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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWY WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA
REKREACYJNEGO O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ

1. PODSTAWAOPRACOWANIA
Projekt budowy rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego i ogrodzenia został
opracowany na podstawie zlecenia Inwestora tj. Gminy Rymanów.

2. DANEOGÓLNE.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy wielofunkcyjnego boiska
rekreacyjnego o nawierzchni poliuretanowej służącego celom sportowo-
rekreacyjnym, wraz z ogrodzeniem.
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwiązania projektowanego
układu. funkcjonalnego oraz rozwiązań materiałowych elementów budowlanych i
wykończeniowych.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje rozwiązania architektoniczno-budowlane
dotyczące przedmiotów inwestycji; rozwiązania dotyczące konstrukcji.

3. LOKALIZACJA OBIEKTU.
Lokalizacja obiektu wyznaczona przez Inwestora tj. Gminę Rymanów to działka ewid.
nr 389 w miejscowości Rymanów Zdrój.

,;

Projekt techniczny budowy wielofunkcyjnego boiska rekreacyjnego o wymiarach
22,0 x 44,Dm, gdzie plac do gry ma wymiary 20,0 x 40,Om, o nawierzchni
poliuretanowej na podbudowie z kruszywa kamiennego oraz ogrodzenie boiska z
bramą i furtką.
Boisko ma charakter obiektu rekreacyjnego ogólnodostępnego stanowiącego
uzupełnienie bazy turystycznej miejscowości Rymanów Zdrój.
Obiekt przeznaczony jest dla młodzieży szkolnej, społeczności lokalnej, turystów
i kuracjuszy wypoczywających w miejscowości uzdrowiskowej.

5. DANETECHNICZNEPROJEKTOWANEGOBOISKA.

6.1. Podstawowe wymiary i powierzchnie boiska:
Wymiary boiska tj.: placu do gry ze strefami bezpieczeństwa:

długość 44,Om,
szerokość 22,Om,
powierzchnia 968,Om2,

obwód boiska 132,Om.
Wymiary placu do gry:

długość 40,Om,



szerokość 20,Om,
powierzchnia 800,Om2,

obwód boiska 120,Om.

6.2. Rodzaj nawierzchni.
Nawierzchnia poliuretanowa bezspoinowa, wykonywana na terenie budowy. Grubość
warstwy 13mm (11 + 2 mm).

6.3. Rodzajeboisk.
Boisko do piłki ręcznej:

Boisko do gry w piłki ręcznej ma kształt prostokąta owym. 20,Om x 40,Om, obejmuje
pole do gry oraz dwa pola bramkowe.

Wyposażenie boiska:
bramka aluminiowa (lub stalowa) do pitki ręcznej 3 x 2m z tulejami - 2szt.

Boisko do siatkówki:

Boisko do gry w siatkówkę ma kształt prostokąta o.wymiarach 9,Om x 18,Om.

Boisko otoczone wolną przestrzenią (strefą bezpieczeństwa) szerokości 3,Om.

Wyposażenie boiska:
słupki z tulejami, wolnostojące, uniwersalne, posiadające regulację wysokości
zawieszenia siatki, wykonane z lakierowanych rur stalowych - 2szt.,
pokrywa tulei - 2 szt.,
siatka - 1szt.

Boisko do tenisa: .
Boisko do gry w tenisa ma kształt prostokąta o wymiarach 23,77m x 10,97m.

Wyposażenie boiska:
słupki z tulejami, wolnostojące, uniwersalne, posiadające regulację wysokości
zawieszenia siatki, wykonane z lakierowanych rur stalowych - 2szt.,
pokrywa tulei - 2 szt.,
siatka - 1szt.

Boisko do koszykówki:
Boisko do koszykówki ma kształt prostokąta o wymiarach 15,Om x 28,Om.

Wyposażenie boiska:
stojak jednosłupowy do tablicy do koszykówki o długości wysięgnika 1,6m, z
tuleją - 2szt.,
tablice do koszykówki wykonane ze sklejki wodoodpornej grubości 18mm, o
wymiarach 1,8 x 1,OSm- 2szt.,
kosz uchylny sprężynowy z siatką - 2szt.

6.4. Ogrodzenie boiska.
Wokół boiska projektuje się ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowanej, powlekanej
(kolor do uzgodnienia z Inwestorem), o wysokości 4,Om. W strefach za bramkami na
szerokości 1O,Omogrodzenie wysokości 5,Omb będzie pełnić rolę piłkochwytu.



Słupki stalowe z kształtowników zimnogiętych kwadratowych 100x1 OOmm
w rozstawie co 2,7Sm.

W ogrodzeniu projektuje się bramę wjazdową szerokości 3,Om z furtką o szerokości
1,Sm.
6.5. Odwodnienieboiska.

