Bieżnie wymagania
Wymagania dla kategorii stadionów V
Bieżnia 400 m z minimalną liczbą 4 torów na okrężnej i 6 torów na prostej
PODBUDOWA:
- z betonu asfaltowego (asfaltocementowe);
Złożona z 2 warstw betonu asfaltowego określonych typów – warstwa górna o grubości min. 3 cm
oraz warstwa dolna o grubości min. 4 cm. Osadzone na warstwach wyrównawczych (klinujących),
nośnych (stabilizujących) oraz odcinających (odsączających), o odpowiedniej frakcji i grubości
warstw, właściwie zagęszczonych i sprofilowanych.
- z betonu cementowego (betonowe).
Podstawowym warunkiem, jaki powinna spełniać mieszanka betonowa, jest jej zgodność z
aktualnym brzmieniem normy PN-EN 206. Skład betonu oraz składniki betonu projektowanego
lub recepturowego należy tak dobrać, aby zostały spełnione określone wymagania dla mieszanki
betonowej i betonu, łącznie z konsystencją, gęstością, wytrzymałością, trwałością, ochroną przed
korozją stali w betonie, z uwzględnieniem procesu produkcyjnego i planowanej metody realizacji
prac betonowych.
NAWIERZCHNIA:
a) nawierzchnie poliuretanowe typu natryskowego (ang. spray coat);
b) nawierzchnie poliuretanowe typu sandwich;
c) nawierzchnie z pełnego poliuretanu (ang. full PUR); do mistrzostw polski
d) prefabrykowane nawierzchnie kauczukowe (ang. prefabricated). Do mistrzostw polski
W związku z powyższym, niezbędne jest uporządkowanie niniejszego zagadnienia. Należy
podkreślić, że minimalnym wymogiem MSiT przedmiotowej kwestii jest posiadanie dla
nawierzchni:
- certyfikatu IAAF dla nawierzchni (tzw. Product Certificate), oraz,
- badań na zgodność z normą PN-EN 14877:2014-02 (w zakresie nie objętym wytycznymi IAAF)6.
WYPOSAŻENIE I WYMIARY BIEŻNI
1. Każdy stadion musi być wyposażony w tzw. wewnętrzny „krawężnik” na wirażu o wysokości
50-65 mm i szerokości 50-250 mm (z reguły w postaci specjalnych plastikowych nakładek na
instalację odwodnienia)
2. We wszystkich biegach na dystansach do 400 m włącznie każdy zawodnik musi mieć oddzielny
tor o szerokości 1,22 m (± 0,01 m), wliczając linię po prawej stronie (o szerokości 5 cm).
Wszystkie tory muszą być tej samej nominalnej szerokości.
3. Standardowy promień 400m bieżni lekkoatletycznej wynosi 36,5 m
- szerokość torów 1,22 m ± 0,01 m;
- nachylenie poprzeczne bieżni – 0,8 – 1,0 % (w kierunku płyty boiska);
- nachylenie podłużne bieżni nie przekraczające 0,1 % (mierzone na odcinkach 50 m, zaleca się
projektowanie tego nachylenia w granicach 0,8 – 0,9 % dla uniknięcia przekroczenia
dopuszczalnego nachylenia w przypadku drobnych błędów wykonawczych);
- meta na końcu prostej/początku łuku – wirażu;
- na obiektach certyfikowanych zamontowane tzw. krawężniki na wirażach (o wysokości
0,05-0,065 m i szerokości w przedziale 0,05-0,25 m);
- w przypadku stadionów pretendujących do uzyskania min. IV kategorii (dla V kategorii fakultatywnie)
Bieżnia prosta: 130 m – 3 m przed linią startu + 110 m dystans biegu + 17 m wybieg (strefa
wyhamowania).

