PISTAS DE ATLETISMO
PAVIMENTO . EQUIPAMENTO . PISTA DE ATLETISMO DE 8 CORREDORES
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A PLAYGROUP desenvolve e realiza projectos assentes no rigor e na qualidade, estando vocacionada para a construção
de infra-estruturas desportivas e civis, desde a fase de estudo e execução de projecto até a fase de entrega final da obra,
primando pela capacidade de execução de projectos chave-na-mão.
Nos últimos anos estivemos directamente envolvidos nas grandes competições Africanas como por exemplo o CAN
2010 (Angola), AFROBASKET 1999 e 2007 (Angola) e 2011(Madagascar), Estádio de Buco Zau 2008 (Cabinda), Jogos
Africanos de 2011 (Maputo), mais recentemente o Pavilhão do 1º de Agosto (Luanda, 2012), a conclusão das obras do
Estádio Municipal do Tafe (Cabinda, 2013) e do Campo de Futebol do Tchibodo (Cabinda, 2013), assim como, a instalação
dos novos pavimentos e equipamentos desportivos na Cidadela Desportiva (Luanda, 2013), constituem igualmente
obras de referência das quais nos orgulhamos.
No ano de 2013, a PLAYGROUP esteve também orgulhosamente envolvida no 41º Mundial de Hóquei em Patins em Angola,
enquanto empresa fornecedora oficial de todos os pavimentos e equipamentos desportivos, marcadores electrónicos,
vídeo screens, assentos e bancadas telescópicas.
A melhoria contínua dos processos e actividades é um compromisso da empresa. Seguimos com rigor todos os requisitos
legais. Adoptámos uma política de responsabilidade ambiental, que se traduz nos nossos compromissos com os nossos
clientes, parceiros, fornecedores e sociedade em geral.
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projectos
de referência'

• CLUBE DESPORTIVO 1.º D' AGOSTO

• ESTÁDIO MUNICIPAL DO TAFE

• ESTÁDIO DE BUCO ZAU
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• 41.º MUNDIAL DE HÓQUEI EM PATINS

• CIDADELA DESPORTIVA

• ACADEMIA DE FUTEBOL DE ANGOLA
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INTRODUÇÃO
O presente Dossier tem como objecto a “Construção de PISTA DE ATLETISMO DE 8 CORREDORES”.
Nesse âmbito, prevê-se a construção de uma pista de Atletismo Olímpica capaz de promover e incrementar a
prática do desporto, conducente a superiores índices de sanidade física, social e mental, e ainda a reabilitação
de alguns das edificações existentes.
Considera-se superfície de pista numa área total de 6.830 m2.
Por inerência, e associados à instalação da pista de Atletismo Olímpica propriamente dita, estarão todos os
outros trabalhos complementares previstos
Esta apresentação visa justificar os métodos que nos propomos utilizar para a realização da empreitada assim
como os meios humanos e materiais a empregar e mobilizar.
Para eventuais esclarecimentos e sugestões contacte-nos, estamos à disposição de V. Exas.
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MEMÓRIA DESCRITIVA
• PAVIMENTO

I - PISTA DE ATLETISMO
INTRODUÇÃO
A presente empreitada tem como objecto a Empreitada de “PISTA DE ATLETISMO”.
Nesse âmbito, prevê-se a construção de uma pista de atletismo capaz de promover e incrementar a prática do
desporto, conducente a superiores índices de sanidade física, social e mental.
Considera-se uma área total de pavimento de 6.830 m2.
OBJECTO
A presente memória justificativa descreve pormenorizadamente os métodos de execução das diversas tarefas,
explicitando a sua compatibilidade com a realização dos trabalhos.
ORGANIZAÇÃO DA OBRA / DIRECÇÃO TÉCNICA
Tal como se patenteia noutros documentos da presente proposta, a empreitada será executada pela PLAYGROUP
INTERNATIONAL. O Quadro Técnico responsável pela coordenação e execução da presente empreitada será chefiado
por um técnico com larga experiência curricular em obras semelhantes.
DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS
1. PAVIMENTO DESPORTIVO POLYTAN
Instalação de pavimento desportivo.

