PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
DZIAŁKI NR EWID. 3472/4
dla inwestycji : Budowa kompleksu dwóch boisk sportowych (boisko
piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne) wraz z budynkiem sanitarnoszatniowym w ramach programu rządowego „Moje boisko – Orlik 2012”
przy Zespole Szkół Nr 1 w Wyszkowie
Powierzchnia ogólna przewidziana pod inwestycję :
w tym
Powierzchnia płyty boiska do gry w piłkę noŜną:
Powierzchnia płyty boiska wielofunkcyjnego /koszykówka i siatkówka/:
Powierzchnia pasów bocznych :
Powierzchnia proj. chodników i placów utwardzonych :
Powierzchnia zabud. proj. bud. sanitarno-szatniowego :

INWESTOR
ADRES INWESTORA
ADRES BUDOWY

3374,82 m2
1456,00 m2
424,31 m2
592,80 m2
808,04 m2
93,67 m2

: Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkowie
: 07-200 Wyszków, ul. I Armii Wojska Polskiego 89
: 07-200 Wyszków, ul. I Armii Wojska Polskiego 89
dz. nr ewid. 3472/4

Opracował :

Sprawdził:

Ostrów Mazowiecka – listopad ‘2008

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR : 3472/4
POŁOśONJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W WYSZKOWIE,
UL. I ARMII WOJSKA POLSKIEGO
1. Inwestor :
Zespół Szkół Nr 1 im. Marii Curie - Skłodowskiej
07-200 Wyszków, ul. I Armii Wojska Polskiego 89
2. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest budowa kompleksu dwóch boisk sportowych
(boisko piłkarskie i boisko wielofunkcyjne do piłki siatkowej i koszykowej) wraz z
budynkiem sanitarno-szatniowym (modułowym) w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”, na działce nr 3472/4 w Wyszkowie przy ul. I Armii Wojska Polskiego.
3. Istniejący stan zagospodarowania działki .
Działka nr 3472/4 połoŜona jest w Wyszkowie przy ul. I Armii Wojska
Polskiego na terenie Zespołu Szkół Nr 1. Zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszków przedmiotowa działka
oznaczona jest symbolem A 21UO i przeznaczona jest pod lokalizację usług oświaty
(szkoły, przedszkola) z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi. Działka objęta
zamierzeniem jest ogrodzona i zabudowana budynkami Zespołu Szkół wraz z
infrastrukturą
techniczną:
przyłącza
energetyczne,
gazowe,
istniejącą
telekomunikacyjne, kanalizacyjne i wodociągowe. Ponadto działka ta zabudowana
jest dwoma boiskami sportowymi o nawierzchni asfaltowej nie kolidującymi z
projektowaną inwestycją. Zgodnie z pismem PWiK Sp. z o.o. w Wyszkowie z dnia
26.09.2008 r. znak: PWiK/293/TID/08 umiejscowione studnie głębinowe na działce nr
3472/1 (obecnie działka nr 3472/4) nie są w eksploatacji od 1980 r. Studnie te
zostały zlikwidowane z końcem października 2008 r. Nadmienia się równieŜ, Ŝe
urządzenia te nie kolidują z w/w inwestycją.
Dojazd na teren działki od strony ulicy Dworcowej. Lokalizacja kompleksu
dwóch boisk zapewnia bezpieczny i łatwy dojazd do obiektu.
4. Sposób zagospodarowania .
Projektowaną budowę kompleksu dwóch boisk sportowych (boisko piłkarskie i
boisko wielofunkcyjne do piłki siatkowej i koszykowej) wraz z budynkiem sanitarnoszatniowym (modułowym) w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012”
przedstawiono na projekcie zagospodarowania i oznaczono jak w legendzie.
Bilans zabudowy.
Powierzchnia objęta opacowaniem – 22675,10 m2
Powierzchnia zab. istn. bud. szkoły – 2081,54 m2
Powierzchnia zab. istn. boisk sportowych – 1508,80 m2
Powierzchnia zab. proj. budynku sanitarno-szatniowego – 93,67 m2
Powierzchnia zab. proj. boiska piłkarskiego – 1860,00 m2

