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2. PODSTAWA OPRACOWANIA
• umowa pomiędzy projektantem i Inwestorem na wykonanie dokumentacji projektowej;
• kopia mapy sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:500;
• decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GN I.6733.72.119.2011 z dnia
08.12.2011r. i decyzja o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
GN I.6733.72.119.11.1.2012 z dnia 15.03.2012 r. wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy
Sztum;
• obowiązujące przepisy;
• polska norma PN-EN 13200-1 – Obiekty widowiskowe, Część 1: Wymagania dotyczące
projektowania widowni;
• Założenia dla projektantów stadionów lekkoatletycznych PZLA z dnia 25.02.2015r.
opracowane przez: Tadeusz Majsterkiewicz;
• IAAF „Track and Field Facilities Manual:2008”;
• Nawierzchnie syntetyczne – wymagania techniczne PZLA;
• Wymagania IAAF i PZLA dotyczące budowy i wyposażenia stadionu przy ubieganiu się o
dopuszczenie do rozgrywania oficjalnych zawodów lekkoatletycznych;
• projekt wykonawczy zamienny powstał w oparciu o pierwotny projekt budowlany
(prawomocna decyzja pozwolenia na budowę nr 131/2012), projekt budowlany zamienny nr 1
(prawomocna decyzja zamienna nr 131/2012/2) oraz projekt budowlany zamienny nr 2
(prawomocna decyzja zamienna nr 131/2012/Z-I) dla inwestycji polegającej na modernizacji
stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego z infrastrukturą towarzyszącą w Sztumie.
3. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest projekt wykonawczy zamienny modernizacji stadionu
miejskiego w Sztumie w zakresie dotyczącym projektu zagospodarowania terenu oraz
wyposażenia sportowego stadionu. Opracowanie nie obejmuje budynku stadionu, trybun,

ogrodzenia oddzielającego płytę boiska od budynku stadionu, chodników wokół budynku.
Elementy te są już wykonane. Granice opracowania niniejszego projektu zamiennego należy
rozpatrywać zgodnie z częścią rysunkową.
4. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakresem opracowania objęto wykonanie zestawienia wyposażenia technicznego
obiektów lekkoatletycznych w urządzenia i sprzęt do organizacji zawodów lekkoatletycznych
Kategorii V (wykaz opracowany przez Komisję Obiektów i Urządzeń PZLA na podstawie
„Przepisów IAAF” i Regulaminów PZLA)
5. UWAGI OGÓLNE
1. Na oficjalnych zawodach ujętych w kalendarzu imprez PZLA, na których zawodnicy
mogą uzyskiwać minima do mistrzostw Polski wszystkich kategorii wiekowych oraz
wyniki uprawniające do nadania im klasy I i wyższej (M i MM) wymagane jest
stosowanie jedynie sprzętu zawodniczego posiadającego aktualny certyfikat IAAF,
zgodnie z wykazem zamieszczonym na stronie IAAF.
2. Zgodnie z decyzją Zarządu PZLA na zawodach, na których zawodnicy mogą uzyskiwać
minima do mistrzostw Polski wszystkich kategorii wiekowych oraz wyniki
uprawniające do nadania im klasy I i wyższej wymagane jest stosowanie aparatury do
elektronicznego pomiaru czasu typu video, pozwalającego na identyfikację
zawodników. Wyniki pomierzone za pomocą chronometru z drukarką i fotokomórką
nie są uwzględniane jako podstawa do uzyskania klasy I i wyższej oraz jako minima na
imprezy mistrzowskie.
3. W wykazie przedstawiono sprzęt niezbędny dla przeprowadzenia określonych
konkurencji i sprzęt pomocniczy niezbędny dla kontroli sprzętu zawodniczego dla
wszystkich konkurencji, co powinno ułatwić przygotowanie obiektu do
przeprowadzenia zawodów, co najmniej szczebla okręgowego.
4. W powyższym wykazie nie przedstawiono sprzętu pomocniczego, jaki powinien
znajdować się na wszystkich stadionach - takiego jak szczotki/miotły do oczyszczania
rozbiegu z piasku i innych nieczystości, koszy plastikowych na śmieci, jakie powinny
znajdować się w pobliżu startu na 100 m, 200 m, 400 m i 1500 m, na początku
rozbiegów do skoku w dal/trójskoku, skoku o tyczce i skoku wzwyż, rozbiegu do rzutu
oszczepem oraz w pobliżu kół do pchnięcia kulą, rzutu dyskiem i młotem, dla
umożliwienia zawodnikom wyrzucenia butelek po napojach i innych odpadków,
niezbędnego dla zachowania czystości na stadionie. Wskazane jest także zakupienie
odkurzacza, który pozwoliłby co pewien czas lub przed zawodami oczyścić bieżnię i
rozbiegi, wykonane z nawierzchni syntetycznych z piasku i innych nieczystości.
5. Przy projektowaniu nowo budowanych stadionów Komisja zaleca planowanie
wyposażenia tych obiektów w sprzęt boiskowy i zawodniczy, posiadający certyfikaty
wraz z zestawem do kontroli parametrów sprzętu rzutowego.
Uwaga:
Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu
oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się
nazwami producentów czy produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Dopuszcza się przy
realizacji zamówienia zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych co do jakości i
surowców użytych do ich wykonania, w stosunku do materiałów i urządzeń określonych w
dokumentacji projektowej.

