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Útmutató az Ovi-Sport Pálya használatához, szakszerű
ellenőrzéséhez és a műfű karbantartásához
- Garanciális feltételek I. Használati Útmutató
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Az Ovi-Sport Pálya (továbbiakban: Pálya) kizárólag az óvodák udvarán
helyezhető el, a közterülettől biztonságosan elválasztva!
Az Pályát 7 éves kor alatti gyermekek használhatják, kizárólag megfelelő
felügyelet, óvodapedagógus, szakedző jelenléte, vagy szülői felügyelet
mellett!
A használaton kívüli Pályát mindig zárva kell tartani!
A Pálya ajtaját csak a ki-be közlekedés során lehet nyitva tartani, a
foglalkozások alatt az ajtónak mindig zárva kell lennie!
A Pályára labdákon kívül kizárólag a Pályához adott vagy az Ovi-Sport
Közhasznú Alapítványtól (a továbbiakban: Alapítvány) vásárolt
kiegészítőket és eszközöket lehet bevinni!
A Pályára csak a megfelelő cipőben és öltözékben lehet belépni!
Stoplis cipő használata szigorúan TILOS!
A Pálya vázszerkezetére felmászni, a védő- és kapuhálót erőhatásnak
kitenni, valamint a kosárgyűrűt terhelni szigorúan TILOS!
A Pályára ételt és italt bevinni TILOS!
A Pályán lévő sérülés vagy hiba észlelése esetén a hibát vagy sérülést
azonnal be kell jelenteni az Alapítványnak!
Nyílt láng használata a Pályán és közvetlen közelében TILOS!
A Pályát befedni TILOS!
A Pályát a Karbantartási Útmutató alapján kell és szabad karban tartani!
A Pályán bárminemű műszaki átalakítás csak az Alapítvány előzetes,
írásbeli engedély alapján lehetséges.
Használat előtt a Pálya felületét le kell tisztítani! Ehhez lombszívó, ill. erős
kefével ellátott, nagy teljesítményű porszívó vagy Oszkár műfűkarbantartógép használata ajánlott!
A Pálya műfüves burkolatát az időjárás függvényében, különösen a nyári
meleg és szárazság esetén locsolással nedvesen kell tartani. A locsolással a
műfüvet és az alépítményt teljesen át kell áztatni, hogy az hosszabb távon
is nedves maradjon. A nedvesen tartással a Pálya esetleges
elektrosztatikus töltöttsége kiküszöbölhető. Nagy melegben napi
egyszeri/kétszeri locsolás ajánlott.
A Használati Útmutató ismerete a Pálya használatára jogosult nagykorú
személyek részére kötelező, amely ismeret átadásra az intézmény vezetője
köteles!
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II. Ellenőrzés és karbantartás
A Pálya műfüves burkolata megfelelő karbantartást igényel. A műfű burkolatában
bizonyos mennyiségű homok található. A rendszeres ápolással és tisztítással, a
burkolat sport-funkcionális tulajdonságai huzamosabb időre megőrizhetőek.
Az ellenőrzési- és karbantartási naplót (továbbiakban: napló) az MSZ EN-1176-7
szabvány szerint szükséges vezetni. A napló helytelen vagy nem megfelelő
vezetése a garancia automatikus elvesztését vonja maga után.
A naplót kizárólag az önkormányzat vagy az Alapítvány által felhatalmazott
személy vagy ellenőrző szerv vezetheti.
1. Ellenőrzés
A Pálya ellenőrzését megfelelő időközönként el kell végezni. Kiemelt veszélynek
kell tekinteni a sérült, illetve hiányos elemeket!
a) Napi ellenőrzés: Az óvodában dolgozó óvodapedagógus, gondnok, szakedző
vagy felügyelő szülő köteles szemrevételezéssel meggyőződni arról, hogy a
Pályán nincs semmilyen feltűnő hiba vagy elváltozás, sérülés, törés, komolyabb
szennyeződés, ami az óvodás gyerekre veszélyes lehet. Hiba észlelés esetén, a
hiba javításáig a Pályát le kell zárni.
b) Havi ellenőrzés:
- Fémszerkezet: sérülés, károsodás, korrodálódás, felületkezelés állapota
- Palánk: sérülés, károsodás, indokolatlan kopás
- Felületkezelés: sérülés, kopás
- Kötőelemek: csavarok stabilitása, kötőelemek biztonsága, korrodálódás
- Burkolat: műfű-szőnyeg ragasztásának vizsgálata, gyökérzet okozta
felpúposodás vizsgálata, burkolat süllyedés vizsgálata
c) Éves ellenőrzés: (ajánlott a téli időszakot követően végezni)
- Időjárás okozta károsodás, alakváltozás, korrózió vizsgálata
- Eszközkészlet ellenőrzése, hiány jelentése
2. Karbantartás
A műfű használatának intenzitásától függően legalább kéthetente ajánlatos a
füvet felkefélni és tisztítani. Ehhez olyan eszközkombinációt kell használni, amely
rotálókefével és szívóturbinával rendelkezik, amely az igénybe vett műfűszálakat
kíméletesen felegyenesíti, és ugyanabban a munkafázisban a portól,
lemorzsolódásoktól és más szennyeződésektől megtisztítja.
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A felkefélés során a műfűszálak felegyenesítése a cél, a felkefélést a
szövésiránnyal ellentétesen, a műfű-sávok hosszának mentén kell végezni.
Szűk rádiusznál a tisztítókefét a pályáról fel kell emelni. A forduló hengerkefének
nem szabad folyamatosan belekapnia a műfűbe.
A keféket úgy kell beállítani, hogy a belekapás mélysége műfű felszínétől
számítva kb. 1 cm legyen. Fémkefét nem szabad használni.
Kifejezetten az őszi időszakra jellemző, hogy a Pálya elhelyezkedésétől függően, a
fákról és bokrokról tűlevelek és egyéb levelek hullhatnak a Pályára; ezen
időszakban a karbantartási időintervallumot értelemszerűen csökkenteni kell,
gyakrabban kell a Pályát ápolni.
Az esetleges hó eltakarításhoz gumírozott éllel ellátott hótolót vagy a hómarót
kell használni. A hótolóval el nem távolítható havat nem szabad a Pályán hagyni,
meg kell próbálni a karbantartó kefével eltávolítani. A műfűre leesett hó azonnali
eltakarítása ajánlott, megelőzve ezzel a műfű-szálak közé történő befagyását.
Fagyott állapotban a havat nem szabad eltávolítani, mert az a műfűszálak
károsodásához, és a garancia elvesztéséhez vezet.
A beragadt rágógumit fagyasztóspray segítségével kell lefagyasztani. Az ilyen
módon sprőddé vált anyagot pl. egy sarokvassal el lehet távolítani a műfűről.
Vigyázat: Nehéz munkaeszközöket soha nem szabad a műfüvön hagyni! A
padlóterhelés maximum 2kg/cm2 lehet!
A hiányos vagy hibás ápolásnál a műfű a folyamatos játék és edzések
következtében lelapul és a nedves időszakban csúszóssá válik. Ha a műfű nem az
előírásnak megfelelően ápolt, a folyamatos igénybevételnek köszönhetően a
lefeküdt műfűszálak rövid idő alatt megtörnek és elszálkásodnak. Ez az
indokoltnál korábbi műfű-cseréhez is vezethet.
Az organikus anyagok (pl. a levelek) lebomlanak, és más anyagokkal vegyülve, a
játéknak és/vagy az időjárásnak köszönhetően a mélyebb rétegekbe
bedolgozódnak. Ennek következtében a Pályán alga és moha képződik. A
sportpálya csúszós lesz és az óvodások biztonsága már nem garantálható.

