
 

VAIMASTVERE  ARENA  KASUTAMIS E EESKIRI 

 

1. Staadioni kasutamine kooskõlastatakse  staadioni esindajaga.  

2. Staadioni esindajal on õigus areen vajaduse korral (võistluste eel, ilmastiku tõttu, remondiks  

osaliselt või täielikult treeninguteks ja võistlusteks sulgeda.  

3. Riietusruumi kasutamine tuleb eraldi kokku leppida staadioni esindajaga.  

4.          Tasuta on võimalik staadioni kasutada Jõgeva valla koolinoorte gruppidel. Vaimastvere elanikel, 

kohalikul spordiklubil ILLI ja Vaimastvere  Koolil. Samuti  SK Nooruse  koolinoorte  treeninggruppidel. 

Kasutus on vaja eelnevalt kokku leppida, et oleks võimalik väljakut  sujuvalt rentida 

5. Treener või treeningugrupi vastutav isik peab treeningule saabuma esimesena ja lahkuma 

viimasena olles veendunud: 

* et kõik treeningust osavõtjad on lahkunud  

* veekraanid suletud  

* koolimaja uks lukustatud  

6. Treeninguteks ning võistlusteks väljastatud vahendite ja inventari korrasoleku eest vastutab 

treener ja/või üritust korraldav organisatsioon.  

* inventar väljastatakse treenerile või vastutavale isikule  

* treeningvahendeid  ja inventari on lubatud kasutada ainult määratud otstarbeks  

* treeningu lõppedes korrastada võistluspaigad  

* rikutud inventari ja vahendite kohta koostatakse akt  

7. Staadionil ei ole lubatud  

* treeningtundide läbiviimine ilma treeneri või juhendaja kohalolekuta  

* viibida kõrvalistel isikutel võistlus- ning treeningpaikades  ja riietusruumides  

* siseruumides välisjalatsites liikumine  

* pallidega soojenduse tegemine ja pallimäng siseruumides  

* jooksutõkete kasutamine jalgpalliväravatena  

* treeningvahendite kasutamine,  mis võib rikkuda väljaku katet  

8. Lukustamata riietusruumidesse  jäetud asjade eest staadioni administratsioon  ei vastuta.  



9. Käitumisreeglid staadionil : 

* staadionile on keelatud kaasa võtta külm- ja tulirelvi (vm teistele ja endale ohtlikke esemeid), 

pürotehnilisi vahendeid, alkoholi, narkooti l isi aineid, klaas- ja plekktaaras jooke 

* staadionile ei ole lubatud siseneda jalgratastega, rulluiskudega vm sarnaste vahenditega ning 

koerte jm . koduloomadega 

* staadionil on keelatud viibida alkoholijoobes  vm droogide mõju all  

* staadionil ei ole lubatud suitsetamine  ka tualettides ja siseruumides  

* staadioni külastaja peab hoidma puhtust ja korda  

10. lga staadioni kasutaja ja külastaja kohuseks on täita staadioni kodukorda ning staadioni 

esindajate nõudeid ja juhiseid.  

 

 

Staadioni esindajate kontaktid: 

Väino Ling tel.nr.  5036940  vaino@vaimastverepk.edu.ee 

Igor  Orlov tel.nr.5044848 igor100@hot.ee 

Etteteatamised  vähemalt  kaks nädalat ette, võistlusmängud  neli nädalat. 


