
BOISKO DO SIATKÓWKI PLA ŻOWEJ   
 
Boisko wraz z pasem ochronnym ma kształt prostokąta o wymiarach 22x14m. 
Na powierzchni będą czasowo montowane pasy o szerokości 5cm (kolor 
granatowy) wytyczające pole do gry o wymiarach 16x8m. Elementy mocujące 
muszą być wykonane z miękkiego i elastycznego materiału.  
Boisko należy wyposażyć w komplet słupów wraz z siatką do gry w 
siatkówkę betonowanych na stałe w podłożu. Posadowienie minimum 70cm 
poza linią ograniczającą boisko do siatkówki. Zastosowano nawierzchnię 
piaskową z piasku płukanego (średnio lub drobnoziarnistego) na podbudowie 
żwirowej.  
 

NAWIERZCHNIA Z PIASKU  
 
Boisko do siatkówki plażowej przyjęto jako dół wypełniony piaskiem i 
obudowany obrzeżami betonowymi. Jako wykończenie dna przyjęto 
geowłókninę na podbudowie żużlowej. Dno piasku (nad warstwą żwiru) należy 
wyprofilować ze spadkiem do środka boiska i wyłożyć geowłókniną w celu 
zabezpieczenia piasku przed mieszaniem się z podbudową. W środku należy 
wykonać dół odwadniający 7,6x1x0,5m wypełniony tłuczniem kamiennym. 
Konstrukcja:  
- 20-40 cm piasek płukany średni / drobny (nie może być pylący)  
- geowłóknina np. Geolex 250g/m2 z wkładem polipropylenowym  
- 15cm żużel o granulacji 3-5cm  
 

NAWIERZCHNIA REKULTYWOWANA  
 
Po wykonaniu obrzeży betonowych (22.0+14.0)*2 pozostałą nawierzchnię 
należy wykorygować, zasypać ziemią urodzajną (humus) i posiać trawę. 
Skarpy – przekopać, wyprofilować ziemią z korytowania i posiać trawę. 
 
         OGRODZENIE 
 
Ogrodzenie wys.200 cm-panel ogrodzeniowy np. "ECONOMY" 4V 2500/2000 
7x20 ocynkowany + słupek ogrodzeniowy 60/40/2700 ocynkowany (szt. 20)+ 
nakładka antykorozyjna słupka  
Brama o wym. 3500x2000 cm z paneli ogrodzeniowych-panele 2x1750/2000 
ocynkowany .z regulowanymi .zawiasami + słupek 80/80/2700 ocynkowany 
Furtka o wym. 1000x2000 cm z paneli ogrodzeniowych + słupek 80/80/2700 
ocynkowany. 
Słupki na stopach betonowych min.C12/15 o wym.30x30x80 cm. 
 
 



 
              NAWIERZCHNIE 
 
Rozebranie istniejących płyt chodnikowych 50x50x7, korytowanie gruntu spod 
płyt, korytowanie gruntu - placyk parkingowy o wym. 10.0x3.0 m 
Rozebranie chodnika z kostki gr.6 cm. Wyrównanie podłoża pod podjazd ziemią 
z korytowania. Wykonanie podjazu i pozostałych nawierzchni z kostki gr. 8 cm 
na podbudowie z tłucznia gr.20 cm (gr.0-61.5mm), ustawienie obrzeży i 
krawężników na ławie. 
Regulacja włazu i zaworu wodociągowego. 
 
  


