
GIMNASTICA 
Ghid pentru baze sportive

Acest document reprezinta o colectie a celor mai bune practici la nivel mondial privind conditiile de infrastructura necesare
dezvoltarii in conditii de siguranta a Gimnasticii pentru a sta la baza proiectarii si realizarii salilor de gimnastica din Romania 
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Prezentul GHID a fost conceput pentru a sprijini cluburile de gimnastică și părțile

interesate cu un instrument de planificare pentru a extinde, proiecta și oferi facilități de 

gimnastică durabile, incluzive și de succes.  Scopul final al ghidului este de a ridica

nivelul calitativ și accesibilitatea gimnasticii pentru participanții din întreaga tara

Prezentul Ghid este recomandat tuturor părților interesate implicate în

planificare,
gestionarea și întreținerea salilor de gimnastica .

Ghidul este extrem de util celor care pregatesc începerea pentru prima dată a 

unui proiect de dezvoltare a facilităților, cum ar fi:

• Construirea unei noi facilități.

• Renovarea cladirilor si instalațiilor existente.

• Identificarea și evaluarea unui amplasament /clădiri existente.

• Transformarea unei clădiri existente într-o sala de gimnastică.

Ghidul este o colectie de recomandari bazate pe cele mai bune practice din 

experienta internationala

În dezvoltarea Ghidului , au fost revizuite resursele existente de planificare a 

salilor din Gimnastică. De asemenea, au fost luate în considerare informatii de 

specialitate din surse internaționale pentru a stabili nivelul actual și standardul

aplicat in tari cu traditie si rezultate in gimnastica .Pe lângă revizuirea informatiilor

existente, au fost efectuate vizite la fața locului la centrele de gimnastică de 

diferite dimensiuni și niveluri din întreaga țară. Aceste vizite la cluburi au fost

completate cu o serie de interviuri aprofundate cu proprietarii și managerii de 

cluburi, precum și cu părțile interesate din administrația locală și de stat, pentru a 

obține oimagine globala a problematicii infrastructurii sportive din gimnastica

romaneasca

Acest proces a identificat faptul că există mai multe lacune în furnizarea de publicații și 

resurse adecvate pentru a sprijini planificarea și dezvoltarea infrastructurii pentru

gimnastica , inclusiv:

• O ierarhie națională a salilor de gimnastica care definește scopul principal al fiecărui nivel de 
dezvolatre & echipare functie de destinatia acesteia

• Orientări pentru administrația locală cu privire la nevoile specifice de agrement ale cluburilor de 
gimnastică și modul în care acestea diferă de alte tipuri de Sali , cum ar fi cele scolare

• Orientări privind crearea unui mediu de formare sigur, care servește, de asemenea, la 
maximizarea utilizării și a eficienței investitiilor in infrastructura

• Un proces clar de planificare a salilor de gimnastica pentru a sprijini cluburile de gimnastică.

Introducere



Ghidul este aplicabil pentru salile de gimnstica nationale si /sau olimpice

dar si autoriatilor locale,  asociațiile teritoritoriale , cluburilor afiliate, 

consiliilor locale, departamentelor guvernamentale , planificatorilor,  

consultanților, furnizorilor de echipamente și aparate, dezvoltatorilor de 

infrastructure sportive , școli ,etc

Un rol central al Ghidului este de a orienta părțile interesate cu privire la 

elementele specifice ale unei Sali de gimnastică care va oferi un mediu

sigur, va îmbunătăți experiențele participanților și va construi cunoștințele

părților interesate și înțelegerea de către acestea a cerințelor tehnice

pentru gimnastică.