Superfície Lisa

Superfície Estruturada
Primário

Camada de Base
Sólida Permeável
Camada de Base
Multicamadas Impermeável

Pavimento de Atletismo Polytan de acordo com a norma EN 14877 e aprovado pela World Athletics (WA).
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O relevo da nova pista Polytan resulta de uma análise rigorosa do número de padrões, nomeadamente biométricos
(padrões que ocorrem da natureza) e tecnológicos.
DE CAMADA A CAMADA PARA CRIAR O SISTEMA PERFEITO
As superfícies sintéticas Polytan impressionam pelas excelentes propriedades funcionais desportivas, alta
durabilidade e vida útil. Isto torna-se possível pela concepção do sistema Polytan que processa os vários
componentes num design sólido composto por múltiplas camadas para que a superfície corresponda assertivamente
à finalidade desejada. Produzimos todos os componentes, tais como a superfície sólida sintética (primário), a
camada da base, a camada superior e os agentes aglutinantes, todos instalados in-situ directamente no local
pelos nossos técnicos em instalações desportivas outdoor e indoor.
DESEMPENHO DE TOPO: A SUPERFÍCIE POROSA
Esta superfície sintética sólida dispensa a camada de base e é composta por uma mistura sólida de PUR e grânulos
de borracha elástica desde a base à camada superior. Pronto para melhores performances!
FUNCIONALIDADE DESPORTIVA OPTIMIZADA: REVESTIMENTO
O revestimento de superfície final consiste também em grânulos de borracha de alta qualidade. A espessura do
revestimento assim como a forma, a quantidade e a disposição dos grânulos, desempenham um papel crucial
nas propriedades desportivo-funcionais da superfície. O foco está na valorização energética (pistas de corrida),
absorção de choque (por exemplo superfície soft-impact) ou uma combinação de ambos (por exemplo campos
multifuncionais), dependendo do produto.
INSTALAÇÃO PROFISSIONAL SEM JUNTAS
A Polytan trabalha com as suas equipas de gestão e instalação por todo o mundo para garantir o desempenho e
durabilidade das suas superfícies. O método de instalação in-situ fornece uma superfície completamente uniforme
e sem juntas com características consistentemente elevadas.
O pavimento é aplicado por especialistas da Polytan de acordo com as instruções do fabricante, a instalação deve
ser feita com uma temperatura ambiente superior a 10/15º.
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PISTA DE ATLETISMO
• PLANTA (EXEMPLO)
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PISTAS DE ATLETISMO
infraestruturas desportivas
de atletismo
PAVIMENTOS DESPORTIVOS POLYTAN
TESTADOS E CERTIFICADOS
Todas as superfícies sintéticas Polytan cumprem as
normas nacionais e internacionais em vigor, incluindo
todas as exigências ambientais. A elevada qualidade
e consistência das superfícies é assegurada pelas
contínuas verificações de garantia de qualidade RAL,
garantindo que toda a gama de produtos tem a marca de
qualidade exigida.

EN 14877 / DIN 18035-6

World Athletics (WA)

EN 1177

As superfícies para pistas profissionais Polytan são o
suporte ideal para uma performance de topo. É por isso
que oferecemos aos clientes uma gama de produtos que
foram especialmente testados e podem ser certificados
para competições de acordo com os requisitos da
World Athletics (WA).

Todas as nossas superfícies soft-impact estão
de acordo com o disposto na EN 1177, que define
os requisitos para sistemas com superfície
absorvente ao choque.
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Através da realização de inspecções em
conformidade com a norma EN 14877,
conseguimos garantir que os nossos produtos
cumprem os requisitos para um desempenho
desportivo de topo, alcançar o nível certo de
interacção atleta/superfície, e de que são
adequados à finalidade pretendida. Esta norma
é complementada pela DIN 18035-6, que regula
os parâmetros para os testes da infraestrutura
e compatibilidade ambiental.

MOSTRE AS SUAS CORES!