Powierzchnia zab. proj. boiska wielofunkcyjnego – 613,11 m2
Powierzchnia proj. dojść i placów utwardzonych:
•
istniejących – 773,52 m2
•
projektowanych – 808,04 m2
R A Z E M powierzchnia zabudowy – 7738,68 m2 = 34,1%
Powierzchnia aktywna przyrodniczo:
22675,10 – 7738,68 = 14936,42 m2 = 65,9%
5. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu :
Warunki gruntowe - proste. Zwierciadło wody gruntowej znajduje się poniŜej
poziomu posadowienia projektowanych fundamentów. Grunt rodzimy – mineralny,
jednorodny , niewysadzinowy , warstwa równoległa do poziomu terenu .
Ławy fundamentowe obliczono przyjmując następujące warunki gruntowe :
2
- dopuszczalne napręŜenie na grunt : 0,15 MPa ( 1,5 kg/cm ) ,
- poziom wody gruntowej poniŜej poziomu posadowienia ,
- głębokość przemarzania hz=1,0 m ( wg PN-81/B-03020 ).
Budynek zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej. Fundamenty naleŜy
posadowić ma gruncie rodzimym. W wyniku jakichkolwiek wątpliwości naleŜy
wykonać badania geotechniczne.
6. Instalacje :
•
•
•
•

Kanalizacyjna – zgodnie z odrębnym opracowaniem
Wodociągowa – zgodnie z odrębnym opracowaniem
C.O. – nie przewiduje się
Elektryczna – zgodnie z odrębnym opracowaniem.

7. Informacje dotyczące ochrony terenu wynikające z rejestru zabytków,
ochrony

przyrody

lub

z

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego .
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Wyszków przedmiotowa działka nie znajduje się w strefach ochrony
konserwatorskiej ani archeologicznej . Nie jest równieŜ połoŜna na terenach ochrony
przyrody oraz na terenach objętych eksploatacją górniczą.
8. Informacje dotyczące zagroŜeń dla środowiska.
Inwestycja nie wywiera negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie.
Opracował:

Sprawdził:
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PROJEKT BUDOWLANY
Budowy dwóch boisk sportowych (boisko piłkarskie oraz boisko
wielofunkcyjne do gry w piłkę siatkową i koszykową)
w ramach programu rządowego „Moje boisko – Orlik 2012”
przy Zespole Szkół Nr 1 w Wyszkowie

Powierzchnia płyty boiska do gry w piłkę noŜną:
Powierzchnia płyty boiska wielofunkcyjnego /koszykówka i siatkówka/:
Powierzchnia pasów bocznych :

INWESTOR
ADRES INWESTORA
ADRES BUDOWY

1456,00 m2
424,31 m2
592,80 m2

: Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkowie
: 07-200 Wyszków, ul. I Armii Wojska Polskiego 89
: 07-200 Wyszków, ul. I Armii Wojska Polskiego 89
dz. nr ewid. 3472/4

Opracował :

Sprawdził:

Ostrów Mazowiecka – listopad ‘2008
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budow lanego budowy dwóch boisk sportowych (boisko
piłkarskie oraz boi sko wielofunkcyjne do siatkówki i ko szykówki)
w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” w Wyszkowie
przy Ze spole Szkół Nr1
I. Dane ogólne.
1. Przedmiot i zakres zadania.
Przedmiotem inwestycji jest budowa kompleksu dwóch boisk sportowych (boisko
piłkarskie i boisko wielofunkcyjne do piłki siatkowej i koszykowej) wraz z budynkiem
sanitarno-szatniowym (modułowym) w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012”, na
działce nr 3472/4 w Wyszkowie przy ul. I Armii Wojska Polskiego.

