ОБЕКТ:

Подобряване на спортната инфраструктура на
с.Бяга, Община Брацигово - УПИ VIII – Спорт и отдих, с.
Бяга, общ. Брацигово

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА

ФАЗА:

ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

ЧАСТ:

АРХИТЕКТУРНА

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
Проекта за спортната площадка е изработен на база виза за
проектиране и техническо задание от възложителя. Терена се намира в
границите на с. Бяга, община Брацигово. Той е разположен в кв. 21, УПИ VIII
– Спорт и отдих. Площта на УПИ VIII – Спорт и отдих е 3960м². На
ситуационния план е проведена хипотетична граница на площта отредена
за строителство към съществуващия терен за градини. Съседните имоти на
хипотетичната граница са VI272 , II - 3а озеленяване на изток, улица с осови
точки 71-72 на север, улица с осови точки 71-104 на запад , улица с осови
точки 105-106 на юг.
С проекта се предвижда изграждането на спортна площадка за мини –
футбол с 1 малко футболно игрище.
Полето на игрището е ориентирано по посока изток – запад с дългата
си ос.
В проекта е заложено изграждането на едно игрище за мини – футбол.
Размерът на игрището е 40/20 м. По периметъра се предвижда зона за
сигурност с ширина 1,50 м по дългите страни и 2,00 м по късите страни.
Основният достъп до игрището е от запад, в съответствие с пътната
инфраструктура. Игралното поле е оградено с ограда с височина 2,00 м.
Конструкцията на оградата ще е от метални колове. Конструктивните
елементи ще бъдат монтирани върху единични фундаменти. Вратите в
оградата са с размери 120/200см и се отварят навън. За цялото поле е
осигурен достъп на линейка за спешна медицинска помощ, през двойна
врата с размери 300/250см, отваряща се навън.
Зоната на игралното поле с тревна настилка е ограничена с градински
бордюри.
Изисквания към игралното поле и покритието му:
- Игралното поле и елементите в него ще се очертаят с бяла ивица с
ширина, съгласно нормативните изисквания за този вид игрища (ширина на
бялата ивица 10см);
- Размерът на футболните врати е 300/200см, закрепени в терена със
самостоятелни фундаменти;
- Радиусът на централния кръг е 300 см.;
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- Наказателното поле е правоъгълно с размери 1300/650см
- Точката за изпълнение на дузпа е на 700см от вратата;
- Секторите за изпълнение на корнер са с радиус 25см;
- Настилката на терена ще се изпълни по следния детайл и
последователност:
1. Уплътнена земна основа;
2. Основен слой от уплътнена скална маса – 20см;
3.Основа от уплътнен сортиран камък(Уплътнена чакълеста основа) –
10см;
4.Изкуствена трева;
5. Гумени гранули за изкуствена трева;
6. Кварцов пясък за изкуствена трева.
- Настилката ще се изпълни с лек надлъжен наклон(0,6%), от средата на
игрището към футболните врати.
Обща площ на зоната на игрището е 1013 м².

съставил:

........................................
арх.М. Денев
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