Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku-Kamiennej

Większy limit osób na Orliku, hale będą otwarte. Sport powoli wraca na
właściwe tory
13.05.2020.

Przed nami trzeci, przedostatni etap znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem. Od poniedziałku
18 maja będziemy mogli skorzystać z usług fryzjera i kosmetyczki, a także pójść do restauracji i
kawiarni. Co najważniejsze dla każdego sportowca, zwiększy się limit jednocześnie przebywajacych na
Orliku i boiskach pełnowymiarowych, otwierają się sale i hale sportowe !!!

Od poniedziałku 18 maja, na kompleksie boisk Orlik przy ul. Sienkiewicza 34 zwiększy się limit osób,
które będą mogły przebywać jednocześnie na obiekcie. Na boisku zielonym będzie mogło przebywać
maksymalnie 14 osób plus dwóch trenerów. Podobnie będzie z boiskiem &bdquo;niebieskim&rdquo;. Do
dyspozycji będzie również lodowisko (jazda na rolkach, zajęcia fitness itp.)

Na otwartych pełnowymiarowych boiskach piłkarskich (boisko na Rejowie i przy ul. Piłsudskiego)
&ndash; mogą przebywać maksymalnie 22 osoby (+ 4 trenerów).

Będzie możliwość dzielenia boiska piłkarskiego na dwie połowy oddzielone od siebie buforem
bezpieczeństwa. Jeśli wydzielimy 5-metrową strefę buforową, wtedy na jednej połowie może przebywać
równocześnie 16 osób + 3 trenerów. W sumie na pełnowymiarowym boisku piłkarskim mogą przebywać
w takim wariancie 32 osoby (+ 6 trenerów).
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Również od 18 maja umożliwiona będzie organizacja zajęć w obiektach zamkniętych. Oznacza to, że hala
sportowa przy ul. Sienkiewicza 34 będzie otwarta, ale na nowych zasadach. Równocześnie będzie mogło
ćwiczyć:

12 osób + trener (w obiektach do 300 m2),
16 osób + 2 trenerów (w obiektach od 301 do 800 m2),
24 osoby + 2 trenerów (w obiektach od 801 do 1000 m2),
32 osoby + 3 trenerów (w obiektach powyżej 1000 m2).

Ważne! W obiektach zamkniętych nie można będzie korzystać z szatni ani węzła sanitarnego (poza WC).
Po każdych zajęciach należy przeprowadzić dezynfekcję urządzeń.

Hala sportowa przy ul, Sienkiewicza 34 ma ponad 1000 m2, oznacza to, że jednocześnie może przebywać
na niej 32 osoby. Do dyspozycji jest również sala fitness ( maksymalnie 12 osób), będzie można
korzystać ze stołów do tenisa stołowego (korytarz i wnęka) z własnym sprzętem.

Od poniedziałku 18 maja, zwiększy się limit osób, które mogą ćwiczyć na otwartych obiektach
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sportowych:
na stadionach, boiskach, skoczniach, torach, orlikach, skateparkach &ndash; może przebywać
maksymalnie 14 osób (+ 2 trenerów);
na otwartych pełnowymiarowych boiskach piłkarskich &ndash; mogą przebywać maksymalnie 22 osoby
(+ 4 trenerów).
Uwaga! Wprowadzona zostanie także możliwość dzielenia boiska piłkarskiego na dwie połowy oddzielone
od siebie buforem bezpieczeństwa. Jeśli wydzielimy 5-metrową strefę buforową, wtedy na jednej połowie
może przebywać równocześnie 16 osób + 3 trenerów. W sumie na pełnowymiarowym boisku piłkarskim
mogą przebywać w takim wariancie 32 osoby (+ 6 trenerów).
18 maja umożliwiona będzie także organizacja zajęć w obiektach zamkniętych. W salach i halach
sportowych równocześnie będzie mogło ćwiczyć:

12
16
24
32

osób + trener (w obiektach do 300 m2),
osób + 2 trenerów (w obiektach od 301 do 800 m2),
osoby + 2 trenerów (w obiektach od 801 do 1000 m2),
osoby + 3 trenerów (w obiektach powyżej 1000 m2).

Ważne! W obiektach zamkniętych nie można będzie korzystać z szatni ani węzła sanitarnego (poza WC).
Po każdych zajęciach należy przeprowadzić dezynfekcję urządzeń.
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