6. OPIS WYPOSAŻENIA

RZUT OSZCZEPEM
STOJAK NA OSZCZEPY
na kółkach, pojemność 18 szt., wykonany z rur i kształtowników stalowych, lakierowany
proszkowo,
OSZCZEPY
Air Flyer 800g Grot stalowy cynkowany, trzon malowany proszkowo na kolor niebieski
transparentny.
Na przykład o Nr certyfikatu IAAF I-11-0503
Air Flyer 700g Grot stalowy cynkowany, trzon malowany proszkowo na kolor niebieski
transparentny.
Na przykład o Nr certyfikatu IAAF I-11-0538
Air Flyer 600g Grot stalowy cynkowany, trzon malowany proszkowo na kolor niebieski
transparentny.
Na przykład o Nr certyfikatu IAAF I-11-0500
Air Flyer 500g Grot stalowy cynkowany, trzon malowany proszkowo na kolor niebieski
transparentny.
Na przykład o Nr certyfikatu IAAF I-11-0537
PIŁECZKA PALANTOWA 150 G
O wadze 150g , wykonana na bazie kauczuku naturalnego . Piłka palantowa rzutowa
produkowana jest w Polsce zgodnie z zasadami SZJ wg normy PN-EN ISO 9001:2009
PIŁECZKA PALANTOWA 80 G
O wadze 80g , wykonana na bazie kauczuku naturalnego. Piłka palantowa rzutowa
produkowana jest w Polsce zgodnie z zasadami SZJ wg normy PN-EN ISO 9001:2009
TAŚMA STALOWA DO POMIARU ODLEGŁOŚCI 100M
taśma wykonana z włókna szklanego, długość: 100 m, wyposażona w haczyk umożliwiający
zaczepienie taśmy oraz ostrze umożliwiające wbicie w grunt, miara posiada korbkę do
zwijania.
CHORĄGIEWKA METALOWA OGRANICZAJĄCA SEKTOR
chorągiewka z tkaniny syntetycznej, trzon aluminiowy lakierowany proszkowo, podstawa
stalowa lakierowana proszkowo, kolor czerwony.
CHORĄGIEWKA SĘDZIOWSKA
czerwona -wykonana z wodoodpornej tkaniny syntetycznej, osadzona na rurce aluminiowej
lakierowanej proszkowo
biała- wykonana z wodoodpornej tkaniny syntetycznej, osadzona na rurce aluminiowej
lakierowanej proszkowo
żółta -wykonana z wodoodpornej tkaniny syntetycznej, osadzona na rurce aluminiowej
lakierowanej proszkowo

PRĘT METALOWY DO ZACZEPIANIA PRZYMIARU DŁUGOŚCI
dł. 0,8 m, stalowa cynkowana galwanicznie, ułatwia prowadzenie pomiarów w konkurencjach
rzutowych,
TAŚMA PARCIANA BIAŁA
szerokość 5 cm do wyznaczania sektora rzutów (2x 90m)

