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wybudowaç obiekt sportowy?
W ostatnich latach
wybudowano wiele obiektów
sportowych, a zgodnie
z prognozami planuje si´
wybudowanie kolejnych
kilku tysi´cy obiektów...
mgr in˝. Wies∏aw Borkowicz

P

odstawowym wymaganiem inwestorów jest, by obiekt by∏
multisportowy, wielofunkcyjny
i tani. Dzi´ki temu b´dzie móg∏ byç wykorzystywany w wielu dyscyplinach
sportu, b´dzie równie˝ spe∏nia∏ funkcje
rekreacyjne i kulturalne. Obecnie wyczuwa si´ olbrzymià presj´, aby obiekt
by∏ jak najtaƒszy. Nale˝y jednak pami´taç, ˝e obiekty sportowe budowane
sà „na lata” i ca∏kowity koszt inwestycji
obejmuje nie tylko koszt budowy, ale
równie˝ koszty eksploatacji, remontów, wymiany sprz´tu i wyposa˝enia,
ewentualnych awarii, nieplanowanych
wy∏àczeƒ z eksploatacji zaburzajàcych
harmonogram wykorzystania obiektu.
Niskie koszty budowy nigdy nie oznaczajà niskich kosztów utrzymania
i eksploatacji. Bardzo cz´sto jest wprost

