Centrum Sportów Wrotkarskich Poznań
Prymasa Augusta Hlonda, Poznań
działki obręb 1 (Główna), ark. 08, dz.: 2, 3, 4, 5/2, 5/3, 22/3,
Przedmiot opracowania.
1.1. Tor wrotkarski:
a. o długości 200m, szerokości 8m,
b. tor przystosowany zgodny z wymogami homologacji FIRS (Światowej Federacji
Sportów Wrotkarskich) – załącznik nr 1,
c. tor asfaltowy pokryty nawierzchnią akrylową lub równoważną spełniającą wymogi
FIRS (Światowej Federacji Sportów Wrotkarskich),
d. przeznaczenie nauka jazdy, jazda rekreacyjna, wrotkarstwo szybkie,
e. tor otoczony bandami pozwalającymi na jego bezpieczne użytkowanie.
1.2. Boisko wrotkarskie + rury do pomiaru czasu instalacji niskoprądowej
a. płyta wewnątrz toru wrotkarskiego,
b. płyta asfaltowa pokryta nawierzchnią akrylową lub równoważną spełniającą wymogi
FIRS (Światowej Federacji Sportów Wrotkarskich),
c. przeznaczenie nauka jazdy, slalom, roller derby, wrotkarstwo figurowe,
1.3. Miejsce przeznaczone na ustawienie trybun przenośnych na około 250 osób
1.4. „Budynek klubowy”:
a. budynek z przeznaczeniem na 100 osób wraz z zapleczem socjalnym
b. budynek jednokondygnacyjny
c. przeznaczenie sanitarno-socjalne (szatnie, sanitariaty, wypożyczalnia, kasa,
sekretariat, itp.),
1.5. Zadaszenie:
a. zachować strefę wolną od instalacji podziemnych w odległości 3 m na zewnątrz od
bandy
b. przewidzieć budowę w II etapie zadaszenia
1.6. Zagospodarowanie terenu:
a. oświetlenie
• oświetlenie umożliwiające korzystanie z toru wrotkarskiego po zmroku
• oświetlenie terenowe umożliwiające funkcjonowanie obiektu (komunikacja, dozór
obiektu)
b. teren utwardzony:
• dojścia do „budynku klubowego”, trybun
• opaska wokół toru wrotkarskiego o szerokości 1,8metra
• nawierzchnia kostka betonowa
c. teren zielony:
• zieleń niska i wysoka
• funkcja kompozycyjna i izolacyjna
• wykorzystanie istniejących gatunków drzew
d. ogrodzenie terenu:
• ogrodzenie wysokości 1,8m

•
•
•

ogrodzenie z systemowych paneli z drutu 5mm, oczka 50mm x 200mm
montaż paneli na słupkach prostokątnych 60mm x 40mm
ocynk ogniowy elementów ogrodzenia

1.7. Instalacje (w zakresie niezbędnym do funkcjonowania obiektu):
a. branża elektryczna:
• instalacja i sieci elektryczne
• instalacja oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego
• budowa przyłącza elektroenergetycznego
• instalacja odgromowa i uziomu
b. branża sanitarna, wod.-kan.:
• instalacja i sieci kanalizacji sanitarnej
• instalacja i sieci kanalizacji deszczowej
• instalacja centralnego ogrzewania i wentylacji w „budynku klubowym”
• wewnętrzna instalacja gazowa wraz z kotłownią gazową lub inne źródło zasilania
• zewnętrzna instalacja hydrantowa p.poż.
c. instalacje teletechniczne
• ułożenie dwóch rur HDPE wokół toru wrotkarskiego wraz z połączeniem z
„budynkiem klubowym”
• instalacje telewizji dozorowej
• instalacja nagłośnienia
• instalacja do pomiaru czasu wraz z przyłączem do tablicy do wyświetleń na torze
wrotkarskim

