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Przyjemnie jest
usiàÊç wygodnie
w fotelu i obejrzeç
dobry mecz
w telewizji. Jednak
prawdziwy kibic
wie, ˝e najwi´kszà
przyjemnoÊcià jest
oglàdanie meczu
na stadionie...

O

statnio zwiàzki sportowe rekomendujà ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa
zast´powanie drewnianych ∏awek
pojedynczymi siedziskami. Unika
si´ dzi´ki temu przepe∏nienia obiektu i u∏atwia kontrol´ t∏umu. Zaleca si´ równie˝, by
krzese∏ka mia∏y wysokie oparcia, zwi´ksza
to komfort siedzenia, uniemo˝liwia brudzenie butami siedzàcych poni˝ej, a tak˝e uniemo˝liwia bieganie kibiców z góry na dó∏. Siedziska z niskimi oparciami mo˝na Êwietnie wykorzystaç w tanich trybunach sk∏adanych i na niewielkich trybunach sta∏ych.
Niestety wi´kszoÊç klubów nie ma zbyt wiele pieni´dzy, a w∏aÊciciele stadionów niech´tnie finansujà remonty, dlatego cz´sto
montuje si´ siedziska jak najtaƒsze, szybko
ulegajàce zniszczeniu lub dewastacji.

Wymagania
Siedziska sportowe muszà odpowiadaç
tylko kilku wymaganiom: muszà byç mocne, trwa∏e, proste w monta˝u, w miar´
wygodne i stosunkowo tanie. Jednak trybuny, na których sà one montowane muszà odpowiadaç wymaganiom okreÊlonym przez rozporzàdzenie MSWiA z dnia
3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpo˝arowej budynków. ZgodnoÊç
z przepisem dotyczàcym wolnej przestrzeni pomi´dzy rz´dami siedzeƒ jest skrupulatnie sprawdzana. Przepis mówi, ˝e
w obiekcie, w którym organizuje si´ imprez´ z udzia∏em widzów, dla których przewidziano ponad 200 miejsc siedzàcych,
a w przypadku imprez dzieci´cych – ponad 100, odleg∏oÊç ta nie mo˝e byç mniejsza ni˝ 45 cm. W przypadku, gdy iloÊç
miejsc w rz´dzie przekracza 16 (ale nie
wi´cej ni˝ 40) – je˝eli przejÊcia sà z obu
stron, lub 8 (ale nie wi´cej ni˝ 20) – je˝eli z jednej strony, to na ka˝de dodatkowe
miejsce nale˝y dodaç 1 cm wolnej prze-
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strzeni pomi´dzy rz´dami. Wiedzàc, ˝e
˝eby wygodnie siedzieç siedzisko musi
mieç ok. 45 cm g∏´bokoÊci, nale˝y projektowaç trybuny o g∏´bokoÊci ok. 90 cm.
Niestety cz´sto trybuny sà zbyt p∏ytkie
i tu zaczynajà si´ k∏opoty. Trudno jest potem dobraç krzese∏ko tak, by spe∏nia∏o za∏o˝enia projektu. Cz´sto w starszych obiektach ju˝ sà wybudowane trybuny o g∏´bokoÊci 80 cm, pociàga to za sobà koniecznoÊç montowania p∏ytkich, niewygodnych siedzisk kube∏kowych lub dro˝szych
siedzisk „tip-up” z podnoszonym siedziskiem. Przy projektowaniu trybun nale˝y
równie˝ obliczyç ich szerokoÊç i rozmieszczenie przejÊç tak, aby okreÊlona by∏a
konkretna iloÊç krzese∏ek. OkreÊlenie modu∏u monta˝owego krzese∏ek pozwala
uniknàç sytuacji, gdy w rz´dzie mo˝na
zamontowaç np. 14 i pó∏ krzese∏ka.
W przypadku siedzisk kube∏kowych nie
stanowi to wi´kszego problemu, gdy˝ mo˝na siedziska zamontowaç szerzej lub bli˝ej siebie, natomiast siedziska „tip-up”
nie mogà byç dowolnie rozmieszczane,
gdy˝ jedna podpora wykorzystywana jest
przez dwa krzese∏ka.
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Podpisik jakiÊ
mo˝e b´dzie?

Monta˝
Konstrukcja i przekrój stopni trybun stanowi niejednokrotnie problem przy monta˝u siedzisk. Do tego celu wykorzystuje si´
najcz´Êciej ko∏ki rozporowe np. HSA, wierci si´ pod nie otwory o Êrednicy 8 mm
i d∏ugoÊci do 80 mm. Je˝eli trybuna betonowa jest zbyt cienka, przewierca si´ trybun´ na wskroÊ pozostawiajàc z drugiej
strony brzydkie otwory. Ze wzgl´du na
to, ˝e siedziska montuje si´ jako jeden
z ostatnich elementów obiektu, naprawa takich odwiertów jest kosztowna. Innà bardzo wa˝nà sprawà jest zbrojenie trybun.
Nieregularnie wprowadzone pr´ty zbroczerwiec 2005