RZUT MŁOTEM
PACHOŁEK DO ZAMYKANIA RZUTNI
pomarańczowy pachołek z czarną odkręcaną podstawą do zamykania rozbiegu, wymiary
podstawy 21,5 cm x 21,5 cm, wysokość 45,72 cm
CHORĄGIEWKA SENDZIOWSKA ŻÓŁTA
żółta -wykonana z wodoodpornej tkaniny syntetycznej, osadzona na rurce aluminiowej
lakierowanej proszkowo
MŁOT LEKKOATLETYCZNY
7,26 kg, śr. 110mm, toczone na całej powierzchni, precyzyjnie umieszczony środek ciężkości,
wypełnienie stanowi odpowiednia mieszanka śrutu ołowiawego i stalowego, łożysko
wykonane z wysokiej jakości hartowanej stali cynkowanej galwanicznie, stalowa głowica
malowana lakierem proszkowym , na przykład o numerze certyfikatu IAAF nr I-99-0158,
6 kg, śr. 105mm, toczone na całej powierzchni, precyzyjnie umieszczony środek ciężkości,
wypełnienie stanowi odpowiednia mieszanka śrutu ołowiawego i stalowego, łożysko
wykonane z wysokiej jakości hartowanej stali cynkowanej galwanicznie, stalowa głowica
malowana lakierem proszkowym na przykład o numerze certyfikatu IAAF nr I-02-0265,
5 kg, śr. 100mm, toczone na całej powierzchni, precyzyjnie umieszczony środek ciężkości,
wypełnienie stanowi odpowiednia mieszanka śrutu ołowiawego i stalowego, łożysko
wykonane z wysokiej jakości hartowanej stali cynkowanej galwanicznie, stalowa głowica
malowana lakierem proszkowym o numerze certyfikatu: na przykład IAAF nr I-99-0157,
4 kg, śr. 95mm, toczone na całej powierzchni, precyzyjnie umieszczony środek ciężkości,
wypełnienie stanowi odpowiednia mieszanka śrutu ołowiawego i stalowego, łożysko
wykonane z wysokiej jakości hartowanej stali cynkowanej galwanicznie, stalowa głowica
malowana lakierem proszkowym na przykład o numerze certyfikatu IAAF nr I-99-0156,
3 kg, śr. 95 mm, wypełniane stanowi odpowiednia mieszanka śrutu ołowiawego i stalowego,
łożysko z wysokiej jakości hartowanej stali cynkowanej galwanicznie, stalowa głowica
malowane lakierem proszkowym na przykład o numerze certyfikatu IAAF nr I-11-0536,

SKOK WZWYŻ
POKROWIEC NA ZESKOK
wykonany z mocnego nieprzemakalnego winylu, zgrzewany termicznie dla lepszej
szczelności, posiada specjalne klamerki stalowe do łączenia z zeskokiem.

POPRZECZKA DO SKOKU WZWYŻ
wyczynowa 4 m, wykonana z włókna szklanego, gumowe końcówki na przykład o numerze
certyfikatu IAAF nr E-08-0520,
GARAŻE NAJAZDOWE NA ZESKOKI
- krawędzie dachu zabezpieczone są osłonami z pianki polietylenowej i materiału PCW tak,
aby uniemożliwiać zniszczenie np. piłek upadających na krawędź dachu lub zapobiegać
zranieniom w razie uderzenia w garaż,
-spadzista konstrukcja dachu zapewnia odpowiednie odprowadzenie wody i śniegu,
-rozmiary i budowa garażu gwarantują bezdotykową ochronę zeskoku, co minimalizuje
ryzyko uszkodzeń w momencie otwierania i zamykania oraz najeżdżania poszczególnych
części garażu,
- elementy dachu są montowane na śrubach z gumowymi uszczelkami,
- każda część garażu posiada gumowe uszczelki, które po zamknięciu klamer spinających
uszczelnią krawędzie styku między poszczególnymi częściami.
STELAŻ POD ZESKOK Z WÓZKIEM TRANSPORTOWYM
specjalna modułowa konstrukcja ze stali cynkowanej galwanicznie, małe, lekkie elementy
łatwe do transportu i montażu, wys. około 10 cm
WÓZEK DO STELAŻY
pojemność 30 elementów, trwała konstrukcja wykonana ze stali cynkowanej o dużym
obciążeniu (do 400 kg), wygodny uchwyt, uniwersalna platforma transportowa o wymiarach
100 cm x 92,5 cm, wielofunkcyjny siatkowy pojemnik na drobne elementy (jak stopki
łączące)
PRZYMIAR TELESKOPOWY DO POMIARU WYSOKOŚCI
teleskopowy aluminiowy, pomiar do 3 m, teleskopowy, 6 segmentów, wykonany z profili
aluminiowych, wyposażony w poziomnicę, zakres do 3 m.
CHORĄGIEWKA SĘDZIOWSKA
czerwona -wykonana z wodoodpornej tkaniny syntetycznej, osadzona na rurce aluminiowej
lakierowanej proszkowo,
biała -wykonana z wodoodpornej tkaniny syntetycznej, osadzona na rurce aluminiowej
lakierowanej proszkowo,
żółta -wykonana z wodoodpornej tkaniny syntetycznej, osadzona na rurce aluminiowej
lakierowanej proszkowo.
ZNACZNIKI DO ZAZNACZANIA ŚLADU ROZBIEGU
zestaw 6 znaczników wbijanych, metalowe, malowane proszkowo w sześciu kontrastowych
kolorach,
POKRYWA ZABEZPIECZAJACA SKRZYNIE
stalowa nierdzewna, stal nierdzewna,