Roboty budowlane obejmują wykonanie następujących elementów robót:


Roboty przygotowawcze terenu pod boisko, które obejmować będą:
o

Wyrównanie terenu pod budowę dwóch boisk sportowych ze zdjęciem
warstwy roślinnej (humusu) gr. około 15 cm;

o

Wywiezienie ziemi;



Budowę boiska sportowego piłkarskiego o nawierzchni przepuszczalnej z trawy
syntetycznej o wymiarach 30,0 x 62,0 m ;



Budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni przepuszczalnej
poliuretanowej o wymiarach 19,10 x 32,10 m;



Zakup i montaŜ wyposaŜenia boiska do gry w piłkę noŜną;



Zakup i montaŜ wyposaŜenia boiska do gry w piłkę koszykową;



Zakup i montaŜ wyposaŜenia boiska do gry w piłkę siatkową;



Budowa budynku zaplecza socjalno - sanitarnego – w załączonej odrębnej
dokumentacji;



Wykonanie ogrodzenia panelowego oraz piłkochwytów o wym. 10,0x6,0 m;



Wykonanie instalacji oświetleniowej boisk (8 punktów oświetleniowych) –
według odrębnego opracowania;



UłoŜenie obrzeŜa betonowego;



Wykonanie drenaŜu wgłębnego (odwadniającego);



Wykonanie utwardzenia nawierzchni i zieleni;

Inwestor – Zespół Szkół Nr 1 im. Marii Curie - Skłodowskiej
07-200 Wyszków, ul. I Armii Wojska Polskiego 89
2. Podstawa opracow ania.
Projekt techniczny opracowano na zlecenie Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkowie. Za
podstawę do opracowania przyjęto następujące materiały:


Obowiązujące przepisy i normatywy techniczne;



Ustalenia danych wyjściowych do projektowania uzgodnionych z Inwestorem;
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Wizja lokalna w terenie;



Mapa sytuacyjno-wysokościowa działki nr ewid. 3472/4 w Wyszkowie;



Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego ”NEUFERT”, wydanie
polskie ARKADY, wydanie II 1996r. Urządzenia sportowe – pola gier;



Ilustrowana Encyklopedia Sportu. Wydanie I. Warszawa 2001 r.

4. Stan istniejący.
4.1. Lokalizacja i istniejące zagospodarowanie terenu.
Działka nr 3472/4 połoŜona jest w Wyszkowie przy ul. I Armii Wojska
Polskiego na terenie Zespołu Szkół Nr 1. Zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszków przedmiotowa działka oznaczona
jest symbolem A 21UO i przeznaczona jest pod lokalizację usług oświaty (szkoły,
przedszkola) z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi. Działka objęta zamierzeniem
zabudowana jest budynkami Zespołu Szkół wraz z istniejącą infrastrukturą
techniczną: przyłącza energetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, kanalizacyjne i
wodociągowe. Ponadto działka ta zabudowana jest dwoma boiskami sportowymi o
nawierzchni asfaltowej nie kolidującymi z projektowaną inwestycją. Zgodnie z pismem
PWiK Sp. z o.o. w Wyszkowie z dnia 26.09.2008 r. znak: PWiK/293/TID/08
umiejscowione studnie głębinowe na działce nr 3472/1 (obecnie działka nr 3472/4)
nie są w eksploatacji od 1980 r. Studnie te zostały zlikwidowane z końcem
października 2008 r. Nadmienia się równieŜ, Ŝe urządzenia te nie kolidują z w/w
inwestycją. Dojazd na teren działki od strony ulicy Dworcowej. Lokalizacja kompleksu
dwóch boisk zapewnia bezpieczny i łatwy dojazd do obiektu.

