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REGULAMENT DE DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢILOR SPORTIVE
PE BAZA SPORTIVĂ NR.1 A U.P.T
I. PISTA DE ATLETISM
CONDIŢII PRIVIND ACCESUL
Accesul gratuit pe pista de atletism este permis urmatoarelor categorii:
-

-

studenţilor/masteranzilor/doctoranzilor U.P.T. pe baza carnetului vizat la zi;
personalului U.P.T. pe baza legitimaţiei de serviciu.;
grupelor de profil educaţie fizică şi sport, grupelor de performanţă, echipelor
sportive ale U.P.T..

Accesul pe pista de atletism este permis şi altor categorii de participanţi pe baza
unei cotizitaţii:
- individual 20 lei/ lună
- grupuri mai mici de 20 de persoane (2 culoare) 50 lei/oră
- grupuri mai mari de 20 de persoane 100 lei/oră
Program eliberări legitimţii de acces: marţi şi joi, între orele 12,00 – 15,00, Baza
Sportivă nr. 1 Politehnica, Cămin 2MV, et. I, camera1.
Orar de acces
‐ pentru studenţii U.P.T., cursul de bază: luni‐vineri: 08,00 ‐ 16,00;
‐ pentru toate categoriile de utilizatori: luni‐vineri: 16,00 ‐ 24,00, sâmbătă‐
duminică: 08,00 – 24,00.
‐ pentru echipe sportive (conform aprobării dată de către Conducerea U.P.T.)

II. TEREN DE FOTBAL
CONDIŢII PRIVIND ACCESUL
Accesul gratuit pe terenul de fotbal este permis urmatoarelor categorii:
- grupelor de profil educaţie fizică şi sport, grupelor de performanţă, echipelor
sportive ale U.P.T. ;

Accesul pe terenul de fotbal este permis şi altor categorii de participanţi pe baza
unei cotizitaţii, numai cu aprobarea conducerii UPT :
‐ 250 lei/oră, pe timp de zi
‐ 300 lei/oră, nocturnă
Persoanele care practică activităţi sportive pe aceste terenuri, au următoarele
obligaţii:
‐ să folosească în mod corect bunurile aflate în incinta;
‐ să păstreze ordinea şi curăţenia ;
‐ să aibă echipament adecvat .
Pe terenuri este interzis:
-

să se introducă şi să se consume băuturi alcoolice;

-

să se fumeze pe teren şi în spaţiile adiacente;

- să se manifeste orice alt comportament care poate duce la
accidentarea personală sau a altor persoane;
- comportamentul indecent .
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INDICAŢII PRIVIND UTILIZAREA
PISTEI DE ATLETISM ŞI A TERENULUI DE FOTBAL
-

-

-

-

‐
‐

pista de atletism este rezervata numai pentru probele de alergări(activitatea la
groapa de sărituri fiind posibilă doar în cadru organizat – profesor educaţie fizică
şi sport);
intrarea pe pista de atletism se face în intervalul orar prestabilit;
grupurile îşi vor desfăşura activitatea numai în prezenţa profesorului de educaţie
fizică sau a antrenorului ;
culoarele de pe pista de atletism vor fi delimitate prin jaloane‐pioni în cazul
prezenţei simultane a mai multor categorii de utilizatori;
în vederea prevenirii uzurii unui singur culoar (nr. 1 de obicei), culoarele de
atletism vor fi utilizate în mod egal;
echipamentul sportiv specific alergărilor este obligatoriu fiind strict interzis
accesul pe pista cu încălţăminte necorespunzatoare (pantofi cu crampoane,
pantofi de sport cu noroi, pantofi cu cuie – excepţie făcând grupele de
performanţă) şi ţinută neîngrijită;
se interzice cu desăvârşire accesul utilizatorilor cu role, biciclete, animale de
companie, practicarea de jocuri sportive cu mingea pe pista de atletism şi
alergarea pe gazon;
se impune tuturor utilizatorilor un comportament sportiv civilizat specific
activităţilor sportive;
practicarea exerciţiilor fizice şi dozarea efortului pe pista de atletism este
recomandabil a fi efectuată după consultul unui medic/cadru didactic de
specialitate;
pentru evitarea suprasolicitării pistei de atletism şi pentru evitarea disfuncţiilor,
accesul grupurilor se va face pe bază de programare ;
este interzis fumatul în incinta bazei sportive.