przeciwnie, gdy˝ niskie koszty inwestycji mo˝na uzyskaç – i to jest bardzo
pozytywne – poprzez odpowiednie
przygotowanie projektu budowlanego,
ale niestety cz´Êciej poprzez stosowanie rozwiàzaƒ nie gwarantujàcych
oczekiwanych efektów oraz taƒsze,
gorsze i mniej trwa∏e materia∏y. Efektem sà wy˝sze nak∏ady na utrzymanie
i eksploatacj´. Remonty w takich
obiektach przeprowadzane sà cz´Êciej
i kosztujà wi´cej ni˝ w obiektach,
w których zastosowano lepsze i bardziej trwa∏e materia∏y. Sàdz´, ˝e panujàcy trend obcinania kosztów inwestycji, nawet kosztem jakoÊci, jest zgubny
i prowadzi do nieuzasadnionego
uszczuplania bud˝etów w nast´pnych
latach i przekierowywania Êrodków finansowych na ∏atanie dziur wynikajàcych z b∏´dnych decyzji. JakoÊç niestety musi kosztowaç. Nale˝y popieraç
tych decydentów, którzy mimo panujàcej mody na „bylejakoÊç” potrafià przeforsowaç rozwiàzania, dzi´ki którym
obiekty po kilku miesiàcach u˝ytkowania nie straszà swoimi wadami, ale
wprost przeciwnie – wraz z up∏ywem
czasu potwierdzajà prawid∏owoÊç zastosowanych rozwiàzaƒ. Dzi´ki temu
obiekt ˝yje, inwestorzy majà satysfakcj´, a podatnicy nie ˝a∏ujà wydanych
pieni´dzy.
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Zale˝noÊç cena-jakoÊç
Za∏àczony wykres (rys. 1) obrazuje relacje pomi´dzy cenà, a jakoÊcià oraz
postrzeganie tych relacji przez trzy grupy zaanga˝owane w budow´ obiektu,
reprezentujàce ró˝ne punkty widzenia:
inwestora, u˝ytkownika, wykonawc´.
Z doÊwiadczenia wiemy, ˝e za niskà
cen´ nie otrzymamy wyrobu o wysokiej jakoÊci, jakoÊç stopniowo podnosi
si´ wraz ze wzrostem ceny, a˝ do momentu, w którym za stosunkowo niewielkim wzrostem ceny nast´puje dosyç gwa∏towny wzrost jakoÊci, nast´pnie dalszy wzrost cen nie powoduje ju˝
zbyt wielkiego wzrostu jakoÊci – obrazuje to linia koloru niebieskiego.
U˝ytkownika interesuje przede
wszystkim, by jakoÊç wykonania by∏a
nie ni˝sza ni˝ za∏o˝ona, najlepiej jak
najwy˝sza, gdy˝ gwarantuje to najlepsze walory u˝ytkowe i sportowe. Cena
nie ma tutaj znaczenia. Obrazuje to pozioma prosta koloru zielonego i pole
nad nià. Inwestor chce mieç jakoÊç wykonania nie mniejszà ni˝ zak∏adana,
ale nie mo˝e przeznaczyç wi´cej Êrodków ni˝ zaplanowano w bud˝ecie – obrazuje to pole ograniczone linià koloru
fioletowego. Wykonawca stara si´ wykonaç obiekt jak najtaniej – linia koloru
czerwonego i pole na lewo od niej – nie
zwracajàc wi´kszej uwagi na jakoÊç
(ma przecie˝ gwarancj´ producenta),
tak by zmieÊciç si´ w bud˝ecie. Cz´Êç
wspólna wykresu oznaczona pogrubionà niebieskà linià ukazuje zakres ceny
i jakoÊci w jakiej mo˝emy zrealizowaç
inwestycj´. Z powy˝szego wykresu widaç jak dok∏adnie nale˝y przygotowaç
specyfikacj´ obiektu, aby otrzymaç to co
si´ za∏o˝y∏o. Otrzymujàc rezultat zobrazowany cienkà linià niebieskà poza cz´Êcià wspólnà, uzyskujemy obiekt o zbyt
niskiej jakoÊci – czego nie zaakceptuje
u˝ytkownik lub o zbyt wysokiej cenie –
czego nie zaakceptuje inwestor, a tym
bardziej wykonawca. Efektem w pierwszym przypadku b´dzie obiekt, w którym b´dziemy nara˝eni na szybkie zu-
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noÊç komercyjna – wynajmowanie
hali (na jaki cel)?
Jakie sà mo˝liwoÊci inwestycyjne
oraz jakie Êrodki mo˝na wyasygnowaç na utrzymanie obiektu?
Odpowiadajàc na powy˝sze pytania
mo˝emy okreÊliç nasze potrzeby i mo˝liwoÊci. Ze wzgl´du na to, ˝e wi´kszoÊç
dzia∏aƒ b´dzie odbywa∏a si´ na g∏ównej arenie nale˝y zaczàç od okreÊlenia
jej powierzchni. Dobrze jest, gdy wymiary sali umo˝liwiajà usytuowanie
boisk o wymiarach zgodnych z regu∏ami poszczególnych gier (tab. 1). Dyscyplinà sportu wymagajàcà najwi´kszej
powierzchni boiska jest pi∏ka r´czna.
Zgodnie z przepisami powierzchnia
placu gry wynosi 20 x 40 m, a ze strefami ochronnymi 24 x 44 m. Dopiero poza strefami bezpieczeƒstwa mo˝na
umieÊciç trybuny sta∏e lub sk∏adane. Je˝eli planujemy wykorzystywanie areny
dla kilku grup çwiczàcych jednoczeÊnie, nale˝y zdecydowaç jaki to b´dzie
sport. Bardzo rzadko jest to pi∏ka r´czna, najcz´Êciej koszykówka i siatkówka.
Ze wzgl´dów komercyjnych najlepiej
by∏oby umo˝liwiç gr´ w tenisa ziemnego w poprzek sali. Wymiar kortu tenisowego z wybiegami wynosi 35 x 18,5 m,
wi´c wymiar hali powinien takim wypadku wynosiç oko∏o 35 x 44 m.
W przypadku mniejszych potrzeb
(ograniczona iloÊç çwiczàcych, ograniczone Êrodki finansowe) nale˝y budowaç obiekty, w których wymiary boiska zapewnià mo˝liwoÊç gry w konkretnà gr´, np.: w koszykówk´, siatkówk´ czy tenisa. Dla koszykówki p∏yta boiska wraz ze strefà bezpieczeƒstwa
powinna mieç minimum 19 x 30 m.
Nie nale˝y jednak wyd∏u˝aç zbytnio
hali, gdy˝ monta˝ konstrukcji koszy
g∏ównych b´dzie wymaga∏ zastosowania konstrukcji najazdowych lub niezbyt wygodnych podstropowych, zamiast tanich konstrukcji mocowanych
do Êciany. Boisko do siatkówki stosunkowo niewielkie – 9 x 18 m – wymaga
jednak sporych wybiegów. Sàdz´, ˝e
wymiary minimalne15 x 24 m powinny byç zachowane. Tenis wymaga p∏yty boiska o wymiarach zbli˝onych do
koszykówki ok. 18 x 32–36 m. Jak widaç z powy˝szych porównaƒ wymiary
boisk do koszykówki, tenisa i siatkówki sà bardzo podobne, nale˝y si´ wi´c
zastanowiç czy wygodnym rozwiàzaniem nie by∏aby sala sportowa z p∏ytà