4.2. Informacje dotyczące ochrony terenu wynikające z rejestru zabytków,
ochrony przyrody lub z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
Zgodnie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Wyszków
przedmiotowa działka nie znajduje się w strefach ochrony konserwatorskiej ani
archeologicznej. Nie jest równieŜ połoŜona na terenach ochrony przyrody oraz na
terenach objętych eksploatacją górniczą.
4.3. Informacje dotyczące zagroŜeń dla środowiska.
Inwestycja nie wywiera negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi i obiekty sąsiednie.

II. Podstawowe rozwi ązania projektowe.
1. Boisko pił karskie o wymiarach
przepuszczalnej z trawy syntetycznej.

30,0

x

62,0

m

o

nawierzchni

Boisko piłkarskie o nawierzchni przepuszczalnej z trawy syntetycznej zaprojektowane
zostało o wymiarach 30,0 x 62,0 m ( pole gry 26,0 x 56,0 m ) do gry w piłkę noŜną.
Usytuowanie boiska do gry w piłkę przedstawiono na projekcie zagospodarowania
działki oraz na rys. nr 4.
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Płyta boiska o powierzchni całkowitej 1860,0 m o nawierzchni przepuszczalnej z
trawy syntetycznej o wysokości włókien 60mm i gęstości minimum 97 000 włókien/m2,
typu monofil, na podbudowie dynamicznej z odwodnieniem typu drenaŜ wgłębny.


Podbudowa dynamiczna

Warstwy konstrukcyjne płyty boiska:
 Wykonanie korytowania pod warstwy konstrukcyjne podbudowy dynamicznej i
drenaŜ wgłębny;
 ułoŜenie warstwy wzmacniającej grunt pod warstwy konstrukcyjne z
geowłókniny szerokości 4,0 m;
 warstwa odsączająca z piasku wykonana i zagęszczona mechanicznie o
grubości 15 cm oraz 80 cm stanowiąca drenaŜ wgłębny odbioru wód
opadowych z płyty boiska;
 warstwa stabilizowana mechanicznie z kruszywa kamiennego sortowanego
frakcji 31,5-63 mm grubości 15 cm;
 warstwa stabilizowana mechanicznie z kruszywa kamiennego sortowanego
frakcji 4-31,5 mm grubości 8 cm;
 wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym o
frakcji 1-4 mm zagęszczonym mechanicznie grubości 5 cm.

PodłoŜe pod warstwy konstrukcyjne podbudowy dynamicznej powinno być
ustabilizowane, suche, wyrównane, bez zanieczyszczeń. Mechaniczne profilowanie i
zagęszczanie podłoŜa do współczynnika zagęszczenia Is=0,98. Konstrukcja
podbudowy – na zagęszczonym gruncie rodzimym naleŜy wykonać warstwę
geowłókniny szer. 4,0 m wzmacniającej dodatkowo podłoŜe, na którym naleŜy
wykonać warstwę odsączającą z piasku gr. 15cm zagęszczanego mechanicznie. Na
warstwie tej naleŜy ułoŜyć warstwę z kruszywa kamiennego sortowanego frakcji
31,5-63 mm grubości 15 cm i warstwę z kruszywa kamiennego sortowanego frakcji
4-31,5 mm grubości 8 cm stabilizowanych mechanicznie oraz warstwę wyrównawczą
o frakcji 1-4 mm z kruszywa kamiennego sortowanego grubości 5 cm zagęszczoną
mechanicznie. Równość wierzchniej warstwy podbudowy powinna mieścić się w
tolerancji ±10mm na łacie 3,0 m (zgodnie z PN-EN 15330). Pochylenie powinno
mieścić się w granicach 0,5-1,0% z moŜliwością odpływu wód opadowych w głąb
konstrukcji boiska i drenaŜu wgłębnego wokół boiska. Spadki płyty boiska w układzie
kopertowym.


Obramowanie płyty boiska piłkarskiego
 obrzeŜe betonowe o wymiarach 100x30x8 cm na ławie betonowej z oporem z
betonu B-10 z wypełnieniem spoin piaskiem;
Podbudowę dynamiczną i nawierzchnię płyty po obwodzie boiska naleŜy zamknąć
obramowaniem z obrzeŜa betonowego osadzonym na ławie betonowej z oporem
szer. 35 cm.