czerwiec 2005

siedzisko Monmouth pokazane na fot. 6.
Modu∏ szerokoÊci siedziska wynosi
460 mm, 483 mm lub 508 mm. Standardowo, stalowe elementy wsporcze maluje si´ proszkowo, jednak dla zwi´kszenia
odpornoÊci na dzia∏anie warunków atmosferycznych sà one pokrywane warstwà polietylenu.
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jeniowe utrudniajà wiercenie otworów,
a uzyskanie linii prostej graniczy z cudem. Czasami w trybunach instaluje si´ nawiewy wentylacyjne, które rozmieszcza
si´ nie bioràc pod uwag´ koniecznoÊci zamontowania siedzisk, zdarza si´ wi´c, ˝e
w miejscu gdzie powinien byç ko∏ek rozporowy jest po prostu pustka.
Siedziska kube∏kowe najcz´Êciej montuje si´ bezpoÊrednio do poziomej cz´Êci
trybun betonowych. Dzi´ki temu, ˝e przylegajà one ÊciÊle do pod∏o˝a utrudnia si´
dewastacj´, nie ma za co je chwyciç, podwa˝yç, oderwaç i zniszczyç. Niekiedy przygotowuje si´ specjalnà konstrukcj´ stalowà, do której przykr´ca si´ siedziska, ale
nie jest to rekomendowane. Przyk∏adem
siedziska kube∏kowego jest Hampton (fot.
5) o wysokoÊci oparcia 330 mm, szerokoÊci 420 mm i g∏´bokoÊci 480 mm. Jest on
mocny i wygodny, wykonany zgodnie
z normami FIFA i UEFA. Otwory monta˝owe wykonane sà z góry siedziska i od
czo∏a, dzi´ki czemu mocowanie jest bardzo
mocne. Otwory monta˝owe sà zaÊlepiane. Specjalny kanalik odprowadza wod´
nie pod siedzisko, ale na poziomà bie˝ni´
trybuny przed siedziskiem, dzi´ki czemu
siadajàc nie zmoczymy sobie ubrania.
Krzese∏ka typu tip-up mo˝na montowaç do pionowej lub poziomej cz´Êci trybun. Ze wzgl´du na swojà konstrukcj´
mo˝e ∏atwo dostosowywaç ich po∏o˝enie
wzgl´dem trybuny regulujàc wysokoÊç
siedziska i odsadzenie od Êciany trybuny.
Dzi´ki wbudowanej przeciwwadze samoczynnie podnoszàcej siedziska i ma∏ej g∏´bokoÊci po zamkni´ciu – zajmujà tylko
ok. 255-270 mm – mo˝na je stosowaç na
p∏ytkich trybunach sta∏ych lub na wysokiej klasy trybunach sk∏adanych. Innà zaletà szczególnie wa˝nà dla kibiców jest to,
˝e dzi´ki podnoszonym siedzeniom krzese∏ka te mniej si´ brudzà. Przyk∏adem jest

Bezpieczeƒstwo
Wbrew pozorom, na obiektach otwartych, siedziska na najwi´ksze niebezpieczeƒstwo nie sà nara˝one ze strony pseudo-kibiców, ale ze strony s∏oƒca. Promieniowanie UV mo˝e spowodowaç destrukcj´ tworzyw sztucznych, objawiajàcà si´
odbarwieniem siedzisk i pokrywaniem

bia∏ym nalotem. Zmniejsza si´ równie˝
ich wytrzyma∏oÊç i estetyka. W celu zapobie˝enia takim zmianom, do materia∏u
siedzisk montowanych na obiektach
otwartych dodaje si´ odpowiednie zwiàzki chemiczne. W obiektach zamkni´tych
zwraca si´ uwag´ na wydzielanie substancji toksycznych w przypadku po˝aru.
Stosowanie tworzyw, które ze wzgl´du
na swój sk∏ad sà tworzywami bezpiecznymi np. polipropylenu z dodatkowà dawkà „uniepalniaczy”, pozwala uniknàç niebezpieczeƒstwa podsycania ognia i zatrucia zwiàzkami zawartymi w dymie.
Oprócz stosowanego surowca, bardzo
wa˝ny wp∏yw na trwa∏oÊç ma konstrukcja
siedziska. Odpowiednie przekroje, wzmocnienia, u˝ebrowania i elementy mocujàce
sprawiajà, ˝e krzese∏ko poddawane nawet ci´˝kim próbom takim jak uderzanie
ci´˝kim przedmiotem, wy∏amywanie, czy
skakanie po nim, nie ulega zniszczeniu.
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Na wygod´ i komfort siedzenia bezpoÊredni wp∏yw ma kszta∏t oparcia i siedziska, wysokoÊç zamontowania oraz rozstaw krzese∏ek.
Krzese∏ka Monmouth, Hampton czy
Sutton, produkcji angielskiej firmy Restall w pe∏ni odpowiadajà wymaganiom
u˝ytkowników i wytycznym FIFA i UEFA.
Dzi´ki swym walorom zamontowane je na
52 stadionach w Wielkiej Brytanii, m. in.
Arsenal, FC Liverpool, Manchester United, Wembley, ale równie˝ w PSV Eindhoven, Brondby, Osasunie, Atlancie. Zainstalowano je równie˝ na Wimbledonie
i na torze Silverstone. W Polsce u˝ytkowane sà m.in. w Hali Sportowej Znicz
w Pruszkowie, w Hali Sportowej w Dàbrowie Górniczej, Hali Sportowej „Bystrzyca”
w Lublinie.
mgr in˝. Wies∏aw Borkowicz
Hemet Sp. z o.o.
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