
załącznik B do  
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PROGRAM UŻYTKOWY 
 

Hala ma spełniać wymogi federacji sportowych, siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej. 

HALA SPORTOWA na planie kwadratu lub prostokąta 

  

 - wymiary płyty boiska 40,0 x 20,0 m z możliwością podzielania płyty boiska 

kurtynami/siatkami (przesuwanymi ręcznie) na trzy części w celu równoległego 

prowadzenia zajęć sportowych w trzech różnych grupach zajęciowych z zarysem 

linii do piłki siatkowej,  

 - piłka ręczna, footsal 40,0 x 20,0 m (z liniami), 

 - piłka siatkowa, 18,0 x 9,0m (z liniami), 

 -  koszykówka 28,0 x 15,0m (z liniami), 

 - wysokość hali - minimum 7,5 m wolnej przestrzeni nad całą płytą boiska, 

w tym 10 m nad głównym boiskiem do piłki siatkowej. 

 Przestrzeń na umiejscowienie sceny do organizacji imprez kulturalnych  

 

ZAPLECZE SALI SPORTOWEJ 

- cztery zespoły szatniowe dla 20 osób każdy, z samodzielnymi węzłami sanitarnymi 

spełniającymi wymogi prawa budowlanego, 

- w jednym zespole szatniowym węzeł sanitarny przystosowany dla osób 

niepełnosprawnych, 

- gabinety odnowy, lekarski, masażu sportowego,  

- magazyn na sprzęt sportowy, 

- pomieszczenia dla trenerów, sędziów i instruktorów, 

- pomieszczenia dla administracji i socjalne, 

- sanitariaty ogólnodostępne, 

- pomieszczenia techniczne  

- szatnie dla publiczności, 

- Magazyn siedzenia przenośne  

- komunikacja wewnętrzna zgodnie z przepisami, 

- zaplecze szkoleniowe i treningowe 

- hall wejściowy z 1 kasą biletową 

- magazyn na zdejmowalne wykładziny antypoślizgowe  

 

Należy przygotować rozliczenie powierzchni użytkowej, około  2800m
2
. 

IV.  ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIAŁOWE 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

1. Wielkość i kształt areny oraz układ funkcjonalny zaplecza powinien umożliwiać 

dostęp do areny i zaplecza szatniowego zawodników bez konieczności 

przechodzenia przez główny hall wejściowy. 

2. Układ funkcjonalny obiektu powinien zapewniać obejście wewnętrzne wokół areny 

oraz możliwość komunikacji strefy wejściowej i administracji z częścią dla 

zawodników i ćwiczących. 



3. Ukształtowanie obiektu powinno być jak najlepiej wkomponowane w istniejące 

ukształtowanie wysokościowe terenu oraz powiązane z układem funkcjonalnym 

całości kompleksu sportowego, przy jednoczesnym zapewnieniu dostępu 

publiczności do hali na każdej z kondygnacji na imprezy pozasportowe bez 

konieczności wchodzenia na teren  zaplecza sportowego. 

4. Rozwiązania techniczno – materiałowe obniżające koszty, przy zachowaniu 

ekonomiki realizacji inwestycji. Zachować również ekonomiczność eksploatacji, 

trwałość materiałów i przyjętej konstrukcji, eliminujące częste remonty, jak również 

oszczędną eksploatację. 

 

SALA SPORTOWA 

a) konstrukcja nośna dachu – na przykład dźwigary z drewna klejonego z 

zapewnieniem dobrej akustyki hali, 

b)  od strony południowej baterie solarne wytwarzające cwu, zasobnik dla każdego 

zespołu szatniowego po min. 200 litrów, 

c) posadzka – wykładzina;  

- pole do koszykówki -  linie niebieskie, 

- siatkówka   -  linie białe, 

- boisko piłki ręcznej  -  linie żółte, 

- wykładziny imitujące parkiet a w pomieszczeniach administracyjnych 

antypoślizgowe, 

d) widownia usytuowana wzdłuż jednego z dłuższych boków boiska (funkcja

 widowiskowa). Od poziomu podłogi trybuna rozkładana na min. 260 miejsc

 siedzących (przewidzieć konstrukcyjnie lokalizację – nie wchodzi w zakres

 realizacji) powyżej, od poziomu ok. 1,5 m trybuna stała na min. 540 miejsc

 siedzących stałych (do realizacji), odgrodzona od boiska barierkami. Konstrukcja 

widowni musi umożliwiać rozgrywanie zawodów klasy krajowej 

 na boiskach głównych w tym na największym boisku (piłka ręczna 40 x 20 m)

 siedzących stałych i min. 260 miejsc siedzących na trybunie rozkładanej.