•

˝ycie wyposa˝enia, ewentualne urazy
çwiczàcych spowodowane niskà jakoÊcià, wi´ksze nak∏ady na utrzymanie
i cz´stà wymian´ zu˝ytego sprz´tu.
W drugim przypadku inwestor b´dzie
musia∏ znaleêç dodatkowe Êrodki na dokoƒczenie inwestycji, czasem przed∏u˝y
to czas jej realizacji, jednak w przypadku braku dodatkowych Êrodków, mogà
zostaç drastycznie obci´te nak∏ady na
elementy dostarczane w ostatnim okresie realizacji obiektu np. wyposa˝enie,
pod∏oga sportowa lub nawet zrezygnuje
si´ z cz´Êci programu.

Specyfikacja obiektu
Tylko prawid∏owe przygotowanie inwestycji poprzez konsultacje we wst´pnej fazie z innymi u˝ytkownikami, wykonawcami i projektantami, pozwoli
uniknàç przykrych niespodzianek. Inwestorzy winni jak najszybciej po podj´ciu decyzji o ewentualnej inwestycji
rozpoczàç konsultacje z u˝ytkownikami i dostawcami technologii, a dopiero
na tej podstawie opracowaç za∏o˝enia
dla projektantów.
Projektant powinien mieç jasno
przedstawionà naszà wizj´, by nie trzeba by∏o wykonywaç niepotrzebnie kilku projektów, nie odpowiadajàcych za∏o˝eniom. Warunkiem wst´pnym, jakim powinien odpowiadaç obiekt, jest
aby by∏ on bez barier. Musi byç ∏atwo
dost´pny zarówno dla ludzi niepe∏nosprawnych jak i przyjazny dla pe∏nosprawnych çwiczàcych. Nawierzchnia,
sprz´t sportowy, wyposa˝enie muszà
zapewniaç bezpieczeƒstwo i komfort.
Nale˝y pomyÊleç równie˝ o kibicach –
muszà mieç ∏atwy dost´p na trybuny
i dobrà widzialnoÊç z ka˝dego miejsca.
W obiektach wielofunkcyjnych nie

mo˝na zapomnieç o nag∏oÊnieniu, stanowiskach dla kamer telewizyjnych,
odpowiednim oÊwietleniu, siedzeniach
dla widzów poza trybunami, mo˝liwoÊciach dostarczenia sprz´tu muzycznego w przypadku koncertów, czy eksponatów i wyposa˝enia w przypadku wystaw czy targów.
W przewa˝ajàcej cz´Êci obiektów
sportowych najwa˝niejszym jego elementem jest arena sportowa. Tutaj
dzieje si´ najwi´cej: zaj´cia wychowania fizycznego, treningi, mecze, wyst´py estradowe, egzaminy, targi czy wystawy. To od zaplanowania wielkoÊci
areny nale˝y rozpoczàç proces projektowania obiektu. Arena jest bazà, do
której dok∏adamy potrzebne elementy.
Uwzgl´dniamy sale pomocnicze: do
gimnastyki korekcyjnej, fitness, si∏ownie, czy pomieszczenia rozgrzewkowe,
ale równie˝ magazyny sprz´tu sportowego i wyposa˝enia oraz szatnie, w´z∏y
sanitarne umo˝liwiajàce sprawne korzystanie kilku grup çwiczàcych. Zakres i iloÊç poszczególnych elementów
obiektu zale˝y oczywiÊcie od jego przeznaczenia i populacji, której ma s∏u˝yç.
Planujàc budow´ obiektu sportowego nale˝y wziàç pod uwag´ wiele czynników:
Jakie b´dzie przeznaczenie obiektu:
sala gimnastyczna, sportowa, obiekt
przyszkolny, miejski lub gminny,
hala widowiskowo-sportowa?
Jaka b´dzie intensywnoÊç wykorzystania obiektu?
Jaki jest wiodàcy sport?
Ile osób b´dzie jednoczeÊnie korzysta∏o z obiektu, w jakich du˝ych
grupach?
Jaka jest planowana iloÊç widzów?
Czy b´dzie prowadzona dzia∏al-
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o pow. ok. 650 m2 umo˝liwiajàcà wygodnà gr´ w te trzy dyscypliny. Budowanie obiektów o wymiarach poni˝ej
18 x 30 m ma uzasadnienie tylko w niewielu przypadkach. Przy du˝ej popularnoÊci sportów zespo∏owych (koszykówka, siatkówka, unihok) budowanie
ma∏ych sal (200–300 m2), stricte gimnastycznych rzadko jest uzasadnione.
W zale˝noÊci od przeznaczenia, iloÊci grup çwiczàcych, mo˝na planowaç
zbudowanie hali o dowolnych wymiarach, pod warunkiem by by∏o to logiczne zwi´kszanie wymiarów o krotnoÊç
wymiarów boiska wybranego sportu.
W przypadku budowy hali lekkoatletycznej z bie˝nià dookólnà – standardowo jest to 333 m – nale˝y zaprojektowaç hal´ o powierzchni co najmniej
4500–5000 m2.