SKOK O TYCZCE
POPRZECZKA DO SKOKU O TYCZCE
wyczynowa na przykład o certyfikacie IAAF E-08-0521
STELAŻ POD ZESKOK Z WÓZKIEM TRANSPORTOWYM
8,5 m x 6 m x 0,8 specjalna modułowa konstrukcja ze stali cynkowanej galwanicznie, małe,
lekkie elementy łatwe do transportu i montażu,
POKROWIEC NA ZESKOK
wykonany z mocnego nieprzemakalnego winylu, zgrzewany termicznie dla lepszej
szczelności, posiada specjalne klamerki stalowe do łączenia z zeskokiem.
GARAŻ METALOWY NA ZESKOK DO SKOKU O TYCZCE
- do samodzielnego montażu segmentowy
CHORĄGIEWKA SĘDZIOWSKA
czerwona -wykonana z wodoodpornej tkaniny syntetycznej, osadzona na rurce aluminiowej
lakierowanej proszkowo,
biała -wykonana z wodoodpornej tkaniny syntetycznej, osadzona na rurce aluminiowej
lakierowanej proszkowo,
żółta -wykonana z wodoodpornej tkaniny syntetycznej, osadzona na rurce aluminiowej
lakierowanej proszkowo,
PACHOŁEK DO ZAMYKANIA SKOCZNI
pomarańczowy pachołek z czarną odkręcaną podstawą do zamykania rozbiegu, wymiary
podstawy 21,5 cm x 21,5 cm, wysokość 45,72 cm,
PRZYMIAR TELESKOPOWY DO POMIARU WYSOKOŚCI 6,20M
teleskopowy, aluminiowy, pomiar do 8 m, teleskopowy, 6 segmentów, wykonany z profili
aluminiowych, wyposażony w poziomnicę, zakres do 8 m.
TAŚMA MIERNICZA DO ODMIERZANIA ROZBIEGU
stalowa 50 m z uchwytem,
TAŚMA STALOWA DO POMIARU ODLEGŁOŚCI 20M
stalowa 20 m w kasecie,

SKOK W DAL
TAŚMA STALOWA DO POMIARU ODLEGŁOŚCI 20M
stalowa 20 m w kasecie,
LISTWA DO ORIENTACYJNEJ OCENY DŁUGOŚCI SKOKU
do skoku w dal, lekka i trwała konstrukcja aluminiowa składa się z dwóch modułów
skręcanych ze sobą przy pomocy śrub, duże wyraźne cyfry na białym tle , skala od 4,5 m do
8,5 m

PACHOŁEK DO ZAMYKANIA SKOCZNI
pomarańczowy pachołek z czarną odkręcaną podstawą do zamykania rozbiegu, wymiary
podstawy 21,5 cm x 21,5 cm, wysokość 45,72 cm
CHORĄGIEWKA SĘDZIOWSKA
czerwona -wykonana z wodoodpornej tkaniny syntetycznej, osadzona na rurce aluminiowej
lakierowanej proszkowo
biała -wykonana z wodoodpornej tkaniny syntetycznej, osadzona na rurce aluminiowej
lakierowanej proszkowo
żółta -wykonana z wodoodpornej tkaniny syntetycznej, osadzona na rurce aluminiowej
lakierowanej proszkowo
ZNACZNIK DO OZNACZANIA POŁOŻENIA BELKI (W FORMIE DASZKU)
znacznik odbicia do skoku w dal, wykonany z blachy aluminiowej, malowany proszkowo, w
białym kolorze, z granatowym pasem
NIWELATOR
trwała stalowa cynkowana konstrukcja, łopatki zagarniające po obu stronach profilu
zapobiegające przesypywaniu się piachu, wytrzymałe i wygodne uchwyty ze specjalnie
wyprofilowaną rękojeścią zapewniającą duży komfort pracy, regulowane prowadnice
niwelatora
ZNACZNIKI DO ZAZNACZANIA ŚLADU ROZBIEGU
zestaw 6 znaczników wbijanych, metalowe, malowane proszkowo w sześciu kontrastowych
kolorach

