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Taponkedon liikuntahallin järjestyssäännöt
1

Asiaton oleskelu hallissa ja pukuhuoneissa on kielletty

2

Tupakanpoltto, nuuskaaminen, mällin pureskelu ja päihdyttävien aineiden nauttiminen
on kielletty kaikkialla sisätiloissa. Keinonurmelle, lattioille ja seiniin syljeskely on
kielletty.

3

Nurmelle saa mennä vasta oman vuoron alkaessa ja nurmelta on poistuttava
välittömästi vuoron loputtua. Lämmittelypäätyä on lupa käyttää, kunhan on
häiritsemättä kentällä olevien ryhmien harjoittelua ja pelaamista.
Hallin seinässä olevasta kellosta katsotaan aikojen alkamiset ja päättymiset.

4

Pukuhuoneeseen ja lämmittelypäätyyn saa tulla aikaisintaan 30 minuuttia ennen
vuoron alkua ja pukuhuoneesta on poistuttava välittömästi peseytymisen ja
pukeutumisen jälkeen.

5

Pukuhuoneita (2 kpl) käytetään porrastaen, jolloin vieraan joukkueen pukuhuoneessa
oleskelu on kielletty.

6

Palloa potkitaan vain kenttäalueella. Kaikenlainen tahallinen pallon tai muun välineen
heitto, lyönti tai potku hallin seiniin, lamppuihin tai muihin laitteisiin on kielletty.

7

Vahingon sattuessa on siitä ilmoitettava Marko Tammiselle, 0405108469.

8

Muu kuin jalkapalloon liittyvä toiminta kumirouhekeinonurmialueella ilman asiallista
suojausta on kielletty
.

9

Ruokien ja juomien vieminen kumirouhekeinonurmialueelle on kielletty, vain puhdas
vesi sallitaan. Muiden ruoka-aineiden nauttiminen on tapahduttava hallin reuna-alueilla
ja päädyssä.

10

Junioriryhmillä on oltava aikuinen ohjaaja mukana harjoituksissa.

11

Jalkapallomaalien siirtäminen on tapahduttava kantamalla, ei raahaamalla.
Useimmissa maaleissa on pyörät alla. Jokainen joukkue siivoaa jälkensä hallivuoron
loputtua ja siirtää maalit niille kuuluville paikoille.

12

Käytetyt teipit ja kaikki muutkin roskat laitetaan roskakoreihin – hallissa ja hallin
ulkopuolella.

13

Mikäli halli jää vuoron jälkeen tyhjilleen, viimeinen lähtijä sammuttaa valot ja tarkistaa,
että kaikki ulko-ovet ovat lukossa.

14

Koirien ym. eläimien tuonti hallitiloihin on kielletty.

15

Näiden sääntöjen rikkomisesta on määritelty erillinen rangaistusmenettely.
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Taponkedon liikuntahallin järjestyssäännöt
Rangaistusmenettely.
•
•
•

Hallin järjestyssääntöjen rikkomisesta voidaan kyseinen joukkue tai ryhmä sulkea hallista
määräajaksi (min. 2x - maks. 2 kk) - ulos suljetun joukkueen nimi julkaistaan hallin
ilmoitustaululla.
Kalusteiden ja muun hallin omaisuuden rikkomisesta seuraa korvausvelvollisuus ja lisäksi
ed. kohdan rangaistus.
Rangaistuksen pituudesta päättää halliyhtiö.