Nawierzchnie
W czasach, gdy ka˝da dyscyplina sportu ma swojà „ulubionà” nawierzchni´
praktycznie nie mo˝na dobraç nawierzchni, która by∏aby certyfikowana
przez wszystkie federacje sportowe. Na
szcz´Êcie wymogi certyfikacyjne i koniecznoÊç u˝ywania „oficjalnych” nawierzchni dotyczy tylko najwy˝szej
rangi rozgrywek typu fina∏y igrzysk
olimpijskich, mistrzostw Êwiata czy
Europy. Wcale nie jest powiedziane, ˝e
oficjalna nawierzchnia jednej dyscypli-

ny sportu jest równie doskona∏a dla
drugiej. Na szcz´Êcie przepisy mówià
najcz´Êciej, ˝e nawierzchnia musi byç
równa, g∏adka (z wyjàtkiem np. tenisa
i lekkiej atletyki), natomiast linie boisk
muszà byç wytyczone zgodnie z wymiarami podanymi przez federacje.
Oczywistym trendem jest ch´ç posiadania najlepszej nawierzchni, oficjalnej, z certyfikatami do danej dyscypliny sportu, ale co w takim razie z innymi dyscyplinami, które b´dà uprawiane w tym obiekcie? Z drugiej strony, za posiadanie certyfikowanej nawierzchni trzeba dodatkowo zap∏aciç –
federacje sportowe nie wydajà takich
dokumentów za darmo.
Najlepiej by∏oby wi´c wziàç pod
rozwag´ nawierzchni´, która jest opracowana dla sportu. Nie mo˝e mieç tylko w nazwie s∏owo „SPORT”, ale
przede wszystkim musi odpowiadaç
wymaganiom okreÊlonym przez normy. Ostatnio pojawi∏o si´ sporo tego typu nawierzchni, których producenci
nie okreÊlajà nawet ich podstawowych
parametrów, a polecajà je jako nawierzchnie sportowe. Do tej pory
w Polsce nie ma norm okreÊlajàcych
parametry nawierzchni sportowych.
Inwestorzy posi∏kujà si´ najcz´Êciej
normami niemieckim DIN 18032 cz. II,
choç wszystkie kraje Europy Zachodniej majà swoje w∏asne standardy.

Tab. 1. Wymiary boisk wybranych dyscyplin sportowych
Dyscyplina sportu

Wymiary pola gry

Wymiary ze strefà bezpieczeƒstwa

Siatkówka
Koszykówka

(15–19) x (24–34) m
19 x 32 m

Tenis

9 x 18 m
oficjalne 15 x 28 m
lub 14 x 26; 13 x 25 m
10,974 x 23,774 m

Pi∏ka r´czna
Pi∏ka no˝na halowa
Futsal

20 x 40 m
20 x 40 m
18 (16–20) x 35 m (30–40)

17,994 x 34,774 m – krajowe
18,27 x 36,57 m – mi´dzynarodowe
23 x 44 m
24 x 44 m
20 x 39 m

Tab. 2. Kryteria okreÊlajàce parametry pod∏óg sportowych wg. normy DIN 18032 cz. II
Kryteria DIN

