőzve az edzések
megzavarását!
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