Deținător Cum poate fi folosit Ghidul

Managerii și 
proprietarii sălilor de 

gimnastică

• Îmbunătățirea cunoștințelor privind modul de amplasare al 
aparatelor , principiile de proiectare și considerațiile privind
infrastructura

• Înțelegerea rolului tuturor părților interesate în planificarea și
functionarea salilor de gimnastica

• Planificarea și bugetul pentru salile comunitatilor locale , scolare și
cele ale cluburilor de gimnastica , în funcție de cerere și nevoi

Administrațiile locale 

• Comunicarea priorităților către părțile interesate de la nivel local

• Consiliază cluburile cu privire la nivelurile ierarhice preferate ( tipul de 
sala de gimnastica ) și la furnizarea de servicii

• Asistarea părților interesate locale în identificarea șiplanificarea salilor de 
gimnastica

Guvernul

• Informarea strategiei, planificării și politicilor locale

• Ghid de incintăși planificaregeneralăa amplasamentului

• Prezentareaproiectului tehnicși a specificului instalatiilor si echipamentelor

• Prezentarea proceselor de bugetareșide executatrea  lucrăride investitii

Autoritatile locale 

• Implicate in  prioritizareaproiectelor și a cererilorde finanțare

• Identificareaoportunitățilorpentru practicarea gimnasticii la toatevarstele ca 
mijloc de viata active si sanitate 

Consultanți , arhitecți 
și producători de 

echipamente

• Intelegereaplanificării, bugetării și gestionăriiproiectelorpentrusalilede 
gimnastica

• Pregatirea proiectului tehnic și a rezultatelor preconizateale proiectului
• Înțelegereacerințelor tehnicespecificegimnasticii

Utilizând ghidul

Cum poate fi folosit Ghidul



Încurajați toți membrii comunității să participe la gimnastică.

Inspirați participanții actuali și viitori, maximizându-le 

plăcerea și promovând longevitatea în acest sport.

Construirea salilor de gimnastrica la cele mai înalte

standarde, fie că este vorba de gimnastică recreativă,  

cluburi cu sectii de performanță in gimnastică sau

pregătirea sportivilor din loturile nationale .

Să fie durabile din punct de vedere economic ( eficiente

energetic )  pentru a se asigura că salile de gimnastica de 

astăzi sunt construite pentru a permite dezvoltarea

generațiilor viitoare de gimnaste/gimnasti in conditii de 

siguranta .

Dezvoltarea unor noi modalități de a încorpora gimnastica

în facilitățile comunității, în mediile comerciale și în

parteneriatele cu furnizorii de servicii complementare.

Următoarele principii directoare au fost elaborate pentru a sprijini părțile interesate în

deciziile de planificare și proiectare. Aceste principii au fost aliniate pentru a se asigura

că infrastructura sportiva ( salile de gimnastica )  sprijină realizarea obiectivelor

strategice și a viziunii de dezvoltare a gimnasticii la nivel national 

Principii de bază

Cuprinzător 
și atragator

Dinamic

Funcțional

Sustenabil

Inovator

Principii de bază



Ce este 
Gimnastica?



Gimnastica oferă baza pentru dezvoltarea mișcării fundamentale a copilului, 

a abilităților motorii și a alfabetizării fizice. Este o activitate excelentă pentru

toți copiii să participle si dezvolte , în special în timpul anilor lor de formare.

Gimnastica se referă la a-i învăța pe copii abilitățile fundamentale de mișcare

și coordonarea generală de care au nevoie pentru a duce o viață activă și 

sănătoasă.

Agilitatea, echilibrul, coordonarea și forța sunt toate beneficiile de bază

derivate din învățarea gimnasticii. Cu toate acestea, s-a demonstrat, de 

asemenea, că practicarea gimnasticii dezvoltă alte abilități la copii, cum ar fi 

încrederea în sine, creativitatea și leadershipul.

Practicarea gimnasticii nu numai că îi menține pe copii în formă și activi, ci 

le oferă control, flexibilitate și putere, ceea ce le permite să exploreze jocul

activ prin sărituri,  mișcare.

Gimnastica oferă baza pentru bucuria viitoare și succesul în toate sporturile

și cel mai important, duce la o conexiune sănătoasă, puternică și pe tot 

parcursul vieții cu activitatea fizică.

