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NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD FOTBALOVÝCH UTKÁNÍ 
Tento  dokument  je účinný od soutěžního ročníku 2012 / 2013 a je odsouhlaseným dokumentem výkonnného výboru a pořadatelského sboru 
Sportovního Klubu Šenov.        Datum:  15.4.2013     Alexandr Minich - předseda SKŠ 

 

1. ZÁKLADNÍ  USTANOVENÍ 

Tento Návštěvní řád je vydán 
Sportovním klubem Šenov (dále SKŠ) 
který je nájemcem sportovního   
areálu fotbalového hřiště se zázemím  
pro potřeby určení základních 
závazných pravidel chování všech 
návštěvníků fotbalových utkání a 
vstupujících do areálu a používající 
zařízení areálu za tímto účelem. 

Účelem návštěvního řádu je zejména 
zajištění ochrany bezpečnosti, zdraví a 
majetku v areálu a zabezpečení 
podmínek regulérního průběhu dle 
rozpisů utkání svazů Fotbalové 
Asociace České Republiky (dále FAČR),  
které bude SKŠ v areálu uskutečňovat.   

Cílem návštěvního řádu je též 
zajištění příjemné sportovní a 
společenské atmosféry na utkáních.  

Každý svým vstupem deklaruje,  že je 
seznámen s obsahem tohoto 
návštěvního řádu  a vyjadřuje souhlas 
být vázán podmínkami tohoto řádu.  

Tento „Návštěvní řád fotbalových  
utkání“ doplňuje „Provozní řád 
sportovního areálu“ vydaný  
provozovatelem areálu (město Šenov, 
schválené radou města), který je pro 
návštěvníka areálu také závazný. 

2. POŘADATELSKÁ  SLUŽBA 

Právo k výkonu funkce pořadatele mají 
viditelně označení členové 
pořadatelského sboru (reflexní vesta s 
nápisem pořadatel a pořadovým 
čílsem pořadatele) jakož i policie a 
členové přivolaných záchranných 
sborů či služeb. 

Členové pořadatelské služby jsou 
oprávněni na základě delegování SKŠ 
na utkání kontrolovat a vymáhat 
ustanovení uvedená v tomto 
návštěvním řádu. 

3.   VSTUP A POBYT V AREÁLU 

Veřejnost může do areálu vstupovat 
v čase pořádaného utkání SKŠ pouze 
se souhlasem pořadatelského sboru   

na základě řádně zakoupené a 
předložené vstupenky. Vstup může 
být povolen i osobám splňující 
podmínky vstupu určené rozpisy 
soutěží vydaných svazy FAČR a členům 
realizačních týmů SKŠ a 
pořadatelského sboru.  

Pořadatelé mohou zakázat vstup do 
areálu osobám zjevně pod vlivem 
alkoholu nebo jiných návykových 
látek. 

Vstup se psy či jinými domácími zvířaty 
je možný jen po dohodě s pořadateli. 

Osoby, které v průběhu utkání jsou 
zjevně pod vlivem alkoholu nebo 
jiných návykových látek, stejně tak 
jako osoby, které ohrožují bezpečnost 
osob a majetku a narušující regulérní 
a předepsaný průběh utkání ztrácejí 
oprávnění k pobytu a mohou být 
pořadatelskou nebo bezpečnostní 
službou, případně též příslušníky 
Městské policie Šenov nebo Policie ČR 
kdykoliv vyvedeni z prostoru areálu. 

4.  POVINNOSTI  NÁVŠTĚVNÍKŮ  

Návštěvníci jsou povinni dodržovat 
nařízení a pokyny pořadatelů nebo 
bezpečnostní služby jakož i  policie, 
hasičů, záchranné služby a hlasatele. 

Návštěvníci jsou povinni při svém 
pobytu respektovat obecně závazná 
pravidla slušného chování a dobrých 
mravů, tj. především slušnost a 
ohleduplnost, a jsou povinni zdržet 
jakýchkoli projevů mezilidské, rasové, 
náboženské nebo politické 
nesnášenlivosti.  

V případě porušení nebo 
nerespektování  tohoto ustanovení, 
může být návštěvník dopouštějící se 
zjevně zakázaného jednání, z prostoru 
areálu bez předchozího napomenutí 
okamžitě vyveden. 

Pes musí být na vodítku a s 
ochranným košíkem.  

 

 

 

5.  ZÁKAZY  NÁVŠTĚVNÍKŮM 

Vstupovat do oblastí, které nejsou 
určeny pro návštěvníky (např. hrací 
plocha). 

Vstupovat do oblastí vymezených 
pořadatelskou službou (např.  při 
příchodu a odchodu mužstev a 
rozhodčích na hřiště při zahájení či 
ukončení utkání ). 

Házet předměty jakkéhokoliv druhu na 
hrací plochu či do prostor pro 
návštěvníky. 

Zakládat oheň, zapalovat nebo 
odstřelovat ohňostroj či světlice 

Ničit zařízení a vybavení  areálu, konat 
svoji tělesnou potřebu mimo toalety, 
odhazovat odpadky mimo místa k 
tomu určená. 

Vnášet a konzumovat vlastní 
alkoholické nápoje. 

Vnášet zbraně jakkéhokoliv druhu, 
jakož i předměty, které lze jako zbraň 
použít. 

Pohybovat se v areálu na vnesených 
dopravních prostředcích (např. kolo, 
koloběžka). Tyto je možné odstavit 
pouze ve vymezených prostorech. 

Nesmí umožnit volný pohyb  psů neb 
jiných domácích zvířat . 

6.  ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY A 
DŮSLEDKY PORUŠENÍ 
NÁVŠTĚVNÍHO ŘÁDU 

 
Vstup a užívání prostor areálu v době 
utkání  uskutečňuje každý návštěvník 
na vlastní nebezpečí. SKŠ odpovídá jen 
za poškození zdraví a věcné poškození 
způsobené úmyslným nebo hrubě 
nedbalým chováním pořadatelského 
sboru a členů realizačních týmů nebo 
osob v obdobném poměru závislé 
činnosti. 
Osobám, které poruší  jakýmkoliv 
způsobem ustanovení tohoto 
návštěvního řádu, může být do 
budoucna zakázán vstup do areálu při 
pořádaných utkáních SKŠ ve ve všech 
soutěžích, včetně mládežnických. 