PCHNIĘCIE KULĄ
KULA LEKKOATLETYCZNA 3KG
3 kg, śr. 85 mm, toczona na całej powierzchni, wypełniona odpowiednią mieszanką śrutu
ołowiowego i stalowego, malowana lakierem proszkowym na przykład o numerze certyfikatu
IAAF nr I-11-0532,
3 kg, śr. 100 mm, toczona na całej powierzchni, wypełniona odpowiednią mieszanką śrutu
ołowiowego i stalowego, malowana lakierem proszkowym na przykład o numerze certyfikatu
IAAF nr I-11-0533,
3 kg, śr. 108 mm, toczona na całej powierzchni, wypełniona odpowiednią mieszanką śrutu
ołowiowego i stalowego, malowana lakierem proszkowym na przykład o numerze certyfikatu
IAAF nr I-11-0534,
KULA LEKKOATLETYCZNA 4KG
4 kg, śr. 95 mm, , toczona na całej powierzchni, wypełniona odpowiednią mieszanką śrutu
ołowiowego i stalowego, malowana lakierem proszkowym na przykład o numerze certyfikatu
IAAF nr I-12-0588
4 kg, śr. 100 mm, , toczona na całej powierzchni, wypełniona odpowiednią mieszanką śrutu
ołowiowego i stalowego, malowana lakierem proszkowym na przykład o numerze certyfikatu
IAAF nr I-99-0150

4 kg, śr. 110 mm, , toczona na całej powierzchni, wypełniona odpowiednią mieszanką śrutu
ołowiowego i stalowego, malowana lakierem proszkowym na przykład o numerze certyfikatu
IAAF nr I-12-0581
KULA LEKKOATLETYCZNA 5KG
5 kg, śr. 100 mm , toczona na całej powierzchni, wypełniona odpowiednią mieszanką śrutu
ołowiowego i stalowego, , malowana lakierem proszkowym na przykład o numerze
certyfikatu IAAF nr I-12-0582.
5 kg, śr. 110 mm , toczona na całej powierzchni, wypełniona odpowiednią mieszanką śrutu
ołowiowego i stalowego, , malowana lakierem proszkowym na przykład o numerze
certyfikatu IAAF nr I-99-0151.
KULA LEKKOATLETYCZNA 6KG
6 kg, śr. 105 mm, toczona na całej powierzchni, wypełniona odpowiednią mieszanką śrutu
ołowiowego i stalowego, malowana lakierem proszkowym na przykład o numerze certyfikatu
IAAF I-12-0584
6 kg, śr. 115 mm, toczona na całej powierzchni, wypełniona odpowiednią mieszanką śrutu
ołowiowego i stalowego, , malowana lakierem proszkowym na przykład o numerze
certyfikatu IAAF I-02-0262
KULA LEKKOATLETYCZNA 7,26KG
7,26 kg, śr. 113 mm, toczona na całej powierzchni, wypełniona odpowiednią mieszanką śrutu
ołowiowego i stalowego, malowana lakierem proszkowym na przykład o numerze certyfikatu
IAAF I-04-0304
7,26 kg, śr. 120 mm, toczona na całej powierzchni, wypełniona odpowiednią mieszanką śrutu
ołowiowego i stalowego, malowana lakierem proszkowym na przykład o numerze certyfikatu
IAAF I-99-0152
7,26 kg, śr. 128 mm, toczona na całej powierzchni, wypełniona odpowiednią mieszanką śrutu
ołowiowego i stalowego, malowana lakierem proszkowym na przykład o numerze certyfikatu
IAAF I-04-0305
TAŚMA STALOWA DO POMIARU ODLEGŁOŚCI 25 M
Taśma stalowa, samozwijająca o długości 25 m.
TAŚMA PARCIANA BIAŁA SZER. 5CM DO WYZNACZANIA SEKTORA
RZUTÓW I ŁUKÓW
biała, szer. 50 mm, w odcinka dł. 25 m, cena za 1 m, tkanina syntetyczna,
CHORĄGIEWKA METALOWA NA SZPILCE
stalowa lakierowana proszkowo, do oznaczania końca sektora rzutów
PRĘT METALOWY DO PODTRZYMYWANIA LINKI
pręt z oczkiem do podtrzymywania linki, wys. 1 m, stal cynkowana

SZPILKA DO ZAZNACZANIA ŚLADU
dł. 0,8 m, stalowa cynkowana galwanicznie, ułatwia prowadzenie pomiarów w konkurencjach
rzutowych,
KLAMRY DO TAŚMY
Klamry służą do zabezpieczenia taśmy o szerokości 50 mm do zaznaczania sektora rzutów,
wykonane są ze stali cynkowanej galwanicznie,
PRĘT METALOWY DO ZACZEPIANIA PRZYMIARU DŁ. -0,8 M
dł. 0,8 m, stalowa cynkowana galwanicznie, ułatwia prowadzenie pomiarów w konkurencjach
rzutowych, wyposażona w wygodny uchwyt
Opis – SZCZOTKA KORTOWA