Ce este gimnastica?

“Gimnastica este pentru sport, 

precum alfabelul pentru lectură”

(GA)



Numele de “GIMNASTICA “ cuprinde o gamă întreagă de DISCIPLINE  de 

gimnastică diferite, atât într-un mediu competitiv, cât și în cel recreativ.

Disciplinele olimpice ale Gimnasticii , includ:

• Gimnastica artistică masculină (GAM) – sportivii concurează pe șase

aparate: sol, sarituri , inele, cal cu manere,  paralele și bara fixa .

• Gimnastica artistică feminină (GAF) – sportivii concurează pe patru

aparate: sarituri, paralele inegale, bârnă și sol.

• Trambulina (TRA) – sportivii efectuează acrobații înalte în aer,utilizand o 

trambulină /plasa elastica .

Complementar cu disciplinele olimpice de gimnastică, există, de asemenea în mod  

complementar disciplinele neolimpice din gimnastica :

• Gimnastica Acrobatica (ACRO) – desfasurata in grupe de doua, trei si patru

gimnaste care fac execritii folosind capetele, mainile si picioarele partenerilor lor.

• Gimnastică aerobică (AER) – performanță de modele continue complexe și de 

mișcare de mare intensitate la muzică, provenind din dansul aerobic tradițional.

• Parkour a fost recunoscut oficial ca disciplina de către Federația 

Internațională de Gimnastică (FIG) în 2017. Parkour implică trecerea

participantului dintr-un punct al unui mediu complex în altul în cel mai rapid 

și eficient mod posibil. Acest lucru implică utilizarea unei combinații de 

elemente, cum ar fi alergarea, alpinismul, leagănul, săriturile, rularea, târâtul

și alte mișcări.

Nu toată gimnastica este despre competiție. 

Pe lângă disciplinele de gimnastică competitive, există și gimnastică pentru

toți (GfA) – o disciplină atotcuprinzătoare de gimnastică, care include oameni

de toate vârstele, sex și abilități. Gimnastica pentru toti este adesea menționată

ca "gimnastica de agrement", în cazul în care oamenii participă pentru distracție

și bucurie, mai degrabă decât pentru a dezvolta tehnicile și abilitățile necesare

pentru a concura în acest sport.

Ce este gimnastica?

Un sport. Discipline Multiple.



Practicarea regulată a gimnasticii la  copii permite dezvoltarea acestora cu 

abilități de a gestiona mai bine viața, provocările fizice și emoționale. Programele

de gimnastică recreativă, oferă copiilor mici posibilitatea de a-și explora abilitățile, de 

a lucra în cadrul unei echipe, de a interacționa cu adulții și de a comunica cu 

propriile grupe de vârstă.

Gimnastica oferă, de asemenea, copiilor posibilitatea de a-și dezvolta abilități

sociale cheie, cum ar fi ascultarea, disciplina, urmărirea direcțiilor, executarea

exercitiilor pe rând, răbdarea și respectarea celorlalți.  Este o modalitate foarte

bună pentru copii să se distreze, să cunoască noi prieteni și să învețe

independența.

Beneficiile participării la gimnastică nu se limitează doar la copii.  Programe

dedicate oferă adulților în vârstă o oportunitate distractivă și socială care are 

ca scop îmbunătățirea mobilității, a forței și a coordonării. Aceste programe

sunt adaptate la capacitatea individului sau la nivelul de mobilitate și sunt 

concepute pentru a ajuta persoanele mai în vârstă in activitățile de zi cu zi.

Foarte important, gimnastica oferă experiențe pozitive de mișcare care pot 

influența perspectiva copilului asupra activității fizice pentru viață. Cercetările au 

arătat că un copil activ devine adesea un adolescent activ, care, la rândul său, 

devine un adult activ, rezultând în comunități mai fericite și mai sănătoase.