Odbicie pi∏ki [%]
T∏umienie energii
udarowej [%]
Odkszta∏cenie
pionowe [mm]
Odkszta∏cenie
powierzchniowe
[%]
Tarcie
Obcià˝enie
toczne [N]
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Pod∏ogi

Pod∏ogi

Pod∏ogi

p∏aszczyznowo-elastyczne
>90
>53

punktowo-elastyczne
>90
>51

kombinowane
>90
>58

>2,3

<3,0

3,0 <x < 5,0

<15

N/A

<5

0,4–0,6
1500 N

0,4–0,6
1000 N

0,4–0,6
1500 N
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OkreÊlajà one kilka podstawowych parametrów jakimi powinna odpowiadaç
nawierzchnia sportowa. Warto równie˝
pami´taç, ˝e „DIN Tested” nie oznacza
„DIN Certified”. Tylko drugie oznaczenie okreÊla, ˝e wyrób przeszed∏ pomyÊlnie wszystkie testy wymagane
przez norm´. Pierwsze okreÊlenie
oznacza, ˝e wyrób by∏ testowany, ale
nie okreÊla czy wszystkie parametry
spe∏niajà wymagania. WartoÊci wspó∏czynników: t∏umienia energii udarowej, tarcia, odkszta∏cenia pionowego
i powierzchniowego, odbicia pi∏ki oraz
obcià˝enia tocznego wg DIN podane sà
w tabeli 2. Prosz´ jednak zauwa˝yç, ˝e
nie mo˝na powiedzieç, ˝e im wi´kszy
wspó∏czynnik, tym lepiej. Dobrze jest,
gdy np. wspó∏czynnik t∏umienia energii udarowej osiàgnie pewien poziom,
ale gdy b´dzie on zbyt du˝y, ci´˝ko b´dzie si´ biega∏o, a pi∏ka nie b´dzie
chcia∏a si´ odbijaç. W przypadku
wspó∏czynnika tarcia jest jeszcze gorzej, gdy˝ zawodnicy chcà by nawierzchnia przy starcie do pi∏ki by∏a
bardzo przyczepna, ale ju˝ w przypadku wykonywania padów czy pivotów
stosunkowo Êliska.
Obecnie w ramach Unii Europejskiej trwajà prace nad opracowaniem
norm CE, które okreÊla∏yby parametry
nawierzchni sportowych oraz unifikowa∏yby sposoby ich badania. Musimy
te˝ rozwa˝yç czy dana nawierzchnia
nadaje si´ do zaj´ç poza sportowych,
czy mo˝na wykorzystaç jà organizujàc
koncerty, egzaminy, targi lub wystawy?
Czy ∏atwo mo˝na jà odnowiç czy wyremontowaç? Jakie sà nak∏ady na bie˝àcà
konserwacj´?
Pod∏oga z parkietu wyglàda pi´knie,
ale jest najdro˝szà z oferowanych na
rynku i w zasadzie bez obaw mo˝na
u˝ywaç ja tylko do sportu. Usytuowanie krzese∏, sto∏ów, wpuszczenie ludzi
w normalnym obuwiu na parkiet mo˝e
spowodowaç jego uszkodzenie i koniecznoÊç renowacji. Równie˝ ze
wzgl´du na normalne zu˝ycie nawierzchni parkietowej nale˝y jà systematycznie odnawiaç poprzez „zmatowanie” i lakierowanie, a raz na kilka lat
cyklinowaç i lakierowaç. Trwa∏oÊç jej
ogranicza wi´c gruboÊç warstwy, którà
mo˝na zdjàç. W przypadku litego parkietu jest to ok. 8–9 mm, mo˝na wi´c
go cyklinowaç 4–5 razy. Tylko od naszej dba∏oÊci zale˝eç b´dzie, czy b´-
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dziemy to robiç co 3, czy co 5 lat. Niektóre gatunki drewna sà szczególnie
wra˝liwe na zmiany wilgotnoÊci, ze
wzgl´du na stabilnoÊç pod∏ogi zaleca
si´, aby w sali sportowej temperatura
wynosi∏a 15–25ºC, wilgotnoÊç 40–60%
i zmienia∏y si´ w minimalnym stopniu.
Najbardziej stabilnym drewnem jest
klon pó∏nocnoamerykaƒski, natomiast
bardzo popularny w Polsce buk ma tendencj´ do tzw. „∏ódeczkowania”.
Parkiety tzw. „panelowe” warstw´
wierzchnià majà z regu∏y cieƒszà, czyli
krotnoÊç cyklinowania jest mniejsza
ni˝ w przypadku parkietu litego, nale˝y wi´c dbaç o nie jeszcze staranniej,
by nie trzeba by∏o jej wymieniç zbyt
wczeÊnie.
Nawierzchnie z PVC lub linoleum
w przypadku uszkodzenia lub zu˝ycia
nie mo˝e byç odnawiana poprzez lakierowanie, nie mo˝na równie˝ dowolnie
zmieniaç jej kolorów w trakcie u˝ytkowania. Aby zapewniç odpowiednie parametry np. t∏umienie energii udarowej
mo˝na uk∏adaç je tylko na ruszcie
drewnianym. Linoleum jest produktem
wykonanym m.in. z korka, oleju lnianego dlatego, by zapewniç jego trwa∏oÊç, nale˝y bezwzgl´dnie co najmniej
raz w roku pokrywaç go warstwà emulsji akrylowej.
Pod∏ogi poliuretanowe, tzw. wylewane, mogà byç uk∏adane zarówno na betonie jak i na ruszcie drewnianym. Sà
one nawierzchniami wielofunkcyjnymi:
ze wzgl´du na swojà specyfik´ mo˝na
wykonywaç je jako twarde – Êwietne do
profesjonalnej koszykówki lub siatkówki – lub bardziej elastyczne – znakomite
do gimnastyki, mo˝na na nich równie˝

