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Informacje o stadionie

1. Położenie:

2. Bilans terenu:

3. Parkingi i stanowiska postojowe:

4. Widownia i trybuny

Stadion położony jest na terenie miejskim, ograniczonym od północy ulicą Szosą Bydgoską, od

południowego zachodu torami kolejowymi, od wschodu budynkiem elektrociepłowni oraz halami

i magazynami przemysłowymi.

Powierzchnia w granicach opracowania 72.471 m2. W tym:

Powierzchnia Stadionu i obiektów kubaturowych tworzących kompleks sportowy 26.649 m2

Tor żużlowy: 5308 m2

Jądro toru: 6863 m2

Pozostała powierzchnia na plance manewrowe, stanowiska parkingowe, chodniki

502 samochody osobowe

12 miejsc na autobusy

94 miejsca VIP

Zaprojektowana na 15 tysięcy miejsc siedzących, w całości zadaszona (konstrukcja dachu

umożliwia w II etapie inwestycji zadaszenie nad całością toru żużlowego)
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Widownia ukształtowana jest w dwóch poziomach dostępnych z poziomu terenu Stadionu.

Poziom dolny ułożony na gruncie posiada 10 rzędów (kondygnacja pierwsza na ok. 7.000 osób). Poziom

pierwszego rzędu znajduje się na wysokości 2.0 m nad torem.

Poziom górny dostępny także z poziomu terenu Stadionu za pomocą klatek schodowych

prowadzących do poszczególnych sektorów (kondygnacja druga na ok. 8000 osób).

Po stronie północnej Stadionu mieści się park maszyn wraz z parkingiem na 50 miejsc dla

zawodników i obsługi zawodów, wraz z myjką. Po stronie południowej pawilon główny mieszczący

pomieszczenia VIP, administracji, gastronomii, obsługi prasowej i sprawozdawczej dla stacji radiowych,

telewizyjnych oraz funkcyjnych zawodów wraz z ochroną i monitoringiem przestrzeni Stadionu.

Pod Trybuną górną umieszczono zespoły toalet dla publiczności oraz bufety. Trybuna dolna i

górna podzielone na sektory (wydzielony sektor na drugim łuku dla kibiców, gości na 1.100 osób

z osobnym wejściem, toaletami i bufetem)

Tradycyjny o nawierzchni granitowej z odwodnieniem

Długość toru: 325 metrów

Długość prostych: 62 metr

Promień łuków: 31 m

Szerokość toru na prostych: 12 m, a na łukach 18 m

Nachylenie toru na prostych: 4% tj. 50 cm, a na łuku 6/7 % tj. 110 cm

Tor otoczony bandą oddaloną od widowni pasami o szerokości 3 m

W parku maszyn są 24 boksy serwisowe i całe zaplecze techniczne.

5. Tor żużlowy - specyfikacja:

6. Park maszyn:



7. Oświetlenie Stadionu:

8. Płyta wewnętrzna:

Tor: 1.200 lux

Płyta 1.000 (podwieszone pod zadaszeniem)

Nawierzchnia zielona z odwodnieniem, przeznaczona m.in. dla speedway'a, speedroweru,

fourcrossu, zawodów hipicznych i innych dyscyplin sportowych.
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