Beneficiile gimnasticii

Programele de recreere prin

gimnastică sunt responsabile pentru
formarea a 82% din toți gimnaștii

practicanți, fiind gym-sportul ce cea

mai mare creștere la scara globala



Ierarhia bazelor 
Naționale



Ierarhia Națională a salilor de gimnastica definește scopul cheie, activitățile de 

bază și asigurarea facilităților pentru toate nivelurile de practicare a disciplinelor

gimnasticii. Obiectivul ierarhiei este de a ajuta principalele părți interesate prin

orientarea priorităților de investiții, planificare și dezvoltare pentru construyirea

de Sali de gimnastică.

Construirea de Sali de gimnastica la fiecare nivel al ierarhiei va fi determinată

de o serie de factori, inclusiv contextul local, cererea și oferta actuală și 

viitoare, promovarea guvernamentală și potențialul de oportunități comerciale

și de alte oportunități de parteneriat. Ierarhiile facilităților sunt considerate 

instrumente critice atunci când se abordează fiecare dintre acești factori.

Este important de remarcat faptul că ierarhia salilor de gimnastica nu este un 

clasament al acestora ci oferă un cadru pentru a ajuta cluburile și părțile

interesate să:

Identifice oportunitățile viitoare de construire a unor Sali de gimnastica

Identifice prioritățile de planificare și dezvoltare

Asigure o combinație optimă de Sali de gimnastica în întreaga țară

Asigurare accesul echitabil la oportunitățile de participare și la calea spre

performanță.

Nivelurile ierarhiei nu limitează cluburile sau salile de gimnastica să furnizeze

programe de la un nivel superior, cu condiția să existe suficient spațiu și 

resurse pentru a sprijini aceste programe, menținând în același timp

desfasurarea activităților de bază.

În cele din urmă, scopul acestei ierarhii a salilor de gimnastica este de a ajuta

părțile interesate să identifice oportunitățile-cheie de a furniza un proiect tip  

Acest model creează o rețea de facilități care oferă acces echitabil și 

oportunități de participare – între regiuni , municipia si sate 

Ierarhia Națională a Salilor de 

Gimnastica

Cluburi
Sportive

Regional

National

Olimpic



Suprafata

totala a bazei
Suprafața utilizabilă Înălțime Groapă de bureti Competiții

Esențiale 2,800m2
2,400m2

(60m x 40m)

În funcție de numerele de

utilizatori și de

desfasurarea și dispunerea

aparatelor.

Determinat în timpul

proceselor de fezabilitate și

de caz de afaceri.

10 Metri 12m este

esențială dacă

este inclusă

gimnastica

trambulinei.

Esențial – Groapă (gropi) 

mare (mari) de bureti cu 

mai multe aparate.

Asigurarea sistemului de 

groapă închisă pe unele

aparate.

Organizarea de 

competitii  este o 

cerință opțională a 

acestui nivel.
Recomandate

> 4,000m2
3,600m2

(60m x 60m)
12 Metri

Scopul principal al unei unei Sali de gimnastica la nivel de Centru Olimpic este

de a oferi un mediu de formare de elită de înaltă performanță pentru

gimnastele si gimnastii care se pregătesc pentru Jocurile Olimpice

O zonă mare de activitate este necesară pentru a oferi zone separate, 

permițând sportivilor cu abilități diferite și de la diferite discipline  de gimnastică

să se antreneze simultan, fără a fi nevoie să împartă, să ajusteze sau să

modifice aparatele.

Datorită volumului mare de ore de antrenament efectuate de sportivi la acest

nivel, salile trebuie să includă, de asemenea, facilități pentru a sprijini alte zone 

ale mediului de antrenament zilnic . Aceasta include medicina sportiva / 

cercetarea , pregatirea coregrafica, forta , studiu, relaxare, refacerea și servirea

mesei.

