Pályahasználati szabályok

Friss információk a pálya-állapotokról és más aktualitásokról
honlapunkon olvashatók: www.sopronnordic.hu
Biztonság
Pályahasználati díj
1. A Vasfüggöny Sífutó Pályákat mindenki saját
6. A Vasfüggöny Sífutó Pályák a 2017-18 évi
felelősségére használhatja.
szezonban ingyenesen használhatók.
2. Hegyi mentő szolgálat nem működik.
7. A pályákat karbantartó és üzemeltető Fáber SBT Kh.
3. Lehetőleg egyedül ne menjünk túrára, ha
Egyesület részére azonban önkéntes alapon
mégis, akkor legyen nálunk mobil-telefon (térerő
pályahasználati díj ill. adomány fizethető az alábbi
bizonytalan!), és hagyjuk meg, hogy hova
bankszámlára:
mentünk.
Fáber SBT Egyesület, Sopron
4. Ne hagyja el a jelzett pályákat!
10918001-00000070-38420002
5. Segélyhívó: 112, Mentők: 104
Hogy jövőre is lehessen csúszni…..Köszönjük!
Pályahasználati előírások
8. Ahol két párhuzamos sínyom található, ott
“jobbra tarts”!
9. Ahol egy sínyom van fektetve, ott a pálya
mindkét irányban használható. De:
10. Szembe-találkozáskor a magasabbról érkező
síelőnek elsőbbsége van, számára a pályát
(oldalra kilépve) szabaddá kell tenni.
11. Egyirányú találkozáskor (utoléréskor) az elől
haladó síelőnek van elsőbbsége. (Követési
távolság!) Azonban javasolt az udvariasság
alapján az előzés segítése.
12. Ajánlott pályahasználati irányok: 1-2-3. sz.
pálya óramutatóval ellentétes irányban.
13. A „scating” korcsolyázó stílus csak az arra
kialakított pályaszakaszokon engedélyezett.

Egyéb tudnivaló
14. A gépi nyomfektetés minimum 20-25 cm
hómagasságtól lehetséges.
15. Havazáskor és erősen szeles időben a nyomfektetés
szünetel.
16. A pályaüzemeltető FÁBER SBT Kh. Egyesület a
lehetőségeinek keretein belül igyekszik a pályák
megfelelő karbantartására.
17. A sífutó pályákat a gépi nyomon havas időben
kizárólag sífutó felszereléssel szabad használni.
Gyalogos, lovas, gépjármű, stb. közlekedés tilos, ill.
ott ahol az út szélessége azt megengedi, a sínyom
mellett lehetséges.
18. Ez alól kivételt képeznek a 4 és 4A pályák, melyeket
a Hétbükkfa vonaláig gyalogosan (szánnal, stb.) is
szabad használni.
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