organizowaç zaj´cia pozasportowe np.
wystawy, targi, koncerty. ¸atwoÊç
ewentualnych napraw – przeprowadza
si´ je punktowo, d∏ugowiecznoÊç oraz
niskie koszty utrzymania sprawiajà, ˝e
mo˝na Êmia∏o poleciç je jako znakomite
nawierzchnie wielofunkcyjne.

Pomieszczenia pomocnicze
O klasie obiektu sportowego Êwiadczà
nie tylko jego parametry sportowe, ale
równie˝ funkcjonalnoÊç pomieszczeƒ
pomocniczych: szatni, natrysków, wc,
czy korytarzy. IloÊç szatni powinna byç
dostosowana do iloÊci grup çwiczàcych, ich wielkoÊci i p∏ci. Najwygodniej jest, gdy liczebnoÊç grupy przebierajàcej si´ w szatni nie przekracza kilkunastu osób. Osobno powinna byç
szatnia m´ska i damska, toalety i natryski. Ze wzgl´du na poczucie bezpieczeƒstwa çwiczàcych szatnie powinny
byç zamykane. Nie powinno si´
wpuszczaç nowej grupy przygotowujàcej si´ do zaj´ç do szatni, w której jest
grupa jeszcze ubierajàca si´ po zaj´ciach. Przewidujàc, ˝e w obiekcie b´dzie çwiczyç wi´cej ni˝ jedna czy dwie
grupy jednoczeÊnie, nale˝y zaprojektowaç wi´cej szatni. IloÊç miejsc siedzàcych i wieszaków na ubrania powinna
byç co najmniej równa iloÊci przebierajàcych si´. Unikamy wówczas „przepychanek”, wieszania ubraƒ kilku çwiczàcych na jednym wieszaku. Dobrym
rozwiàzaniem jest stosowanie szafek
indywidualnych zamykanych na
klucz. Zwi´ksza to higien´, utrudnia
równie˝ kradzie˝e, czy g∏upie dowcipy.
Wskazane jest, by wejÊcie do szatni
z zewnàtrz, z tzw. strefy brudnej by∏o