Nawierzchnia przepuszczalna z trawy syntetycznej

Nawierzchnia przepuszczalna z trawy syntetycznej z oznakowaniem poziomym
stanowiącym integralną część nawierzchni o wysokości włókien 60 mm i gęstości
minimum 97 000 włókien/m2. Włókna typu monofil koloru zielonego. Skład chemiczny
włókna polietylen. CięŜar włókna min. 11 000 Dtex. Wypełnienie piaskiem
kwarcowym i granulatem EPDM lub SBR (granulat w kolorze trawy). Po połączeniu
wszystkich elementów i wykonaniu linii boiska naleŜy nadać powierzchni odpowiednią
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twardość i wytrzymałość wcierając pomiędzy źdźbła trawy odpowiednią ilość piasku
kwarcowego i granulatu pozostawiając górną luźną warstwę trawy syntetycznej około
2mm. Piasek kwarcowy okrągły, płukany i wysuszony, zgodny z przyjętymi normami.
Grubość ziarna od 0,2 do 0,8 mm. Uziarnienie oraz ilość piasku kwarcowego i
granulatu określa karta techniczna producenta trawy. Do wypełnienia trawy
dopuszcza się zastosowanie granulatu pochodzącego z recyklingu.
Syntetyczną trawę piłkarską naleŜy układać w temperaturze min. +10ºC. Trawa
powinna być rozwijana z rolek, których długość uzaleŜniona jest od szerokości boiska.
Po ułoŜeniu pasm trawy na całej powierzchni boiska naleŜy dociąć wzdłuŜne
krawędzie (pasma łączone na styk). Połączenia pasm naleŜy wykonać z taśmy z
tworzywa sztucznego i kleju poliuretanowego. Po połączeniu pasów trawy naleŜy
wkleić linie boiska szer. 5cm w kolorze białym. Zarówno przed ułoŜeniem piasku jak
równieŜ po ich rozłoŜeniu naleŜy trawę rozczesać przy uŜyciu szczotek mechanicznych
w celu równomiernego wypełnienia. Po zasypaniu następnej warstwy, którą stanowi
granulat naleŜy zastosować dalsze czesanie trawy w celu równomiernego jego
rozłoŜenia.
Wypełnienie piaskiem i granulatem powinno odbywać się w warunkach
atmosferycznych pogodowych (brak opadów, ostatnie opady min. 24 godziny przed
wypełnieniem).
Konstrukcja płyty boiska pokazana jest na rys. „Przekrój konstrukcyjny
nawierzchni boiska do piłki noŜnej”.


Zakup i montaŜ wyposaŜenia boiska do gry w piłkę noŜną
 Osadzenie tulej obsady tylnej i przedniej bramek do piłki noŜnej;
 MontaŜ 2 bramek aluminiowych z siatkami do piłki noŜnej o wymiarach 5,0 x
2,0 m;

MontaŜ bramek do piłki noŜnej naleŜy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta i
certyfikatami bezpieczeństwa.

2. Boisko
sportowe
wielofunkcyjne
o
nawierzchni
przepuszczalnej
poliuretanowej o wymiarach 19,10 x 32,10 m (pole do gry w siatkówkę i
koszykówkę);
Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni przepuszczalnej poliuretanowej zaprojektowane
zostało o wymiarach 19,10 x 32,10 m ( pole gry 15,10 x 28,10 m ) do gry w koszykówkę
i siatkówkę. Usytuowanie boiska wielofunkcyjnego przedstawiono na projekcie
zagospodarowania działki oraz na rys. nr 5.
Płyta boiska o powierzchni całkowitej 613,11 m2 o nawierzchni przepuszczalnej
poliuretanowej, na podbudowie dynamicznej z odwodnieniem typu drenaŜ wgłębny.