3

1025 Budapest, Szépvölgyi út 52. I +36 70 398 7108 I info@ovi-foci.hu; info@ovi-sport.hu

www.ovi-sport.hu

Javasolt karbantartó eszköz: Oszkár

A műfű napi szintű karbantartásnak megkönnyítése érdekében az
Alapítvány Oszkár néven saját karbantartó gépet fejlesztett ki.
Oszkár technikai adatlapja:
Kód: TurfScout TS500
Súly: kb. 40 kg
Mértek: HxSZxM 680x696x215mm
Mű ködés: Talajon mozgó, kézi erővel húzott
Magasság állítás: 2 fokozatos
Oszkár bemutatása:
Oszkár könnyen mozog a talajon, kézi erővel akár az óvoda gondnoka vagy
óvodapedagógusa is mozgathatja.
Oszkár a használójával közösen maximális szinten tisztítja és karbantartja a
műfüves pályák felszínét. A kerekes kialakításnak köszönhetően Oszkár önállóan
mozgatható, nem kell hozzá semmilyen hidraulikus vagy elektromos berendezés.
A kefe és a rozsdamentes acél szitatárca munkamagassága állítható. Oszkár ezért
könnyen alkalmazkodik a szennyezettség mértékéhez és a műfű sűrűségéhez. A
kb. 40kg-os súlyának köszönhetően Oszkárt akár egy ember is megemelheti és
így a nehezen hozzáférhető Pályákra is elszállítható.
III. Garanciális feltételek
1. Hibabejelentés:
Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány
1025 Budapest, Szépvölgyi út 52.
info@ovi-foci.hu vagy info@ovi-sport.hu
+36 70 398 7108

4

1025 Budapest, Szépvölgyi út 52. I +36 70 398 7108 I info@ovi-foci.hu; info@ovi-sport.hu

www.ovi-sport.hu

A hibabejelentéshez szükséges:
- Pontos cím
- Kapcsolattartó elérhetősége
- Pálya műszaki átadásának időpontja
- A hiba részletes leírása
- Fotódokumentáció
2. A garancia nem vonatkozik az alábbi esetekre:
Helytelen használat, rongálás, vandalizmus okozta esetekre, az elemi károkra,
vagy a használati és karbantartási utasítások be nem tartására visszavezethető
hibák esetén.
A napi használattal együtt járó normális elhasználódásra a garancia nem
vonatkozik.
3. A Pálya osztott garanciával rendelkezik.
a) A garancia időtartalma:
- Fémszerkezet: 10 év
- Palánk: 2 év
- Műfű: 7 év
- Shock-pad: 7 év
- Alépítmény: 10 év
- Labdafogó háló: 2 év
- Eszközkészlet: 2 év
b) A garancia kezdete:
A garanciális időtartam kezdete az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásának napja.
c) A garancia megszűnésének esetei:
A garancia egyik elemre történő megszűnése nem vonja maga után a többi
elemre vonatkozó garancia megszűnését is.
Általános garanciát megszüntető okok:
- A karbantartási feladatokat elhanyagolása, nem rendszeres végzése, a napló
nem rendszeres vagy helytelen vezetése.
- A használati útmutató be nem tartása.
- A nem rendeltetésszerű használat.
- Szándékos károkozás, vandalizmus esetében.
- Rendkívüli időjárás okozta károk
- Egyéb vis maior esetek.
Elveszti az alépítmény a garanciáját, ha a nem megfelelő gyökértelenítés
következtében a burkolat felpúposodik, vagy a talajerózió következményeként a
burkolat megsüllyed.
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