Ca un beneficiu suplimentar pentru comunitatea mai largă de gimnastică, sala

ar trebui să aibă, de asemenea, capacitatea de a sprijini dezvoltarea

programelor de gimnastică de bază prin desfasurarea de programe de educatie

si dezvoltare a antrenoilor. Photo: Australian Institute of Sport,Canberra

Centre Olimpice



Scopul principal al unei Sali de gimnastica destinate centrelor nationale este de

a oferi conditii de pregatire complexe pentru sportivii de înaltă performanță care

aspiră la selecția națională.

Zona de activitate din cadrul acestor Sali va fi, în general, optimizată pentru un

mediu de formare de înaltă performanță, inclusiv mai multe seturi de aparate și

zone de formare specializate, cum ar fi gropile de bureti deschise și închise.

Similar cu o sala de nivel național, volumul mare de ore de formare efectuate

de sportivi la acest nivel necesită facilități pentru a include aparatura tehnica de

baza si complementara pentru a sprijini mediul de formareintr un climat de

siguranta , prin antrenamente zilnice Aceasta include medicina sportiva /

cercetarea , pregatirea coregrafica , forta , studiu, relaxare, recuperare ,

cazare și servirea mesei.

În unele centre nationale poate fi de dorit ca sala de gimnastica sa aibă

capacitatea de a găzdui competiții de Gimnastică ( schimburi de experienta cu

alte tari, programe de instruire inetractyiva , etc ) . Pentru ca acest lucru să fie

inclus în dispoziția generală de pe amplasament, trebuie să se asigure un spațiu

suplimentar pentru zona de activitate pentru a reduce la minimum impactul

competițiilor asupra perioadei de antrenament

Suprafata

totala a

bazei

Suprafața utilizabilă Înălțime Groapă de bureti Competiții

Esențiale 2,400m2
2,000m2

(50m x 40m)

În funcție de numerele de

utilizator și de furnizarea și

dispunerea aparatelor.

Determinat în timpul

proceselor de fezabilitate și

de caz de afaceri.

10 Metri 12m este

esențial dacă

este inclusă

gimnastica

trambulinei.

Esențial – Groapă (gropi) 

mare (mari) de bureti cu 

mai multe aparate

Asigurarea sistemului de 

groapă închisă pe unele

aparate.

Asigurarea 

conditiilor de 

competitii  este o 

cerință opțională a 

acestui nivel.Recomandate
4,000m2

3,600m2

(60m x 60m)
12 Metri

Photo: Sydney Gymnastics and Aquatic Centre, Rooty Hill

Centre Nationale

Click to add text



Suprafata

totala a bazei
Suprafața utilizabilă Înălțime Groapă de bureti Competiții

Esențiale 1,500m2
1,200m2

(35m x 35m)

În funcție de numerele de

utilizator și de furnizarea și

dispunerea aparatelor.

Determinat în timpul

proceselor de fezabilitate și

de caz de afaceri.

10 Metri 12m este

esențial dacă

este inclusă

gimnastica

trambulinei.

De dorit – Groapă mare 

cu bureti cu mai multe

aparate

Organizarea de 

competitii regionale 

este o cerință 

importanta a acestui 

nivel.

Recomandate
2,000m2

1,600m2

(40m x 40m)
12 Metri

Salile de gimnastica de la nivel regional sunt concepute în primul rând pentru a 

oferi un mediu de formare pentru sportivii competitivi pe calea de performanță.

Zona de activitate din cadrul acestor sali va oferi oportunități pentru sportivii cu 

abilități diferite și discipline  de gimnastică. Ca urmare, zona de activitate va

trebui să fie flexibilă, iar echipamentele și aparatele folosite ar trebui să permită

ldesfasurarea unui program complementar , de la gimnastica recreativă până la 

cea de performanță. Zona de activitate ar trebui să includă mai multe seturi de 

aparate și zone de formare specializate, cum ar fi gropile de bureti deschise și 

închise.