Podbudowa dynamiczna

Warstwy konstrukcyjne płyty boiska:
 Wykonanie korytowania pod warstwy konstrukcyjne podbudowy dynamicznej i
drenaŜ wgłębny;
 ułoŜenie warstwy wzmacniającej grunt pod warstwy konstrukcyjne z
geowłókniny szerokości 4,0 m;
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 warstwa odsączająca z piasku wykonana i zagęszczona mechanicznie o
grubości 15 cm oraz 80 cm stanowiąca drenaŜ wgłębny odbioru wód
opadowych z płyty boiska;
 warstwa stabilizowana mechanicznie z kruszywa kamiennego sortowanego
frakcji 31,5-63 mm grubości 12 cm;
 warstwa stabilizowana mechanicznie z kruszywa kamiennego sortowanego
frakcji 0-31,5 mm grubości 5 cm;

PodłoŜe pod podbudowę powinno być suche, równe, stabilne i bez zanieczyszczeń.
Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoŜa do współczynnika zagęszczenia
Is=0,98. PodłoŜe naleŜy wzmocnić geowłókniną, na której naleŜy ułoŜyć warstwę
odsączającą z piasku gr. 15 cm. Następnie naleŜy wykonać warstwę gr.12 cm z kruszywa
kamiennego sortowanego frakcji 31,5-63 mm oraz warstwę gr. 5 cm z kruszywa
kamiennego sortowanego frakcji 0-31,5 mm. Równość wierzchniej warstwy podbudowy
powinna mieścić się w tolerancji ±10mm na łacie 3,0 m (zgodnie z PN-EN 15330).
Pochylenie powinno mieścić się w granicach 0,5-1,0% z moŜliwością odpływu wód
opadowych w głąb konstrukcji boiska i drenaŜu wgłębnego wokół boiska. Spadki płyty
boiska po dłuŜszych bokach.


Obramowanie płyty boiska wielofunkcyjnego
 obrzeŜe betonowe o wymiarach 100x30x8 cm na ławie betonowej z oporem z
betonu B-10 z wypełnieniem spoin piaskiem;
Podbudowę dynamiczną i nawierzchnię płyty po obwodzie boiska naleŜy zamknąć
obramowaniem z obrzeŜa betonowego osadzonym na ławie betonowej z oporem
szer. 35 cm.



Nawierzchnia przepuszczalna poliuretanowa
 Konstrukcja nawierzchni przepuszczalnej poliuretanowej wykonana w
technologii typu NATRYSK. Nawierzchnię przepuszczalną dla wody projektuje
się na podbudowie z kruszywa kamiennego. Instaluje się warstwę
przepuszczalną dla wody i warstwę stabilizującą gr. 35mm typu ET. Następnie
warstwę gr.10-11mm z granulatu SBR, następnie warstwę
natrysku
(mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o gr. 2-3mm.



Wymagania techniczne wierzchniej warstwy z poliuretanu
 Grubość całkowita – min. 12 mm
 Wytrzymałość na rozciąganie - min. 0,70 MPa
 WydłuŜenie względne przy rozciąganiu – min. 50%
 Wytrzymałość na rozdzieranie – min. 100 N
 Ścieralność - max. 0,09 mm
 Odporność na uderzenia powierzchnia odbicia kulki (mm2) - max. 600



