
BOK (SYMA) csarnok – atlétika pálya 
pálya- és házirend 

 
A BOK (SYMA) csarnok atlétika pályájára (továbbiakban „létesítmény”) vonatkozó pálya- és házirend célja, hogy meghatározza az 
ott tartózkodó személyek egymás közötti magatartását és azokat az alapvető szabályokat melyek a kulturált sporttevékenység 
végzése érdekében elengedhetetlenek. A pálya- és házirend előírja a más szabályokban nem rögzített, az atlétika pályát használó 
sportolókkal és edzőkkel szemben támasztott követelményeket. 
 
Általános szabályok: 

1. A létesítmény nyitvatartási rendje*:  
Hétfő – péntek 10:00 – 20:00 
Szombat 10:00 – 14:00 
Vasárnap zárva 
*A versenyszezon alatt a pálya nyitvatartási rendje eltérhet a szokásostól! 
Versenynapokon a verseny kezdete előtt 3 órával – a pálya berendezése miatt – edzést tartani nem lehetséges! 

2. A létesítménybe a belépés az atléták számára csak névre szóló bérlettel engedélyezett, mely kizárólag fényképes 
versenyengedéllyel együtt érvényes! A fényképes versenyengedély kinyomtatása a versenyző feladata és felelőssége! 

3. 18 év alatti sportolók kizárólag edzői felügyelet mellett vehetik igénybe a létesítményt és annak eszközeit. 
4. Felhívjuk az atléták és edzőik figyelmét, hogy a 20:00 órai zárási időpont a teljes csarnok bezárását jelenti, tehát az 

öltözőkben sem lehet este nyolc óránál tovább tartózkodni! 
 
Alapvető használati, magatartási, felelősségi szabályok:  

1. Tiszteld a környezetet és vigyázz rá, mint az otthonodra! 
2. A létesítményt és eszközeit kizárólag rendeltetésüknek megfelelően és saját felelősségre lehet használni valamint 

gondoskodni kell az eszközök szakszerű tárolásáról a foglalkozások végeztével. 
3. A Magyar Atlétikai Szövetség és a létesítmény üzemeltetője az létesítményben hagyott értéktárgyakért felelősséget nem 

vállal. 
4. Személyi sérülés vagy anyagi kár keletkezése esetén – a megfelelő hatósági szervek tájékoztatásán túl – az esetet 

haladéktalanul jelezni kell a Magyar Atlétikai Szövetség központi irodájának! 
5. A csarnokban dohányozni, szeszesitalt fogyasztani szigorúan tilos! 
6. A csarnokba élő állatot behozni szigorúan tilos! 
7. Az atlétikai pályán étkezni tilos, oda folyadékot kizárólag zárható palackban lehet bevinni. 

 
Speciális szabályok: 

1. A pályán használt szögescipők szögeinek hosszúsága maximum 6 mm lehet. 
2. Menetiránnyal szemben futni, haladni a pályán szigorúan tilos és életveszélyes! 
3. A csarnokban történő melegítés és levezetés kizárólag indokolt időjárási körülmények között (eső, hó, -10 foknál 

hidegebb hőmérséklet, stb.) engedélyezett a csarnok rekortánon kívül eső, betonozott területén. A teljes atlétikai pálya 
területén a bemelegítés és levezetés szigorúan tilos! Bemelegítő és levezető futásra a kinti salakos pálya használata 
ajánlott! 

4. A pálya használatában előnyt élveznek a válogatott kerettagok. 
5. Kísérők kizárólag a pályán kívülről követhetik a foglalkozásokat. Az edzők lehetőség szerint a pályán kívülről (vagy 

használatban nem lévő gyakorló helyekről), az atléták tevékenységét nem zavarva végezhetik feladataikat. 
6. A csarnokot gyaloglásra használni csak -10 fok alatti időjárás esetén lehetséges a futók zavarása nélkül (kivéve az „A” 

típusú belépési jogosultsággal rendelkező sportolók). 
 
A létesítményben és használati tárgyaiban okozott anyagi kárt a Magyar Atlétikai Szövetség illetve a létesítmény üzemeltetője a 
kár okozójával jogosult megfizettetni. 
 
A BOK (SYMA) csarnokban üzemeltetett atlétikai létesítmény pálya- és házirendjét a sportolók és azok edzői a belépő (bérlet) 
megvásárlásával magukra nézve kötelező jelleggel elfogadják. 
 
A pálya- és házirend pontjainak betartására és betartatására a Magyar Atlétikai Szövetség illetve a létesítmény üzemeltetője külsős 
közreműködőket alkalmazhat. 
 
A Magyar Atlétikai Szövetség illetve a létesítmény üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy a pálya- és házirend pontjainak 
ismételt és gyakorlatszerű megsértését elkövető sportolók és edzők belépési jogosultságát (érvényes belépő ellenére) megvonja. 

 
Magyar Atlétikai Szövetség  



 

 
„F
o
rg
al
m
i r
e
n
d
” 

a 
B

O
K

 (
SY

M
A

) 

cs
ar

n
o

kb
an

 