Spring green

Rainbow blue

Blue / yellow

Light grey

Turquoise

Beige

Reseda green

Hertha blue

O que tem sido a norma para superfícies soft-impact em
parques infantis, agora está a tornar-se cada vez mais
comum nas pistas de atletismo, em espaços multiusos
e áreas públicas em cores diferentes. Como resultado,
as combinações coloridas não estão apenas restritas ao
mundo excitante do design de parques infantis, neste
momento podemos encontrar um número crescente
de pistas de atletismo multi-coloridas. Desde pistas
bicolores a sectores organizados por cores, a liberdade
do design impulsiona logo à partida a descoberta dos
seus limites. A par das pistas de atletismo cor de tijolo,
nos últimos anos têm surgido superfícies desportivas
azuis e verdes. A sua fórmula estabilizada resistente aos
raios UV e o seu processo de selagem inovador, permitem
oferecer várias tonalidades incluindo os vibrantes Chili
Red, o Hertha Blue e o Reseda Green.

COMPETÊNCIA EM EPDM
A Polytan está constantemente à procura de soluções ainda
melhores de superfícies sintéticas para os seus clientes.
As propriedades estáveis em relação à estabilidade da
temperatura, solidez da cor, estabilidade UV, resistência
à abrasão e tracção, são factores importantes para
garantir a longevidade do sistema. Os grânulos coloridos
em EPDM são utilizados em pistas de atletismo, campos
multifuncionais e sistemas de soft-impact. Não importa
onde o material é utilizado, irá sempre ser exposto a grandes
forças mecânicas e condições climatéricas extremas.
Como resultado, as propriedades como a estabilidade UV
e resistência à tracção e abrasão desempenham um papel
particularmente importante. É dada especial atenção ao
material compósito já que a distribuição ideal de diferentes
granulometrias e adaptação aos agentes aglutinantes
utilizados ajudam a produzir as camadas superiores em
EPDM tornado o sistema ainda mais estável e resistente.

O VERMELHO ESTÁ DE VOLTA: POLYTAN CHILI RED

Chili red

A tendência de novas cores nas superfícies desportivas
continua a aumentar. Chegou a hora do retorno ardente do
vermelho - uma cor exclusiva na tendência, Polytan Chili red!
Este vermelho brilhante e poderoso é muito mais
impressionante do que o vermelho tijolo clássico e oferece
uma intensidade de cor significativamente maior. Polytan
Chili red está disponível tanto para superfícies por derrame
como granuladas, trazendo um novo brilho às pistas de
atletismo, playgrounds de escolas e áreas multifuncionais.

Brick red

13

À PROVA DE ÁGUA

Rekortan M / M Indoor

COMPETIÇÃO / ESTÁDIO • TREINO •
MULTIUSOS / DESPORTO ESCOLAR

A ESCOLHA PROFISSIONAL
ENTRE AS SUPERFÍCIES DESPORTIVAS
O sistema Rekortan M é reconhecido mundialmente
como a superfície desportiva profissional ideal para
a competição. Em maio de 2016, foram alcançados os
melhores tempos do ano na competição Diamond League
no Estádio Moulay Abdallah em Rabat, o primeiro local
anfitrião dos meetings de atletismo em África. O Rekortan
M permite um desempenho de aceleração excepcional
com a elasticidade do piso aprimorada. Rápido com
elevadas propriedades de amortecimento e valores
excelentes quando se trata de medicina desportiva. O
Rekortan M Indoor cumpre com os rígidos limites de
emissão para espaços interiores, tornando-o ideal para
salas de atletismo. Em contraste com o Rekortan M, a
estrutura da versão indoor é composta por grânulos de
borracha EDPM.

Estrutura do sistema M

ÁREAS DE APLICAÇÃO
• Estádios de atletismo;
• Pistas de atletismo para competição;
• Instalações desportivas escolares.

PROPRIEDADES

Estrutura do sistema M Indoor

• Superfície por derramanento in-situ;
• Grânulos com arestas visíveis intercaladas, ideais para
calçado com picos;
• À prova de água;
• Pode ser certificado de acordo com os requisitos da WA.