Aceste Sali pot avea capacitatea de a găzdui competiții regionale și intra-club 

de dimensiuni mici și mijlocii.O sala de gimnastica de la nivel regional poate fi 

capabilă să găzduiască competiții mai mari, cum ar fi Campionatele Scolare ( 

regionale si /sau nationale ) . Pentru a organiza competiția,  salile regionale de 

gimnastică trebuie, de asemenea, să ofere zone adecvate de vizionare a 

spectatorilor și alte facilități pentru a sprijini participarea crescuta în timpul

evenimentelor.

Photo: High Flyers Trampoline and Gymnastics Academy, Perth

Centre Regionale



Spațiul total al 

bazei
Suprafața utilizabilă Înălțime Groapă de bureti Competiții

Esențiale 1,100m2
700m2

(20m x 35m)

În funcție de numerele de

utilizator și de furnizarea și

dispunerea aparatelor.

Determinat în timpul

proceselor de fezabilitate și

de caz de afaceri.

7-8 Metri 12m este

esențială dacă

este inclusă

gimnastica

trambulinei.

Opțional – considerație

pentru groapa de bureti

supraterană dacă există o 

înălțime suficientă a 

tavanului

- De preferat groapa de 

bureti traditionala ( 1.5 m 

subterana ) 

Organizarea de 

competitii nu este 

recomandată la 

acest nivel.

Se pot organiza, 

fara alte amenajari, 

competitii locale, 

intermediare, de 

verificare, inter-

cluburi

Recomandate

1,500m2
1,000m2

(30m x 35m)
10 Metri

Photo: Endeavour Hills Leisure Centre, Melbourne

O sala de gimnastica la nivelul unui club sportiv este locul în care se

dezvoltă bazele performanței gimnasticii, iar gimnastii sunt pe calea de

performanță.

Acesta este principalul punct de contact pentru participanții care doresc să

participe la gimnastică competitivă. Salile de gimnastica la nivelul cluburilor

sportive oferă o combinație de programe de gimnastică recreative și

competitive.

În general, aceste Sali sunt create pentru a maximiza utilizarea zonei de

activitate pentru desfasurarea programelor de gimnastică și, prin urmare, au

o capacitate redusă sau deloc de a găzdui competiții.

Aceste Sali de gimnastica sunt specializate pentru gimnastică cu echipament

de gimnastică și aparatură permanent amenajate.

Cluburi Sportive 



Spațiul total al 

bazei
Suprafața utilizabilă Înălțime Groapă de bureti Competiții

Esențiale

Flexibil pentru a 
permite 

desfasurarea 
orelor  în condiții 

de siguranță

Flexibil pentru a 
permite 

desfasurarea 
orelor în condiții 

de siguranță

Sub rezerva acordării de 

facilități de sprijin.

Determinat în timpul

proceselor de fezabilitate

și de caz de afaceri.

2.8 metres 8m este

esențială dacă

este inclusă

gimnastica

trambulinei.

Nu este necesar

Organizarea concurs

urilor nu este 

necesară la acest

nivel al ierarhiei.

Se pot organiza fara 

alte amenajari

demonstartii, 

veriificari cu public, 

competitii locale , 

intercluburi

Recomandate

< 275m2
< 200m2

(14m x 14m)
5 metres

Photo: Twisters Gymnastics, Ascot Vale, Melbourne

Scopul principal al cluburilor din centrele de nivel local ( mediu urban si rural !!!) este

de a crește accesibilitatea și vizibilitatea gimnasticii într-o zonă locală prin

desfasurarea de programe de gimnastică recreativă comunității. Facilitățile de la nivel

local vor sprijini, în general, facilități mai mari la nivel comunitar sau regional pentru a 

deservi populația locală.

Aceste Sali sunt, în general, spații mici, flexibile, care pot include spații

netradiționale, cum ar fi clădirile comerciale și de vânzare cu amănuntul din zonele cu 

trafic intens. Acestea pot fi, de asemenea, co-localizate în spații comunitare, cum ar fi 

săli și centre de recreere.