Zakup i montaŜ wyposaŜenia boiska wielofunkcyjnego (do gry w
siatkówkę i koszykówkę)
 Osadzenie tulej do słupków aluminiowych i stojaków do gry w siatkówkę i
koszykówkę;
 MontaŜ dwóch stojaków na kosze do koszykówki (konstrukcja do koszykówki
dwusłupowa, montowana w tulejach – 2 szt.), tablicy do koszykówki z Ŝywicy
epoksydowej o wymiarach 1,05x1,80 m na wysokości 3,05 m (2 szt.), dwóch
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obręczy z siatką oraz mechanizmu regulacji wysokości (2 szt.) . Średnica
obręczy wynosi 45 cm i zamontowana jest do tablicy na specjalnych
spręŜynujących wspornikach zapobiegającym wibracjom powodowanym
uderzeniami piłki o tablicę;
 MontaŜ kompletu siatki wraz ze słupkami aluminiowymi do siatkówki z
regulacją wysokości.
MontaŜ stojaków na kosze do koszykówki i kompletu siatki wraz ze słupkami
aluminiowymi do siatkówki naleŜy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta i
certyfikatami bezpieczeństwa. Słupki do montaŜu siatki powinny być montowane w
taki sposób, aby podczas gry w koszykówkę mogły być demontowane. Tuleje do
słupków po kaŜdym demontaŜu powinny być zabezpieczone pokrywką do tulej.
UWAGA: Fundamenty pod słupki naleŜy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta
osprzętu.
•

Kolor boiska do koszykówki: niebieski;

•

Kolor boiska do siatkówki: Ŝółty;

•

Kolor pasów bocznych: zielony;

•

Kolor linii: przewiduje się montaŜ linii dwóch boisk: niebieski /siatkówka/, Ŝółty
/koszykówka/.

Kolory linii jak teŜ kolor boiska do uzgodnienia w trybie wykonawczym z Inwestorem i
UŜytkownikiem.
Odwodnienie płyty dwóch boisk powierzchniowe naturalnym spadkiem (0,5-1,0%) z
moŜliwością odpływu wód opadowych w głąb konstrukcji boiska i drenaŜu wgłębnego
wokół boisk. Spadki płyt boisk po dłuŜszych bokach.
Ogrodzenie i piłkochwyty.
Projektuje się ogrodzenie panelowe wysokości 4,0 m z wbudowaną jedną bramą
wjazdową dwuskrzydłową o wymiarach 4,0 x 2,20 m i furtką wejściową o wymiarach
1,0 x 2,0 m. Zakłada się dla całego ogrodzenia kolor zielony. Istniejące ogrodzenie
naleŜy dwukrotnie pomalować farbami olejnymi. Za bramkami do piłki noŜnej projektuje
się piłkochwyty o szerokości 15,0 m i wysokości 6,0 m.

