OPIS TECHNICZNY



1.	Zestawienia rysunków
	Rzut płyty boiska — Rys 1
	Układ odwodnienia — Rys 2
	Układ pól gier—Rys 3
	Wymiary boisk sportowych — Rys 4
	
2.	Dano ogólne
2.1.	Nazwa zadania:
	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Gimnazjum w Starych Siołkowicach 
2.2.	Lokalizacja inwestycji:
	Publiczne Gimnazjum w Starych Siołkowicach
	ul.	Klapacz 62
	46 – 083 Stare Siołkowice
2.3.	Inwestor:
	Gmina Popielów
	ul. Opolska 13
	46 – 090 Popielów

3.	Przedmiot, zakres i sposób wykonania zadania
3.1.	Przedmiot zadania
Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 26,00 x 44,00 m o nawierzchni poliuretanowej. 
Boisko ma mieć charakter obiektu sportowego, ogólnodostępnego przeznaczonego dla młodzieży szkolnej oraz społeczności lokalnej wsi Stare Siołkowice.
3.2	Zakres zadania -  zestawienie ilości i wielkości projektowanych elementów
Podstawowe wymiary i powierzchnie boiska:
Wymiary areny o nawierzchni poliuretanowej	26,00 x 44,00 m
Powierzchnia projektowanej areny boiska	1144,00 m2
Rodzaje boisk do dyscyplin sportowych:
	boisko uniwersalne do piłki ręcznej/nożnej	 	20,00 x 44,00 m	1 szt.
	boisko do tenisa ziemnego	10,97 x 23,77 m	1 szt.

boisko do siatkówki	  9,00 x 18,00 m	1 szt.
boisko do koszykówki	 15,00 x 24,00 m	2 szt.
Ogrodzenie boiska:
	długość ogrodzenia	 356,00 m
	wysokość ogrodzenia	4,00 m
	furtka wejścia o wym. w świetle 100 x 220 cm	1 szt.
	brama wjazdowe o wym. w świetle 250 x 220 cm	1 szt.

Elementy wyposażenia boiska:
	bramki piłkarskie 300 x 200 cm	2 szt.
	konstrukcja wsporcza kosza do koszykówki	4 szt.
	słupki z siatką do tenisa ziemnego	1 kpl.
	stanowisko sędziowskie uniwersalne	1 szt.
	słupki z siatką do siatkówki	1 kpl.

	3.3.	Rodzaj planowanych prac
		Stan terenu
	Teren, na którym projektuje się boisko wolny jest od zabudowy podziemnej i obiektów 	kubaturowych oraz nasadzeń. W miejscu projektowanego boiska teren nie jest utwardzony.
		
	4.  Planowane roboty:	
Roboty ziemne:
W ramach robót ziemnych planuje się zdjęcie warstwy gruntu urodzajnego, korygowanie pod podbudowę nawierzchni do poziomu posadowienia warstwy podsypki, wyrównanie i zagęszczenie dna koryta, wyprofilowanie spadków poprzecznych, wykopy pod przyłącze kanalizacji deszczowej.

Odwodnienie boiska:
Drenaż liniowy

Montaż elementów wyposażenia boiska:
Bramki boiska do piłki ręcznej, stojaki z tablica i koszami do koszykówki, słupki do siatkówki z siatką słupki do tenisa ziemnego z siatką stanowisko sędziowskie

5.	Ogrodzenie boiska
Boisko projektuje się wygrodzić systemowym ogrodzeniem przeznaczonym dla boisk wielofunkcyjnych o wys. 4,00 m. 
W ogrodzeniu projektuje się bramę wjazdową o wymiarach w świetle L 2500, H 2200mm - szt.1, I furtkę ogrodzeniową o wymiarach w świetle L 1000, H 2200mm szt. I, wyposażone w zamek z wkładką patentową.
Zabezpieczenie antykorozyjne elementów ogrodzenia — powłoką cynkową ogniową. Rozstaw i podział poszczególnych przęseł projektowanego ogrodzenia oraz miejsce usytuowania bramy i furtki podano w części rysunkowej projektu technicznego.


6.	Elementy wyposażenia boiska sportowego
6.1	Boisko do piłki ręcznej 2 bramki do piłki ręcznej 3,00 x 2,OOm
Rama bramki poprzeczka, słupki i wsporniki siatki wykonane z owalnych profili, stalowych malowane metodą proszkową. Słupki bramki wsuwane w tuleje, osadzone na stałe w fundamencie betonowym w podłożu boiska (wg zaleceń producenta sprzętu). Tuleje wyposażone w pokrywy maskujące. Konstrukcja bramek I sposób ich mocowania winna umożliwiać ich demontaż. Bramki wyposażone w siatki polipropylenowe.
6.2.	Boisko do koszykówki -4 stojaki typu gęsia szyja o konstrukcji stalowej ocynkowanej o wysięgu 160 m z tablicą laminatową 90 x 120cm, obręczą uchylną i siatką łańcuszkową stojaki osadzane w tulejach, tuleje osadzone w fundamencie betonowym (wg zaleceń producenta sprzętu).
6.3.	Boisko do siatkówki 1 komplety słupków stalowych lakierowanych proszkowo, uniwersalnych z regulacją wysokości siatki oraz siatką turniejową z antenkami, słupki demontowane osadzane w tulejach stalowych, tuleje zabetonowane w bloku fundamentowym (wg zaleceń producenta sprzętu). Słupki wyposażone w mechanizm do naciągania siatki, siatka poliestrowa.
6.4.	Kort tenisowy — 1 komplet słupków aluminiowych z siatkami poliestrowymi podpórkami i naciągiem środkowym, słupki w tulejach stalowych, tuleje osadzone w fundamencie betonowym (wg zaleceń producenta sprzętu).
6.5	Stanowisko sędziowskie uniwersalne szt. 1
	Sprzęt przystosowany do rozgrywek na obiektach otwartych i jako wyrób winny spełnić wymogi normy EN 748.

7.	Uwagi końcowe
7.1	Wykonawca do realizacji robót zobowiązany jest zastosować wyłącznie materiały i wyroby budowlane posiadające wymagane atesty i świadectwa jakości oraz załączyć ww. dokumenty do dokumentacji odbiorowej inwestycji.
7.2 Przy układaniu nawierzchni sportowych należy przestrzegać wymagań producenta (min. temperatura otoczenia i wilgotność podbudowy)
7.3  Wszelki roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie zw sztuką budowlaną i polskimi normami.
7.4  Po zakończeniu prac budowlanych teren należy uporządkować.