Corte transversal
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Stade Delort
Marselha, França
Rekortan M
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À PROVA DE ÁGUA / PERMEÁVEL À ÁGUA

Re-Topping-Systems

COMPETIÇÃO / ESTÁDIO • TREINO •
MULTIUSOS / DESPORTO ESCOLAR

PISTAS DE ATLETISMO ANTIGAS RENOVADAS
COM TODO SEU O ESPLENDOR DE VOLTA!
A Polytan proporciona uma solução profissional para pistas
de atletismo desgastadas que precisam de renovação.
Com os produtos Rekortan RT, Rekortan RT PF e Rekortan
RS, as superfícies antigas podem ser renovadas física e
visualmente para proporcionar condições ideais de treino
e competição novamente. Este sistema é uma solução
muito económica para a renovação de pistas de atletismo
e instalações desportivas onde as estruturas elásticas
existentes podem ser reutilizadas, significando que serão
usadas depois da sua vida útil e não precisam de ser
removidas. Como resultado, a instalação em superfícies
antigas é independente da concepção da instalação inicial,
incluindo superfícies in-situ ou pistas pré-fabricadas. Todas
as superfícies re-topping são estruturadas e adequados
para a utilização de calçado com picos, proporcionando a
superfície ideal para aplicações profissionais. Os Sistemas
re-topping da Polytan são frequentemente instalados antes
de competições da WA e são certificados de acordo com os
requisitos da WA.

Estrutura do sistema Rekortan RT

Estrutura do sistema Rekortan RT PF

ÁREAS DE APLICAÇÃO
• Estádios de atletismo;
• Pistas de atletismo para competição;
• Instalações desportivas escolares.

Estrutura do sistema Rekortan RS

PROPRIEDADES
• Actualização profissional, física e visual de superfícies;
• Tempo reduzido de instalação;
• Custos reduzidos – sem aplicação de asfalto, sem ser
necessário remover pavimento antigo;
• Independentemente do fabricante da superfície antiga
existente;
• Pode ser certificado de acordo com os requisitos da WA.
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Corte transversal

University Of Aeronautics And Astronautic
Beijing, China
Re-Topping System
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PERMEÁVEL À ÁGUA

Rekortan BS

COMPETIÇÃO / ESTÁDIO • TREINO •
MULTIUSOS / DESPORTO ESCOLAR

POLIVALENTE PARA INSTALAÇÕES
DE COMPETIÇÃO E TREINO
A superfície sintética Rekortan BS é a solução polivalente
com a melhor relação custo-benefício para o atletismo.
Esta superfície revestida é principalmente utilizada
para pistas de corrida, de preparação, em geral para
instalações de atletismo. Em conjunto com a superfície
WSS da gama Polytan, tem uma superfície estruturada
permeável à água de fácil e rápida instalação.

ÁREAS DE APLICAÇÃO
• Estádios de atletismo;
• Pistas de atletismo para competição;
• Instalações desportivas escolares.
• Instalações multiusos.

PROPRIEDADES
• Superfície com revestimento estrutural a spray;
• Granulado de borracha e composto de elastómero,
revestido a spray;
• Permeável à água;
• Pode ser certificado de acordo com os requisitos da WA.
Estrutura do sistema

Corte transversal
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Gymnasium Grünwald
Grünwald, Alemanha
Rekortan BS
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EQUIPAMENTO PARA UMA PISTA
DE ATLETISMO DE OITO CORREDORES
MEDIÇÃO E CRONOMETRAGEM
Cronómetro "Sprint"
Anemómetro digital "Compact" (tem que ser ultra sónico)
Anemómetro digital RS232 (tem que ser ultra sónico)
Videofinish GALAX G1
Relógio Countdown Elect.+Caixa

UN
UN
UN
UN
UN

12
1
1
1
2

UN
UN
UN
UN
UN
UN
JG
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

2
6
1
6
6
6
5
2
4
12
12
12
100
3
18
20
1
20
40
20
20
10

UN
UN
JG
UN
UN
JG
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

2
1
3
3
5
3
5
5
1
1
1
1
1
3
3
10
3
3
10
10
2
10
2

MATERIAL DE APOIO
Indicador Manual anemómetro
Marcador Manual
Equipamento portátil de medição para Juizes
Fita métrica metálica 10m Branca
Fita métrica metálica 50m Branca
Fita métrica 100m
Pincho/Suporte Fita métrica
Magneseiro
Megafone
Bandeira de Juizes Branca
Bandeira de Juizes Vermelha
Bandeira de Juizes Amarela
Cone de Sinalização
Carro Transporte Geral
Cesta
Banco de Alumínio 2,5 mts
Podium Circular para campeões
Mesa de plástico 1m x 1m para apoio a juízes
Cadeira de plástico para apoio a juízes
Chapéus de sol com suporte
Bancos portáteis tipo campista para apoio a juízes
Toldos para sol