Szczotka do kortów 200 cm.
•
•
•
•
•
•

szerokość 200 cm
stopień twardości: średni (mid)
szczotka wykonana z wysokiej jakości stopu aluminiowego
posiada ramę aluminiową do montażu 4 wymiennych szczotek
posiada uchwyt trapezowy z otuliną piankową rękojeści
wytrzymałe, elastyczne, włókna o średniej twardości z blistrów plastikowych

RZUT DYSKIEM
DYSK LEKKOATLETYCZNY 0,75KG
waga [kg]: 0,75
dekle z tworzywa sztucznego z wysoką zawartością włókna szklanego
pierścień stalowy cynkowany, promień krawędzi obręczy 6 mm
DYSK LEKKOATLETYCZNY 1,00KG
1 kg, obręcz dysku wykonana z wysokiej jakości blachy mosiężnej ze stalowym rdzeniem
(rozwiązanie chronione patentem), najwyższych współczynników wagi obręczy do wagi całego
dysku, dekle wykonane z kompozytu żywic poliestrowo-epoksydowych oraz włókien szklanych i
węglowych, wysoka sztywność dekla przy jego niewielkiej grubości i wadze na przykład o
numerze certyfikatu IAAF nr I-00-0192 ,o numerze certyfikatu IAAF nr I-11-0493
Opis – DYSK LEKKOATLETYCZNY 1,50KG
1,5 kg, obręcz dysku wykonana z wysokiej jakości blachy mosiężnej ze stalowym rdzeniem
(rozwiązanie chronione patentem), najwyższych współczynników wagi obręczy do wagi całego
dysku, dekle wykonane z kompozytu żywic poliestrowo-epoksydowych oraz włókien szklanych i
węglowych, wysoka sztywność dekla przy jego niewielkiej grubości i wadze na przykład o
numerze certyfikatu IAAF nr I-00-0193 , o numerze certyfikatu IAAF nr I-11-0495
DYSK LEKKOATLETYCZNY 1,75KG
1,75 kg dekle z tworzywa sztucznego z wysoką zawartością włókna szklanego, obręcz dysku
wykonana ze stopu odpornego na korozję, przeznaczony na zawody, na przykład o numerze
certyfikatu IAAF , o numerze certyfikatu IAAF nr I-11-0497

DYSK LEKKOATLETYCZNY 2,00KG
2 kg, obręcz dysku wykonana z wysokiej jakości blachy mosiężnej ze stalowym rdzeniem
(rozwiązanie chronione patentem), najwyższych współczynników wagi obręczy do wagi całego
dysku, dekle wykonane z kompozytu żywic poliestrowo-epoksydowych oraz włókien szklanych i
węglowych, wysoka sztywność dekla przy jego niewielkiej grubości i wadze na przykład o
numerze certyfikatu IAAF nr I-00-0194, o numerze certyfikatu IAAF nr I-11-0499
TAŚMA STALOWA DO POMIARU ODLEGŁOŚCI 100M
stalowa 100 m w kasecie,
CHORĄGIEWKA SĘDZIOWSKA
czerwona,- wykonana z wodoodpornej tkaniny syntetycznej, osadzona na rurce aluminiowej
lakierowanej proszkowo
biała,- wykonana z wodoodpornej tkaniny syntetycznej, osadzona na rurce aluminiowej
lakierowanej proszkowo
żółta -wykonana z wodoodpornej tkaniny syntetycznej, osadzona na rurce aluminiowej
lakierowanej proszkowo
CHORĄGIEWKA METALOWA NA SZPILCE
chorągiewka z tkaniny syntetycznej, trzon aluminiowy lakierowany proszkowo, podstawa
stalowa lakierowana proszkowo
TAŚMA PARCIANA BIAŁA SZER. 5CM DO WYZNACZANIA SEKTORA
RZUTÓW I ŁUKÓW
biała, szer. 50 mm, w odcinka dł. 25 m, cena za 1 m, tkanina syntetyczna,
LINKA Z WŁÓKNA SZTUCZNEGO DO ZABEZPIECZANIA SEKTORÓW
RZUTÓW (NA GRANICY STREFY ZAGROŻENIA)
czerwona, szer. 50 mm, w odcinkach dł. 25 m, cena za 1 m, tkanina syntetyczna,
PIŁECZKA PALANTOWA 150 G
O wadze 150g , wykonana na bazie kauczuku naturalnego. Jest bardzo odporna na
uszkodzenia. Piłka palantowa rzutowa produkowana jest w Polsce zgodnie z zasadami SZJ
wg normy PN-EN ISO 9001:2009
PIŁECZKA PALANTOWA 80 G
O wadze 80g , wykonana na bazie kauczuku naturalnego. Jest bardzo odporna na
uszkodzenia. Piłka palantowa rzutowa produkowana jest w Polsce zgodnie z zasadami SZJ
wg normy PN-EN ISO 9001:2009
CHORĄGIEWKA METALOWA OGRANICZAJĄCA SEKTOR (CZERWONA)
stalowa lakierowana proszkowo, do oznaczania końca sektora rzutów