jednymi drzwiami, a wyjÊcie na aren´
drugimi drzwiami do tzw. strefy czystej. Znacznie zmniejsza to nak∏ady na
sprzàtanie, regeneracj´ lub remont nawierzchni sportowej oraz przed∏u˝a jej
trwa∏oÊç. Utrudnia równie˝ dost´p na
aren´ osób niepowo∏anych lub grup
bez opiekuna.
Nawierzchnia szatni powinna byç
antypoÊlizgowa, wodoodporna, higieniczna. Najlepiej, aby by∏a to nawierzchnia z wyk∏adzin spawanych
lub wylewanych. Fugi ze spoin p∏ytek
ceramicznych cz´sto wykruszajà si´,
a powsta∏à przestrzeƒ wype∏nia brud.
Sprawna wentylacja pozwoli szybko
usunàç nieprzyjemny zapach potu.
W obiektach widowiskowo-sportowych, gdzie majà odbywaç si´ mecze
ligowe lub mi´dzynarodowe, nale˝y
przewidzieç osobnà szatni´ dla s´dziów. W wi´kszych obiektach wskazane jest równie˝, by w bezpoÊredniej
bliskoÊci szatni zawodników znajdowa∏o si´ pomieszczenie dla trenera
wraz z salkà odpraw, salà masa˝u
i pierwszej pomocy medycznej.
Osobno nale˝y przewidzieç szatnie
dla widzów, powinny byç one umieszczone w logicznym ciàgu komunikacyjnym od wejÊcia, poprzez kasy biletowe,
hall dla oczekujàcych. Ciàgi komunikacyjne dla widzów nie mogà krzy˝owaç
si´ z ciàgami komunikacyjnymi dla zawodników.
Magazyny sprz´tu sportowego zawsze sà zbyt ma∏e, ich wielkoÊç zale˝y
od przeznaczenia obiektu i iloÊci grup
çwiczàcych. Powinny byç umieszczone
w bezpoÊredniej bliskoÊci areny. Najlepiej by posiada∏y du˝e drzwi i wygodne
przestrzenie sk∏adowania sprz´tu. Drobny sprz´t powinien sk∏adowany byç na
wózkach lub w pojemnikach na kó∏kach.
W otoczeniu g∏ównej sali lokuje si´
pomieszczenia rozgrzewkowe, sale
gimnastyki korekcyjnej czy fitnes. Nie
sà one tak du˝e, ale powinny gwarantowaç komfort poprzez zapewnienie odpowiednich wymiarów, wentylacji, nag∏oÊnienia czy mo˝liwoÊç ∏atwego
wstawienia sprz´tu.

Sprz´t sportowy i wyposa˝enie
Obecnie obowiàzujàce przepisy wymuszajà stosowanie certyfikowanego
sprz´tu sportowego. Niestety bardzo
cz´sto odnosi si´ wra˝enie, ˝e certyfikacja ma na celu jedynie Êciàgni´cie
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haraczu od producentów, a nie racjonalne ocenienie jakoÊci.
Równie˝ organizatorzy przetargów
zdajà si´ nie dostrzegaç niebezpieczeƒstwa przyznajàc cenie 100% wagi przy
wyborze wyspecyfikowanych produktów. Tak wybrane produkty sà najtaƒsze, ale czy rzeczywiÊcie najbezpieczniejsze, nowoczesne i trwa∏e? To nic,
˝e ich producenci szafujà d∏ugimi terminami gwarancji zgodnie z zasadà „jakoÊ to b´dzie” – efekt najcz´Êciej jest
op∏akany, a u˝ytkownicy muszà borykaç si´ z awaryjnym sprz´tem. O naprawach gwarancyjnych cz´sto mo˝na
zapomnieç.

Trybuny
Uczestniczenie jak najwi´kszej iloÊci
widzów lub kibiców wp∏ywa na wysokoÊç dochodów. Nale˝y wi´c przewidzieç wygodne i ∏atwo dost´pne trybuny. W mniejszych obiektach wystarczajàce jest zastosowanie trybun sk∏adanych – przejezdnych, w wi´kszych
obiektach trybun sk∏adanych – przejezdnych i powy˝ej niecki – trybun sta∏ych. Stosowanie trybun sk∏adanych
znakomicie zwi´ksza funkcjonalnoÊç
obiektu, gdy˝ w czasie zaj´ç niekomercyjnych np.: lekcji wychowania fizycznego, na treningach itp. trybuny sà zsuni´te pod Êcian´ zajmujàc tylko ok. 110
cm. W halach Êredniej wielkoÊci o kilkusetosobowej widowni, preferuje si´
usytuowanie trybun z jednej strony hali. Obni˝a to koszty wykonania obiektu

