
Príloha č. 3 Koncepcia rozvoja športu a športovej infraštruktúry mesta Senec 2021 - 2025

Dotazníky športových klubov mesta 

Senec ku Koncepcii športu na roky 

2021 - 2025

február 20

Rozmery

Dlžka                                                                                                                                                                                                                                 

min 52 m   (florbal - 50m ohraničené ihrisko mantinelmi, hádzaná 40 m + 2 m + 2m za postrannými čiarami, basketbal 32m + 2m +2m 

za postrannými čiarami, resp.  2 menšie ihriska po dĺžke hlavnej plochy min.   2x25m, futsal 38 m)                                                                                       

Šírka                                                                                                                                                                                                                                    

min 32 m (florbal - 25m ohraničené ihrisko mantinelmi, hádzaná 20 m + 2m + 2m za postrnnými čiarami, basketbal 19m+2m + 2m za 

postranými čiarami, resp. dĺžka ihriska pri 2 ihriskách na hlavnej ploche, futsal 18m)                                                                                                                    

Výška                                                                                                                                                                                                                             

min 12,5 m (volejbal 12,5 m, basketbal 7m)

Svetelnosť

Priemerná  miera osvetlenia  (v luxoch)                                                                                                                                                                            

vo vodorovnom stave alebo ku kamere Ecam 1,400                                                                                                                                                            

horizontálne 1,500-3,000.                                                                                                                                                                                                                                                

Miera rovnomernosti v %/2m - 5 %

Podlaha a povrch palubovky
Pevná odpružená drevená podlaha (neoslňujúci povrch)  - volejbal, basketbal, florbal, stolný tenis, hádzaná                                                                                                                                                  

športové požiadavky - tlmenie názorov, zvislá reakcia lopty, šmykľavosť, priestorový odraz 

Zázemie, šatne, rozhodcovia

šatne min pre 6 družstiev  (8 šatní 40m2/šatňa)  spolu 320 m2 - v každej 2krát toaleta + 4krát sprcha ,                                                                                                                                        

šatne pre rozhodcov (25 m
2
/šatňa) spolu 50 m

2
 - 2 v každej 1 toaleta + 2 sprchy,                                                                                                                                           

Meeting/Press room - 30m
2  

-10-20 prac.miest,                                                                                                                                 

Pressconferece room - 50m
2 

- 20 - 30 osôb,                                                                                                                                                                                              

Dopingcontrol room/First aid room - 20m2 ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

First aid room        

Vykurovanie, klimatizácia v zmysle hygienických požiadaviek

Technické vybavenie, časomiera, 

ozvučenie
posuvné koše (doska, obruč, sieťky)-koncové zariadenie, prenosné hádzanárské bránky, volejbalové siete zariadenie,  časomiera, 

ozvučenie, časové signály, laserové vyznačovanie ihriska - čiary. 

Počet divákov 5 000  (hádzaná) medzištátne zápasy,                                                                                                                                                                                                                                       

hľadisko posuvné vedieť prispôsobiť aktuálnej situácii, miesta pre TV kamery a TV streamy, miesta pre TV komentátorov, VIP priestor, 

 Iné, ďalšie požiadavky a kritériá

                                          Bezbariérový prístup do všetkých priestorov                                                                                                              

príslušné služby: obchod, bufet, reštaurácia, fitness-posilňovňa, welness, regenerácia  kancelárie, sklady, technické miestnosti, sklady 

pre športové náradie a pomôcky, šatne pre obslužný personál, zázemie pre správcu, vstupná hala s kontrolovaným vstupom - predaj 

lístkov, recepcia, služobný východ, sociálne zariadenia pre divákov                                 

Multifunkčná športová hala                                                                                                                                                                           spĺňajúca požiadavky 

najvyššej medzinárodnej úrovne                                                                                                                                                                             1. úroveň a 2. 

úroveň - Olympijské úrovne, Majstrovstvá sveta, Majstrovstvá Európy, Európske pohárové súťaže
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