 Przejścia z materiałów antypoślizgowych. 

e) WYPOSAŻENIE SPORTOWE (wraz z montażem): 

- koszykówka – boisko główne (spełniające wymogi najwyższej klasy 

rozgrywkowej krajowej) kosze najazdowe z zegarami czasowymi  – 1 komplet,  



- siatkówka – boisko główne (spełniające wymogi najwyższej klasy rozgrywkowej 

krajowej) – 1 komplet: słupki osadzone w tulejach z płynną regulacją wysokości 

w pełnym zakresie, stanowisko sędziowskie, 

-  siatkówka – boiska treningowe, 2 komplety do siatkówki amatorskiej w tulejach, 

- piłka ręczna – boisko główne (spełniające wymogi najwyższej klasy 

rozgrywkowej krajowej) profesjonalne, aluminiowe bramki 2 x 3 m z łukami 

składanymi – 1 komplet, piłkochwyty na ściany szczytowe polipropylenowe 

z obciążeniem dolnej krawędzi za bramkami, 

- 2 kotary grodzące rozsuwane ręcznie (tkanina + siatka) do 3 m wysokości 

materiał nieprzeźroczysty, dzielący pole gry na trzy równe sektory,  

- tablica wyników sportowych wyświetlająca informacje o meczu  – widoczna z 

odległości 50 m. 

f)  POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE (wraz z montażem): 

- szatnie zawodników wyposażone w wieszaki i ławki dla 30 osób (dla każdej 

szatni), 

- szatnia ogólnodostępna wyposażona w wieszaki dla 300 osób, 

- pomieszczenie socjalne spełniające dodatkowo funkcję szatni dla 5 pracowników 

wyposażone w szafki pracownicze, stół, krzesła, zestaw szafek kuchennych, 

lodówkę, kuchenkę mikrofalową, 

- pomieszczenia administracyjne: 3 szt. biurek z krzesłami, min. 3 szt. szafek 

na dokumenty, 1 szafa ubraniowa, 

- pomieszczenia dla trenerów, sędziów i instruktorów – w każdym min. 3 szafki 

na ubrania, stół, 5 szt krzeseł, 

- magazyn na sprzęt sportowy – 2 szt. szaf na sprzęt i stroje sportowe, 

2 szt. regałów na piłki, 

- zaplecze szkoleniowe: tablica magnetyczna, biurko, 30 szt. krzeseł z pulpitami, 

- zaplecze treningowe: 5 szt. materaców, 10 szt. drabinek. 

- wyparzenie siłowni  

    Magazyn na wykładziny zdejmowane antypoślizgowe  

ZAPLECZE 

a)  wykończenie ścian: 

- tynki, 

- w korytarzach do wysokości 2 m powierzchnia zmywalna, 



- w pomieszczeniach sanitarnych do wysokości 2 m glazura ścienna, 

b)  posadzki: 

- we wszystkich pomieszczeniach gres. 

c) ubikacje ze spłuczkami podtynkowymi, 

d) umywalki wiszące z bateriami ściennymi, 

e) stolarka okienna PCV, 

f) drzwi zewnętrzne aluminiowe z szybami antywłamaniowymi, profil ciepły, 

antypanikowe zamki, 

g)  drzwi wewnętrzne do pomieszczeń aluminiowe zimne,  

h)  min. 1 szt. drzwi wewnętrznych do hali o szerokości minimum 2 m, umożliwiających 

wjazd „zwyżki” z zewnątrz budynku na płytę boiska. 

 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Uporządkować komunikację z istniejącym obiektem szkoły  

Chodniki z kostki do zaplecza i hali. Wycieraczki przy drzwiach wejściowych 

i ewakuacyjnych.  

Zamawiający przewiduje możliwość rozbudowy  parkingów, ponieważ w bezpośrednim 

sąsiedztwie hali znajduje się ok. 50 miejsc parkingowych, jedynie miejsca parkingowe 

dla osób niepełnosprawnych mają znajdować się bezpośrednio obok hali dla ok. 20 osób) 

Należy zapewnić dostęp osobom niepełnosprawnym do każdej kondygnacji budynku  do 

każdej kondygnacji wykorzystując naturalne ukształtowanie wysokościowe terenu  

 

 

.  INSTALACJE 

 

a/  Wyznaczyć metodologię rozwiązań ogrzewanie hali za pomocą kotłowni na 

paliwo ciekłe lub gazowe z  możliwością rozbudowy istniejącej kotłowni Zespołu 

Szkół  lub zaproponować  inne ekonomiczne systemy ogrzewania CT CO i CWU 

b/  Boisko sportowe ogrzewane za pomocą nagrzewnic  zgodnie z normami lub 

inne ekonomiczne. 

c/  Ogrzewanie grzejnikami płytowymi zaplecza technicznego kotłowni, zasilanie 

w ciepłą wodę z  kotłowni i solarów. 



d/  Oświetlenie hali zapewniające natężenie oświetlenia min. 1000 lux, 

z wykorzystaniem źródeł energooszczędnych, 

e/  Oświetlenie pomieszczeń techniczno - sanitarnych źródłami 

energooszczędnymi, 

f/  Odprowadzenie ścieków socjalno - bytowych do gminnej  kanalizacji sanitarnej 

 

g/  Odprowadzenie wód deszczowych do odbiornika naturalnego z 

podczyszczaniem. 

h)  Kompleksowe wykonanie instalacji w hali i zapleczu. 

i)   Usunięcie wszystkich kolizji z istniejącym uzbrojeniem. 

k)   Wybudowanie przyłączy mediów (woda, , energia elektryczna, teletetechnika). 

l)   Instalacja klimatyzacyjna  

 

  

 