W celu zapewnienia odpowiedniego odwodnienia terenu boiska należy wykonać
drenaż odwadniający z rur perforowanych PCV 100 z odprowadzeniem do istniejącej
gminnej kanalizacji deszczowej, poprzez studnię usytuowaną na terenie
przedmiotowej działki.

Spadek podłużny rur drenarskich wynosi min. 1%.

Rury drenarskie ułożyć w obsypce z piasku gruboziarnistego lub żwiru (zabezpieczyć
rury poprzez owinięcie geowłókniną). Zasypanie wykopów wykonywać po uprzedniej
kontroli spadków podłużnych rurociągów.

6. OPISTECHNICZNYELEMENTOWROBOT.
6.1. Robotyziemne

usunięcie warstw urodzajnych (humusu),
korytowanie pod podbudowy, do poziomu posadowienia warstwy
projektowanej podsypki,
wyrównanie i zagęszczenie dna koryta oraz wyprofilowanie spadków
poprzecznych,
wykopy liniowe pod drenaże,

. wykopy liniowe pod kable oświetleniowe,
wykopy pod fundamenty ogrodzenia i oświetlenia.

6.2. Podsypkaz piasku
Po wyrówl'laniu i zagęszczeniu oraz wyprofilowaniu dna koryta w poziomie
posadowienia dolnej warstwy wykonać podsypkę piaskową o miąższości ok. 30cm.

Podsypkę rozmieścić równomiernie na całej powierzchni i zagęścić mechanicznie
warstwami grubości 10cm do stopnia Js>O,9S.

6.3. Warstwakonstrukcyjna
Warstwa dolna podbudowy (konstrukcyjna) o miąższości 16cm z kruszywa łamanego
frakcji 31,S+63mm.

Warstwa górna podbudowy (klinująca) o miąższości 4cm z kruszywa łamanego
frakcji 4,O+31,Smm.

Na powierzchni boiska należy wyprofilować spadek O,S%.

6.4. Obrzeże
Podbudowę należy oddzielić od pozostałych elementów terenu za pomocą obrzeży
betonowych 100x20x6cm montowanych na ławie betonowej z oporem.

6.5. Warstwapodkładowa
Elastyczna przepuszczalna warstwa podkładowa grubości 3,Scm - granulat i ścier
gumowy ze żwirem kwarcowym z lepiszczem poliuretanowym.



6.6. Nawierzchnia z granulatu gumowego (EPDM)

Bezspoinowa nie prefabrykowana nawierzchnia poliuretanowa. Grubość całkowita
nawierzchni 13mm.

Nawierzchnia składa się z dwóch warstw:
warstwa dolna grubości 11mm - bezspoinowa; warstwa elastyczna,
przepuszczalna dla wody, układana maszynowo (mieszanka czarnego
granulatu gumowego frakcji 1+4mm połączonego lepiszczem
poliuretanowym),
warstwa użytkowa: grubości 2mm układana maszynowo metodą
wysokociśnieniowego natrysku systemu poliuretanowego uzupełnionego
granulatem EPDM frakcji 0,6+1 ,5mm.

Na nawierzchnię nanoszone są linie boisk specjalistyczną farbą poliuretanową.

Parametry nawierzchni:
• wytrzymałość na rozciąganie ;::0,70MPa
• wydłużenie względne przy zerwaniu 53+3%
• wytrzymałość na rozdzieranie ;::1OON
• ścieralność sO,09mm
• twardość wg metodą Shore'a 65+5Sh.A
• przyczepność do podkładu z kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i

spoiwa PU ;::0,5
• współczynnik tarcia kinetycznego powierzchni:

w stanie suchym ;::0,35
w stanie mokrym ;::0,30

• odporność na uderzenie:
powierzchnia odcisku kulki· 500+2mm2

stan powierzchni po badaniu bez zmian
• mrozoodporność oceniona:

przyrostem masy SO,BO%
zmiana wyglądu zewnętrznego bez zmian

• masa powierzchniowa nawierzchni 12,0;::0,5kg/m2

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni:
• Aprobata ITB,
• Karta techniczna producenta (w oryginale),
• Atest higieniczny,
• Autoryzacja producenta systemu.

7. OGRODZENIE BOISKA.

Wokół boiska projektuje się ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowanej, powlekanej,
kolor (do uzgodnienia z Inwestorem), o wysokości 4,00m. Siatka rozpięta na
słupkach stalowych z kształtowników zimnogiętych kwadratowych 100x100mm w
rozstawie co 2,75m.

W ogrodzeniu projektuje się bramę wjazdową szerokości 3,00m i furtkę szerokości
1,50m. Między słupkami w rozstawie co 50cm ściągi z linki stalowej.
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