Boisko sportowe w Marcinowicach
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Projekt realizowano ze środków Unii Europejskiej (269.296,00 zł) otrzymanych z Sektorowego
Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój
obszarów wie jskich 2004-2006” Łączny koszt inwestycji wyniósł 405.827 zł. Zakres projektu
obejmował budowę wielofunkcyjnego boiska do piłki ręcznej, piłki siatkowej i tenisa wraz z
ogrodzeniem. Obiekt przeznaczony jest dla mieszkańców Gminy Marcinowice w celu
podtrzymywania tradycji sportowych poprzez organizowanie imprez dla mieszkańców okolic i
sąsiednich gmin. Realizacja tego zadania pozwoli na zaspokojenie potrzeb społecznych i
kulturalnych, podniesie standard życia oraz wpłynie na uatrakcyjnienie miejscowości.
Wśró
d wielu koncepcji Plan rozwoju miejscowości Marcinowice stworzono obiekt, który służyć
będzie jako miejsce aktywnego wypoczynku dla każdej grupy wiekowej. Obiekt przeznaczony
będzie dla mieszkańców gminy w celu kultywownia tradycji sportowych, poprzez
organizowanie imprez dla mieszkańców okolic i sąsiednich gmin. Zakres projektu obejmował
budowę wielofunkcyjnego boiska do piłki ręcznej, piłki siatkowej i tenisa wraz z ogrodzeniem,
chodnikami oraz zielenią. Zaprojektowano płytę boiska o wymiarach zewnętrznych 44 x 22 m.
Opierając się na dokumentacji geotechnicznej zaprojektowano podbudowę boiska z betonu.
Wierzchnią warstwę tworzy nieprzepuszczalna, bezspoinowa nawierzchnia typu REGUPOL
PD. Jest to nawierzchnia punktowo elastyczna, przez co zmniejsza ryzyko urazów u
zawodników. Jest trwała odporna na promienie UV, nie blednie. Boisko do piłki ręcznej o
wymiarach 20 x 40 otoczone pasem bezpieczeństwa, kolor nawierzchni ceglasty. Rozkład
boisk do siatkówki i tenisa ziemnego w osiach projektowanego boiska do piłki ręcznej. Wymiary
zewnętrzne boiska do siatkówki 9 x 18m linie w kolorze niebieskim. Wymiary zewnętrzne do
tenisa ziemnego 23,77 x 10,97 m linie w kolorze białym. Słupki do tenisa ziemnego oraz do
siatkówki stalowe. Siatka sznurowa do gry w siatkówkę. Bramki do piłki ręcznej - stalowe.
Projektuje się ogrodzenie ochronne boiska ogrodzeniem typu ARS SYSTEM usytuowanym
wzdłuż płyty boiska. Planuje się obsadzenie pasów za tylnymi ścianami boiska
wielofunkcyjnego zielenią pnącą zimozieloną.
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