III. Opis proje ktowanych boisk.
1. Boisko do gry w koszykówkę /rys. nr 6/.
•

Nawierzchnia

- poliuretanowa

•

Wymiary płyty boisk a

- 15,10x28,10 m

•

Powierzchnia boiska

- 424,31 m 2

Boisko do gry to płaska, twarda powierzchnia wolna od przeszkód (rysunek 6), o
wymiarach 28,10 m długości i 15,10 m szerokości, mierzonych od wewnętrznych krawędzi
linii ograniczających boisko.
Linie. Wszystkie linie powinny być w tym samym kolorze (preferowany kolor Ŝółty), mieć
5cm szerokości i być dobrze widoczne.
Wszelkie przeszkody, w tym takŜe siedzenia w strefach ławek druŜyn, powinny być oddalone
od boiska o co najmniej 2 metry.
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Linia środkowa, koło środkowe i półkola. Linia środkowa jest wyznaczona równolegle do
linii końcowych pomiędzy środkowymi punktami linii bocznych i przedłuŜona o 15 cm za
kaŜdą linią boczną.
Koło środkowe jest wyznaczone na środku boiska i ma promień długości 1,80 m, mierzony
do zewnętrznej krawędzi linii obwodu. JeŜeli wnętrze koła jest pomalowane, to jego kolor
musi być taki sam, jak kolor obszarów ograniczonych.
Półkola mają promień 1,80 m, mierzony do zewnętrznej krawędzi linii obwodu, a ich środki
pokrywają się z punktami środkowymi linii rzutów wolnych.
Linie rzutów wolnych i obszary ograniczone. Linie rzutów wolnych wytyczone są
równolegle do kaŜdej linii końcowej. Ich dalsza krawędź jest oddalona od wewnętrznej
krawędzi linii końcowej o 5,80 m, a długość wynosi 3,60 m. Środek linii rzutów wolnych
znajduje się na wyimaginowanej linii łączącej środkowe punkty obu linii końcowych.
Obszary ograniczone stanowią części boiska wyznaczone na podłoŜu liniami końcowymi,
liniami rzutów wolnych oraz liniami skośnymi, zaczynającymi się na liniach końcowych, z
zewnętrznymi krawędziami w odległości 3 metrów od punktów środkowych linii końcowych i
kończącymi się na zewnętrznych krawędziach linii rzutów wolnych. Linie te, wyłączając linię
końcową, są częścią obszaru ograniczonego. JeŜeli obszary ograniczone są pomalowane, to
ich kolor musi być taki sam, jak kolor koła środkowego.
Miejsca wzdłuŜ linii skośnych pól rzutów wolnych, przeznaczone dla zawodników podczas
wykonywania rzutów wolnych, naleŜy wyznaczyć tak, jak pokazuje rysunek 2.
Pole rzutów za 3 punkty. Dla kaŜdej druŜyny pole rzutów za 3 punkty stanowi cały obszar
boiska z wyjątkiem obszaru w pobliŜu kosza przeciwnika, wyznaczonego przez:
• Dwie linie równoległe do linii bocznych zaczynające się na linii końcowej, w odległości
6,25m od punktu na podłoŜu, który jest dokładnie pod środkiem kosza przeciwnika.
Odległość tego punktu od środka wewnętrznej krawędzi linii końcowej wynosi 1,575 m.
• Półkole o promieniu 6,25 m, mierzonym od punktu jaki został opisany powyŜej do
zewnętrznej krawędzi linii tego półkola.
Kosz zamontowany jest do specjalnej tablicy wykonanej z Ŝywicy epoksydowej o
wymiarach 1,05x1,80 m na wysokości 3,05 m. Średnica obręczy wynosi 45 cm i
zamontowana jest do tablicy na specjalnych spręŜynujących wspornikach zapobiegającym
wibracjom powodowanym uderzeniami piłki o tablicę.
2. Boisko do pi łki siatkowej /rys. nr 7/.
•

Nawierzchnia

- poliuretanowa

•

Wymiary płyty boisk a

- 9,0x 18,0 m

•

Powierzchnia boiska

- 162,0 m 2

W połowie długości boisko podzielone jest linią środkową na dwa równe pola do gry.
Na kaŜdym polu w odległości 3,0 m od linii środkowej wyznaczone są równoległe linie
pola ataku długości 9,0 m i szerokości 6,0 m.
Linie otaczające pole do gry naleŜą do powierzchni boiska. Strefa wolna od przeszkód
– 3,0 m przy liniach czołowych i liniach bocznych. Słupki podtrzymujące siatkę powinny
być oddalone min. 50 cm od linii bocznych na przedłuŜeniu linii środkowej.
3. Boisko do pi łki no Ŝnej /rys. nr 4/.
•

Nawierzchnia

- trawa sy nt etyczna

•

Wymiary płyty boisk a

- 26,0x56,0 m

•

Powierzchnia boiska

- 1456,0 m 2
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Płyta główna boiska podzielona jest na dwie równe części linią środkową.
Na środku tej linii zakreślony jest okręg środkowy o średnicy 7,00 m, w obrębie którego
znajduje się punkt wznowienia gry. WzdłuŜ krótszych linii boiska (linii bramkowych)
usytuowane są bramki o wym. 2,00x5,00 m. Przy kaŜdej bramce wyznaczone jest pole
brakowe o wym. 5,00x12,00 m oraz pole karne o wymiarach 11,00x21,00 m. Od linii pola
karnego odchodzi łuk pola karnego. W kaŜdym naroŜu boiska znajduje się korner. Jest to
strefa, z której egzekwowane są rzuty roŜne.
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