poprzez redukcj´ ciàgów komunikacyjnych, schodów, u∏atwia usytuowanie
sceny podczas koncertów, daje równie˝
lepszà atmosfer´ na widowni. Mniejsze
sà równie˝ koszty sprzàtania.
Trybuny sk∏adane mogà byç nawet
kilkunastorz´dowe umo˝liwiajàc przygotowanie siedzeƒ dla kilkutysi´cznej
widowni. Ze wzgl´du na widzialnoÊç
wysokoÊç stopnia trybuny powinna
wynosiç od 25–50 cm. Przy 10 rz´dach
trybuna ma wysokoÊç tylko ok. 280 cm
co sprawia, ˝e jest ona lekka, bardzo
mobilna, mo˝na wi´c ∏atwo ustawiaç jà
w zale˝noÊci od potrzeb wzd∏u˝ lub
w poprzek boiska (w przypadku sportów walki takich jak boks, judo, karate
czy zapasy). Trybuny podlegajà przepisom p.po˝, które okreÊlajà, ˝e wolna
przestrzeƒ pomi´dzy rz´dami winna
wynosiç minimum 45 cm przy 8 siedziskach od Êciany lub przy 16 siedziskach z mo˝liwoÊcià ucieczki na dwie
strony. Przy wi´kszej iloÊci siedzisk na
ka˝de siedzisko dodatkowo nale˝y
przewidzieç 1 cm szerokoÊci przejÊcia.
Obecnie ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa wi´kszoÊç obiektów sportowych
wyposa˝onych jest w siedzenia krzese∏kowe, a nie ∏aweczkowe. Dzi´ki temu unika si´ przekroczenia dopuszczalnej liczby widzów oraz mo˝na ∏atwo zidentyfikowaç kibica.

Inne wyposa˝enie

piej multisportowe, umo˝liwiajàce Êledzenie wyniku zawodów widzom i zawodnikom. Nale˝y wi´c je umieÊciç
naprzeciw trybun i ∏awki rezerwowych. Przewody sterujàce od stolika
s´dziowskiego do tablicy i do zegarów
pomocniczych nale˝y poprowadziç
pod pod∏ogà lub na Êcianach w ten sposób, by nie bieg∏y w bezpoÊredniej bliskoÊci przewodów zasilajàcych np.
lamp oÊwietleniowych.
W celu zapewnienia dobrego odbioru widowiska nale˝y zaprojektowaç instalacj´ nag∏oÊniajàcà, jednak nawet
najlepsze urzàdzenia nie b´dà skuteczne je˝eli nie b´dzie odpowiedniego wyt∏umienia ha∏asu. W tym celu instaluje
si´ na Êcianach i suficie elementy poch∏aniajàce dêwi´ki. Je˝eli czas trwania dêwi´ku w sali sportowej b´dzie
krótszy ni˝ 2 sekundy wówczas prowadzenie zaj´ç kilku wieloosobowych
grup b´dzie w miar´ komfortowe, a komunikaty spikera i nadawana muzyka
b´dà wyraênie s∏yszalne. Szafka z elektronikà oraz jeden z mikrofonów powinny byç umieszczone w pomieszczeniu kierownika obiektu w celu zapewnienia nadzoru nad sprz´tem oraz
nadawania komunikatów. Nie trzeba
wydawaç pieni´dzy na sprz´t do ewentualnego nag∏oÊnienia koncertów – profesjonaliÊci majà swój sprz´t, a amatorzy cz´Êciej wyst´pujà w mniejszych
obiektach.

W obiekcie sportowym nale˝y przewidzieç równie˝ tablice wyników – najle-

Podsumowanie
Obiekt sportowy sk∏ada si´ z wielu detali, których wspó∏dzia∏anie zapewnia
prawid∏owy efekt. Planujàc w prawid∏owej kolejnoÊci, krok po kroku, ka˝dy jego element mo˝emy stworzyç
obiekt funkcjonalny, tani w utrzymaniu i przyjazny dla u˝ytkowników.
Czasem wymaga to prze∏amania stereotypów, wi´kszego zaanga˝owania,
kompromisu.
Ze wzgl´du na szczup∏oÊç miejsca
pomini´to w niniejszych rozwa˝aniach
wiele szczegó∏ów, które wp∏ywajà na
jakoÊç budowli np. fundamenty pod
sprz´t sportowy, elementy mocujàce
wyposa˝enie, okna, brama wjazdowa
na sal´ itd. Nie nale˝y ich pomijaç
w swoich rozwa˝aniach.
mgr in˝. Wies∏aw Borkowicz
Hemet Sp. z o.o.
zdj´cia arch. firmy
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