Lançamentos
Indicador de Distância de peso
Indicador de Distância de Disco/Martelo/Dardo
Jg. Bandeiras Limite Sector
Bandeiras sinalização de Recordes
Enrolador Fita de Sector
Grampos de fixação
Fita de sector Branca
Fita de Records - Cores
Canal Retorno de Pesos
Carro Suporte Discos
Carro Suporte Dardos
Carro Suporte Martelos
Carro Suporte Pesos
Peso 2Kg
Peso 3Kg
Peso 4Kg
Peso 5Kg
Peso 6Kg
Peso 7,260Kg
Disco Polanik Plastic 2Kg
Disco Polanik Plastic 1,5Kg
Disco Polanik Plastic 1Kg
Disco Pol. Universal Plast.0,6Kg
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Martelo 2Kg
Martelo Aço 3Kg
Martelo Aço 4Kg
Martelo Aço 5Kg
Martelo Aço 6Kg
Martelo Aço 7,260Kg
Dardo Polanik Cl.I 800gr (1 de 90mts, 3x80 mts, 3x 70mts, 3x 60mts)
Dardo Polanik Cl.I 700gr/55m
Dardo Polanik Cl.I 600gr (2x 60 mts, 6x 50mts, 2x 40mts)
Dardo Pl. Classe I 500gr.
Dardo Polanik Cl.I 400gr/50m
Gaiola Prot. Lançamentos Disco / Martelo / Rede dupla

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

2
2
10
2
2
10
10
2
10
2
2
1

UN
JG
UN
UN
UN
UN
JG
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
JG
UN
UN
UN
UN
UN
UN

2
2
10
2
2
2
2
10
2
1
8
2
2
4
4
10
10
2
6
2
2
2
2
2
2

UN
UN
JG
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
JG
UN
UN
UN
JG
JG
UN
UN
UN

1
1
2
8
2
10
20
2
100
3
25
1
2
1
5
2
5
1
2
2

Saltos
Postes Salto em Altura
Jg. Postes de Salto em Altura Monotubo Aluminio
Fasquia Salto em Altura
Medidor para Salto em Altura
Escada para Gaiola Martelo / Disco
Saltométro Salto com Vara Electronic Standard
Jg. Elevadores de Fasquia
Fasquia salto com vara
Medidor para Salto com vara
Suporte para varas
Placa para Plasticina
Indicador de Distância Saltada
Referência tábua de batida
Nivelador de Aluminio
Ancinho
Espátula
Plasticina - Placas de 350 grs
Fita de sector Branca
Jg. 12 Marcas de Pisada
Colchão de Salto Altura 8x4x0,80m
Somier Zona Queda Salto Altura
Cobrecolchão Zona Queda Salto Altura
Zona queda Salto com Vara 8,80x6,30x0,85m
Cobrecolchão Zona Queda Salto com Vara
Somier Zona Queda Salto com Vara

Corridas
Podium Juiz de Partidas
Ecrã Juiz de Partidas
Indicador número de Pista (8 pistas)
Indicador de saídas nulas
Pistola de partidas
Cartuchos 9mm caixa de 50 un.
Bloco de Partida
Carro Porta Blocos
Barreira de Atletismo IAAF
Carro Porta Barreiras Cap. 30 unidades
Travessão reposição Barreira - Madeira
Obstáculos reguláveis 1x5m + 3x3.96m
Escada Juizes 8 assentos
Conta Voltas Eléctrico
Prisma Pista livre 5 unidades
Jg. Badeiras Pista Livre
Testemunhos IAAF 8 unidades
Quadro penalizações de Marcha
Placas aviso Marcha
Placa desclassificação de Marcha

21

Av. São Francisco de Assis, 428 - EN 119
2890-341 São Francisco – PORTUGAL
Tel: +351 212 340 419 | Telm: +351 919 277 415
geral@playgroupinternational.com

www.playgroupinternational.com

Zona Verde III - Comuna do Benfica
Via Expresso, Luanda - ANGOLA
Telm: +244 926 060 926 | Telm: +244 931 302 293
geral@playangola.co.ao

www.playangola.co.ao
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