Benchmark: Pályabérlet, jégidő 2022/2023
Sportszervezetek részére
Ajánlott jégidők korosztályok szerint:
U8 – max. 4x50 perc jég (+heti 1 alkalom torna max. 180 perc)
U10 - max. 4x50 perc jég (+heti 1 alkalom torna max. 180 perc)
U12 - max. 5x50 perc jég (+heti 2 mérkőzés)
U14 - max. 6x50 perc jég (+heti 2 mérkőzés)
U16 - max. 7x50 perc jég (+heti 3 mérkőzés)
U18 - max. 8x50 perc jég (+heti 3 mérkőzés)
U21 - max. 10x50 perc jég (+heti 3 mérkőzés)
U23 - max. 10x50 perc jég (+heti 3 mérkőzés)
I. Osztályú jégpálya
IIHF szabvány jégpálya max. 65.000 Ft / 50 perc, vagy 300.000 Ft / mérkőzés

Pálya mérete
Világítás
Nézőtér
Mellékhelyiségek
Büfé
Játékos öltöző
(konténer öltöző nem
elfogadható)

Játékvezető öltöző
(konténer öltöző nem
elfogadható)

I. Osztályú jégpálya
Hosszúság: 56-61 m
Szélesség: 26-31 m
min. 1.100 lux a játéktér teljes területén
min. 150 fő ülőhely biztosítása
A létesítményben kulturált és tiszta mellékhelyiséget kell
biztosítani a közönségnek ill. a látogatóknak.
(étel-ital automata nem elfogadható)
A létesítményben biztosítani kell legalább négy zárható,
fűthető, világítható öltözőt, ahol biztosítva van a kulturált, tiszta
körülmény az öltözködéshez és a tisztálkodáshoz. Öltözőnként
legalább 25 fő részére kell biztosítani ülőhelyet. Az ülőhelyekhez ruhaakasztót kell biztosítani. Továbbá az öltözőnek
rendelkezni kell zuhanyzóval, illetve WC-vel.
A létesítményben biztosítani kell 1 db zárható, fűthető és
kellően megvilágított játékvezetői öltözőt (4 fő részére), ahol
higiénikus körülmények vannak biztosítva. Továbbá az
öltözőnek rendelkezni kell zuhanyzóval, illetve WC-vel.

Orvosi szoba

Parkolóhelyek
A létesítmény
területén teljes
területén kulturált és
tiszta körülményeket
kell biztositani.

A létesítményben az öltözőkhöz közel orvosi szobát kell
biztosítani az esetleges orvosi vizsgálatoknak. Higiénikus
körülményeket kell biztosítani a szoba területén.
Az orvosi szobának rendelkeznie kell:
- 1 db vizsgálóágy,
- 1 db gerincstabilizálásra alkalmas hordágy,
- 1 db hitelesített újraélesztő készülék (defibrillátor),
- egészségügyi doboz,
- kézmosó.
min. 30 db szgk., ill. 2 db busz

II. Osztályú jégpálya
IIHF szabvány jégpálya max. 55.000 Ft / 50 perc vagy 300.000 Ft / mérkőzés

Pálya mérete
Világítás
Nézőtér
Mellékhelyiségek

Játékos öltöző

Játékvezető öltöző

II. Osztályú jégpálya
hosszúság: 56-61 m
szélesség: 26-31 m
min. 1.100 lux a játéktér teljes területén
A létesítményben kultúrát és tiszta mellékhelyiséget kell
biztosítani a közönségnek ill. a látogatóknak.
A létesítménynek rendelkeznie kell legalább négy zárható,
fűthető, világítható öltözővel, ahol biztosítva van a kulturált,
tiszta körülmény az öltözködéshez és a tisztálkodáshoz.
Öltözőként legalább 25 fő részére kell biztosítani ülőhelyet. Az
ülőhelyekhez ruhaakasztót kell biztosítani. Továbbá az öltözőnek
rendelkezni kell zuhanyzóval, illetve WC-vel.
A létesítménynek rendelkezni kell fűthető, világítható játékvezető öltözővel melyben biztosívan van a kulturált öltözködés,
tisztálkodás feltétele. Az öltözőben játék-vezetőnek ülőhelyeket
kell biztosítani (4 db), az ülőhelyeket ruhaakasztóval kell ellátni.

Orvosi szoba

Parkolóhelyek
A létesítmény teljes
területén kulturált és
tiszta körülményeket
kell biztositani.

Az öltözőkhöz közel orvosi szobát kell biztosítani az esetleges
orvosi vizsgálatoknak. Higiénikus körülményeket kell biztosítani a
szoba területén. Az orvosi szobának rendelkeznie kell:
- 1 db vizsgálóágy,
- 1 db gerincstabilizálásra alkalmas hordágy,
- 1 db hitelesített újraélesztő készülék (defibrillátor),
- egészségügyi doboz,
- kézmosó.
Amennyiben nincs külön orvosi szoba kialakítva, akkor a
létesítménynek rendelkezni kell az alábbiakban felsoroltakkal:
- 1 db gerincstabilizálásra alkalmas hordágy,
- 1 db hitelesített újraélesztő készülék (defibrillátor),
- egészségügyi doboz.
min. 30 db szgk., ill. 2 busz

III. Osztályú jégpálya
IIHF szabvány jégpálya max. 45.000 Ft / 50 perc

Pálya mérete
Világítás
Nézőtér
Mellékhelyiségek

Játékos öltöző

Játékvezető öltöző

3. Osztályú jégpálya
Hosszúság: 56-61 m
Szélesség: 26-31 m
min. 1100 lux a játéktér teljes területén
A létesítményben kulturált és tiszta mellékhelyiséget kell
biztosítani a közönségnek ill. a látogatóknak.
A létesítménynek rendelkeznie kell legalább két zárható, fűthető,
világítható öltözővel, ahol biztosítva van a kulturált, tiszta
körülmény az öltözködéshez. Öltözőként legalább 25 fő részére
kell biztosítani ülőhelyet. Az ülőhelyekhez ruhaakasztót kell
biztosítani.
A létesítménynek rendelkezni kell fűthető, világítható játékvezető öltözővel melyben biztosívan van a kulturált öltözködés,
tisztálkodás feltétele. Az öltözőben a játékvezetőknek ülőhelyeket kell biztosítani (4db), az ülőhelyeket ruhaakasztóval kell
ellátni.

Oxiológiai ellátásra
alkalmas eszközök

-

1 db gerincstabilizálásra alkalmas hordágy,
1 db hitelesített újraélesztő készülék (defibrillátor),
egészségügyi doboz.

Parkolóhelyek
A létesítmény teljes
területén kulturált és
tiszta körülményeket
kell biztositani.

IIHF szabvány alatti (min 15 x 25 m) jégpálya: max. 35.000 Ft/ 50 perc
IIHF szabvány alatti (előzőeknél kisebb) jégpálya: max. 25.000 Ft / 50 perc
Egyéb sportlétesítmény bérlése is elfogadható, Központi Benchmark szerinti összegben:
Uszoda: max. heti 3 alkalom
Konditerem: max. heti 5 alkalom
Atlétikai pálya: max. heti 5 alkalom