KONKURENCJE BIEGOWE I CHÓD SPORTOWY
CHRONOMETR Z DRUKARKA
Parametry techniczne:
Liczba torów pomiaru czasu: 4 wejścia NO lub NC
Rozdzielczość pomiaru: 0,001s
Dokładność pomiaru: 1x10-6 (-5oC-+40oC)
Wymiary: 450x310x105mm
Waga:6,4 kg, wbudowany akumulator
Interfejsy: RS232, RS485, pętla prądowa 20mA
Wyświetlacz LCD; 2x8cyfr 13mm, 4x16 znaków alfanumerycznych z podświetleniem,
wbudowana klawiatura numeryczna z funkcją wprowadzania alfabetu, wbudowana drukarka
na papier termiczny 115mm
Wyposażenie standardowe: zasilacz do ładowania chronometru oraz oprogramowanie do
obsługi pomiaru czasu na zawodach sportowych
STOPER ELEKTRONICZNY 20-CZASOWY.
Funkcje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stoper wyświetla czas okrążenia, międzyczas i bieżące wskazanie.
Maksymalny pomiar czasu – 9 godzin, 59 min, 59 sekund.
20 pamięci czasów okrążenia i międzyczasów.
Możliwość wyświetlenia najszybszego, najwolniejszego i średniego czasu okrążenia.
Wywoływanie wartości z pamięci po wyzerowaniu i podczas pomiaru.
Licznik okrążeń (00~99~999).
Pomiar tempa: możliwość nastawienia tempa pd 10 do 320 sygnałów na minutę.
Wyświetlanie częstotliwości, jednocześnie licznik sygnałów dźwiękowych.
Zegar: wskazywanie godziny, miesiąca, daty, dnia tygodnia i roku, automatyczny
kalendarz.
Funkcja alarmu, dwa formaty czasu – 12 lub 24 godzinny do wyboru przez
użytkownika.
Stoper powinien posiadać polską instrukcję i być fabrycznie wyposażony w baterię
CR2032.

TABLICA DO LICZENIA OKRĄŻEŃ
Sterowanie przy pomocy pulpitu oraz współpraca z chronometrem, sześciocyfrowa, wys.
Cyfr. 25 cm, odliczanie czasu w dół i w górę, osłona przednia wykonana z litego poliwęglanu,
aluminiowa obudowa malowana proszkowo, statyw i okablowanie w zestawie.
PISTOLET STARTOWY WRAZ Z KOMPLETEM 50 SZT. NABOJÓW
11-strzałowy na naboje hukowe 6 mm short i long.
Wymiary: 155x115x20mm, waga: 705g
Wkłady hukowe 9P.A.K

BLOK STARTOWY
Lekka i prosta konstrukcja stalowa, cynkowana galwanicznie, 4-stopniowy zakres pochylenia
oparcia i 14-stopniowy zakres ustawienia oparcia na szynie sprawiają, że blok ten jest idealny
dla szkół, standardowo wyposażany w kolce na tartan i szpilki na żużel na przykład:
posiadający certyfikat IAAF E-99-0159 , Świadectwo PZLA nr rej. 03/2011.

WIATROMIERZ ELEKTRONICZNY – ULTRADŹWIĘKOWY NA STATYWIE
Elementy podlegające pomiarowi:
- siła(prędkość) wiatru
- kierunek wiatru
- zakres pomiarowy: 1 do 20m/s
- dolny próg czułości:1m/s
- działka elementarna termometrów: 0,2 oC
- wymiary: 1200x900mm
- masa: 10,5 kg
- stojak stalowy 2m

