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Středa – jeden zápas: Dvacet minut před začátkem zápasu vyzvedne zástupce domácího 

týmu klíče od hřiště a šaten na baru restaurace. Po převlečení v šatnách otevře hřiště. 

Osvětlení (pokud bude nutno svítit) zapne nejdříve pět minut před výkopem! Po skončení 

zápasu zhasne světla, zavře hřiště a počká na vyklizení šatny. Tu zavře, hlavně vchodové 

dveře a klíče od hřiště i šatny  předá na baru restaurace. Klíče od hřiště nebudou během 

zápasu ve dveřích do hřiště, ale zástupce domácího týmu je bude mít u sebe! 

 

Čtvrtek – jeden/dva zápasy: Pokud je na programu jeden zápas (hraje jen DC United „B“) 

postupuje se dle středy. 

Při dvou zápasech (hraje Nota „B“ i Nota „A“) je postup následující: Dvacet minut před 

zahájením prvního utkání ( 18:30) převezme zástupce domácího týmu klíče od šatny a hřiště 

na baru restaurace. Otevře určenou (jednu!) šatnu. Po převlečení otevře hřiště. KLÍČE OD 

HŘIŠTĚ SE NENECHÁVAJÍ V ZÁMKU DVEŘÍ DO HŘIŠTĚ! Osvětlení (pokud bude nutno svítit) 

zapne pět minut pře zápasem! Po skončení zápasu předá klíče od hřiště zástupci domácího 

celku dalšího zápasu. Jmenovitě – musí vědět komu je předal. Vyčká opuštění šarny. Zavře ji 

a klíč odevzdá na baru restaurace. 

Zástupce domácího celku druhého zápasu (19:30) převezme dvacet minut před zahájením 

zápasu na baru restaurace  klíče od šatny a otevře ji. Před zahájením zápasu převezme od 

vedoucího domácího celku prvního duelu klíče od hřiště. Po ukončení zápasu zhasne světla a 

zavře hřiště. Počká na vyklizení šatny a zavře ji. Oba klíče (šatna, hřiště) odevzdá na baru 

restaurace. 

 
Pátek – tři zápasy:  Dvacet minut před začátkem prvního utkání (od 18.30) převezme určená 

osoba domácího týmu na baru restaurace klíče od šatny a hřiště. Otevře šatnu. Po převlečení 

otevře hřiště.  

POKUD BUDE ROZVÍCET SVĚTLA  TAK NEJDŘÍVE PĚT MINUT PŘED PLÁNOVANÝM VÝKOPEM. 

NE DŘÍVE. JE ZAPLACENA  VŽDY CELÁ HODINA. NE HODINA A ČTVRT!  

Po ukončení utkání  předá klíče od hřiště osobně zástupci domácího týmu následujícího 

utkání. Jmenovitě – musí vědět komu je předal. Počká na vyklizení šatny, zavře ji  a  klíč 

odevzdá na baru restaurace. 

 KLÍČE OD HŘIŠTĚ SE NENECHÁVAJÍ V ZÁMKU DVEŘÍ DO HŘIŠTĚ!!! 

 



Dvacet minut před začátkem dalšího utkání (od 19.30) převezme odpovědná osoba 

domácího týmu klíče od šatny na baru restaurace. Před utkáním převezme klíče od hřiště od 

zástupce domácího týmu předešlého utkání . Po skončení utkání předá klíč od hřiště zástupci 

domácího celku 3. utkání  dne. Musí vědět jmenovitě komu.  Po vyklizení a zavření šatny 

předá klíč od ní na baru. 

 

Domácí tým posledního utkání dne ( od 20.30) převezme dvacet minut před  začátkem klíče 

od šatny na baru restaurace. Před utkáním převezme jmenovitě klíče od hřiště. Po utkání 

zhasne světla a zavře hřiště, počká na vyklizení šaten a všechny klíče  odevzdá na baru 

restaurace. 

 

Za plnění ustanovení této Přílohy je odpovědný předseda mužstva, případně jeho přítomný a 

přesně určený zástupce. V případě porušení této Přílohy bude disciplinárně potrestán 

předseda (zástupce) i mužstvo. 

 

Šatny jsou od jara 2017 nové. Vchod do nich je z ulice Polabí, dole od hřiště.  Bílé dveře. 

 

 

Petr Procházka, předseda OSF Děčín 

 

 

 

 


