
 
Türi Spordihoone sisekorraeeskiri 

   

 

 

 1. ÜLDINFO 

1.1 Spordihoones toimuvatel võistluste/treeningutel/õppetundides võib kasutada ainult 

sisejalanõusid. 

1.2 Haigusnähtudega palume Türi spordihoonet mitte külastada! 

1.3 Treenerid ja kohtunikud võivad viibida maadlussaalis, suures saalis, aeroobikasaalis, 

jõusaalis ainult vahetusjalatsites.  

1.4 Pealtvaatajad võivad viibida tribüünidel või üldkasutavates kohtades (WC, ooteruum). 

1.5 Tribüünil ja üldkasutavates ruumides on rangelt keelatud klaastaara, teravad, 

vigastusohtlikud ja kergesti purunevad esemed. 

1.6 Spordihoones on suitsetamine ja alkoholi tarbimine rangelt keelatud!  

1.7 Valveta jäetud isiklike esemete eest spordihoone haldaja ei vastuta.  

1.8 Administraatori käest saate informatsiooni spordihoones toimuva kohta,  pileti ja 

vajalikud kaardid/võtmed. 

1.9 Piletite müük ja sissepääs lõpeb 1 tund enne spordihoone sulgemist. 

1.10 Väljumisel tagasta võtmed/kaardid administraatorile. 

1.11 Jalgrattad lukustada maja ees olevasse jalgrattaparklasse. 

 

2. SPORDISAALID 

2.1 Spordisaale võivad kasutada treeningrühmad ja üksikisikud tasudes selle eest kehtiva 

hinnakirja alusel.  

2.2 Treeningrühma treeningu lõpetab treener/kehalise kasvatuse õpetaja vastavalt 

tunniplaanile. Treener/kehalise kasvatuse õpetaja vastutab selle eest, et tema õpilased 

vabastaksid spordisaalid ja olmeruumid õigeaegselt.  

2.3 Treeninginventari saab allkirja vastu spordihoone töötajatelt laenutada treener, kes 

vastutab ka vahendite heaperemeheliku kasutamise ja tagastamise eest. Väljastatud inventar 

tagastatakse  ainult spordihoone töötajale. 

2.4 Inventari lõhkumisel kaasneb kasutajale materiaalne vastutus.  

2.5 Spordihoonesse kaasa võetud isikliku spordiinventari eest vastutab omanik.  

2.6 Spordisaal ja inventar tuleb pärast treeningu lõpetamist korda seada ja ettenähtud 

hoiustamispaika asetada ning vajadusel lukustada.  

 

3. KERGEJÕUSTIKURADA 

3.1 Tervisesportlastel palume jälgida, et oma tegevusega ei häiritaks treeningrühmade tööd. 

3.2 Kergejõustikurajal kaugust hüpates on keelatud samades jalanõudes sisenemine 

spordisaalidesse.  

  



 

4. JÕUSAAL 

4.1 Enne jõusaali sisenemist palume käed desifintseerida  

4.2 Jõusaali võivad kasutada treeningrühmad ja üksikisikud tasudes selle eest hinnakirja 

alusel. 

4.3 Pärast treeningut tuleb kasutatud vahendid asetada  tagasi selleks ettenähtud kohtadele. 

4.4 Alla 16 a. lapsed lubatakse jõusaali ainult koos treeneri või lapsevanemaga, kes vastutab 

nende ohutuse ja turvalisuse eest. 

4.5 Jõusaalipääse kehtib 2 tundi. 

4.6 Treeningul on kliendil kaasas oma rätik, vältimaks higi sattumist masinatele. 

4.7 Jõusaalis lubatud ainult sisejalanõud! 

  

5. ÜRITUSED 

5.1 Ürituste läbiviimiseks sõlmivad ürituse korraldaja ja MTÜ Türi Spordiklubide Liit 

kirjaliku lepingu. 

5.2 Ürituse korraldaja vastutab korra eest ja hüvitab tekkinud materiaalsed kahjud. 

 

* Haigusnähtudega palume Türi spordihoonet mitte külastada! 

* Türi spordihoone sisekorraeeskiri on kohustuslikuks täitmiseks kõigile külastajatele. 

* MTÜ Türi Spordiklubide Liit jätab endale õiguse korduvalt sisekorraeeskirja rikkunud 

isikuid spordihoonesse mitte lubada. 

* Kõigi jooksvalt esilekerkinud küsimustega palume pöörduda Türi spordihoone töötajate 

poole. 
 