PAŁECZKA SZTAFETOWA
wyczynowe, śr. 40 mm, komplet 8 szt., wykonane z rury aluminiowej, malowane proszkowo,
różne kolory na przykład o numerze certyfikatu IAAF E-99-0159.
MIKROFON DLA STARTERA(WRAZ Z NAGŁOŚNIENIEM)
Zasilanie DC 12V, lub 220-240V (baterie 8 szt. R20), pasmo przenoszenia: 50Hz-15kHz
(stabilizowane kwarcem), moc: 20W, regulacja: 3x głośność, wysokie (treble) i niskie (bass)
tony, 2 wejścia mikrofonowe Jack 6,3mm (MIC1, MIC2), wejście AUX/CD Jack 6,3mm,
wejście Jack 6,3mm (REC OUT), wymiary : 220x145x270mm, waga 4kg.
W skład zestawu wchodzi:
Kolumna aktywna, mikrofon, mikrofon na klips, mikrofon nagłowny, zasilacz sieciowy,
przewód połączeniowy
PRZEWÓD NA BĘBNIE
• przewód o długości 150m zwijany na bębnie
• długość przewodu wystarczająca na stadion la - bieżnia 400 m
• przewód typu PKL lekki i wytrzymały
• PKL to przewód skręcany 2-żyłowy
• każda z żył to splot 4 drutów miedzianych i 2 stalowych
• 2 gniazda pod wtyki bananowe na bębnie
• końcówki przewodu z wtykami bananowymi
• wtyk z otworem - gniazdem pod wtyk bananowy
• bęben z korbą i uchwytem do przenoszenia
• masa : 1,6kg
• przewód do systemu łączności audio Start-meta / czarny-niebieski

PŁOTEK DO BIEGU PRZEZ PŁOTKI (5WYSOKOŚCI)
wys.: 762, 838, 914, 991, 1067, mocna rama z rur i kształtowników stalowych cynkowanych
galwanicznie, rury teleskopowe i stopy płotka wykonane z aluminium anodowanego na kolor
czerwony, zatrzaskowy systemem regulacji wysokości i zatrzaskowy system regulacji siły
przewrotu płotka, ekonomiczna w transporcie składana konstrukcja - dokręcane stopy,
plastikowa żebrowana listwa na przykład o numerze certyfikatu IAAF nr E-99-0157.

PRZESZKODA DO BIEGU Z PRZESZKODAMI
o dł. 5 m z regulacją wys.: 762 i 914, belka z drewna wielowarstwowego umieszczona na
podporach teleskopowych z systemem regulacji wysokości, teleskopy wyposażone w

gumowe fartuchy chroniące przed wilgocią na przykład o numerze certyfikatu IAAF E-040392,

PACHOŁEK NISKI (DO WYZNACZANIA TORU BIEGU LUB CHODU)
pachołek żółty do wyznaczania toru biegu w konkurencjach biegowych i chodzie sportowym,
wykonany z plastiku, wymiary podstawy 26 cm x 26 cm, wysokość 38,1 cm
KRZESŁO TURYSTYCZNE SKŁADANE
Krzesło metalowe, z oparciem składane
SŁUPEK WYSOKOŚCI 1,40M, 2 CM X 18 CM (BIAŁY)
komplet 2 słupków na linię mety, tworzywo sztuczne PP, konstrukcja nośna stalowa
cynkowana i malowana proszkowo, okrągła stabilna podstawa
SŁUPEK 5X5 CM
żółty słupek o podstawie 5 cm x 5 cm i wysokości 9 cm umieszczany przed linią zejścia w
biegach na 800 m, wykonany z miękkiej gumy, zgodny z przepisami PZLA (Przepisy
Zawodów w Lekkoaltletyce, artykuł 163 punkt 5) i IAAF (Competition Rules 2012-2013,
Rule 163 point 5)
STOLIK SĘDZIOWSKI
Stolik metalowy, kolor czarny
ZNACZNIKI DO ZAZNACZANIA ŚLADU ROZBIEGU
zestaw 6 znaczników wbijanych, metalowe, malowane proszkowo w sześciu kontrastowych
kolorach
KRZESŁO Z OPARCIEM
Krzesło metalowe z oparciem
PARASOL OGRODOWY
Parasol boczny do ogrodu z okrągłą czaszą o średnicy 300 cm.
Poliestrowy materiał, na standardowym stalowym stelażu w kolorze czarnym, odporny na
warunki atmosferyczne.
CHORĄGIEWKA SĘDZIOWSKA
czerwona -wykonana z wodoodpornej tkaniny syntetycznej, osadzona na rurce aluminiowej
lakierowanej proszkowo
biała -wykonana z wodoodpornej tkaniny syntetycznej, osadzona na rurce aluminiowej
lakierowanej proszkowo
żółta -wykonana z wodoodpornej tkaniny syntetycznej, osadzona na rurce aluminiowej
lakierowanej proszkowo.