În general, aceste Sali vor acționa ca facilități tip  satelit sau secundare pentru

cluburile cu o sala principala stabilită la nivel comunitar sau regional pentru a-și 

extinde acoperirea către comunitate. În anumite circumstanțe, cum ar fi comunitățile

regionale mici, o facilitate locală poate fi partajată cu alte grupuri de utilizatori.
În cazul în care este practic, echipamentul de gimnastică ar trebui să fie permanent 

configurat pentru a reduce;  manipularea manuală a riscului/vătămării, costurile forței de 

muncă asociate instalării/ambalării și deteriorării/deteriorării echipamentului.

Centre Locale  



Procesul de pregătire a 
bazelor sportive



STOP
Fezabilitate

Plan de afaceri

Sursa de Finanțare

Selectarea site-ului

Proiectare și planificare

Operare și management

Contract de închiriere

Constructie si
Implementare ( montare
echipamente ) 

Nu es te feza bil

Nu es te dura bil

Fă ră c apital

STOP

STOP

Rafinarea
conceptului

Opti mi za ți
conceptul

Proiectare si
Implementare( 
montare echipamente
)  

CONSTRUI ESC         LEASI NG

Paginile următoare oferă o imagine de ansamblu la nivel înalt a procesului

secvențial întreprins fie în leasing, fie în construirea unei sali de gimnastică, de 

la începutul proiectului până la continuarea funcționării odată ce intreaga sala

devine funcțională.

Așteptările gimnastelor/ gimnastilor moderni au evoluat de-a lungul timpului, ceea

ce a determinat schimbarea nevoilor operaționale și a nivelurilor de furnizare a 

facilităților de gimnastică.In tarile dezvoltate ,  Aceste presiuni interne și externe

determină cluburile de gimnastică să construiască, să reamenajeze sau să închirieze

noi Sali . Un proces de planificare aprofundat și structurat va asigura faptul că salile

de gimnastica sunt sustenabile și viabile din punct de vedere financiar pentru a 

satisface cerințele operaționale în continuă evoluție ale gimnasticii și pentru a crea

un bun comunitar accesibil și primitor.

Diagrama fluxului de proces din dreapta prezintă etapele cheie care trebuie abordate în

etapele inițiale ale conceptului. În cazul în care oricare dintre aceste trei etape nu 

îndeplinește cerințele tuturor părților și ale părților interesate, este foarte puțin probabil

ca proiectul să aibă succes și poate stagna înainte de finalizarea sa.

Din punct de vedere financiar, juridic și de resurse, apar pași diferiți în urma selecției

amplasamentului în funcție de faptul că acesta este închiriat sau construit, dar

aceste două etape au loc în paralel în cadrul procesului de planificare.

Procesul de pregătire a bazelor sportive

Diagrama Procesului



Această etapă implică transformarea

proiectului conceptual într-un plan fizic

care abordează în profunzime rezultatele

proiectului. Toate părțile implicate în

proiect ar trebui să fie introduse în

această etapă pentru a evita orice

nealiniere în direcția proiectului. Acest

plan de afaceri poate fi ajustat pe 

măsură ce procesul de planificare

progresează, astfel încât orice modificări

să fie comunicate tuturor părților

implicate.

Este esențial ca proiectul să aibă o cifră

finală a costurilor pentru a implementa

proiectul și o înțelegere a modului în

care acesta va fi finanțat. Pentru a evita

orice modificari financiare neașteptate, 

este esențial un buget robust al 

proiectului, cu estimări detaliate ale 

costurilor. Toate sursele de finanțare ar

trebui să fie luate în considerare cu 

atenție, deoarece oportunitățile și 

cerințele de finanțare se pot schimba în

mod regulat.

Menținerea cerintelor proiectului și nu 

grăbirea selecției este vitală pentru

succesul locației. Dezvoltarea unei

înțelegeri a autoritatilor locale ar

trebui să fie pe primul loc, urmată de o 

evaluare independentă a 

amplasamentului. Sala ar trebui

selectată dacă se aliniază la proiecțiile

clubului și este viabilă din punct de 

vedere financiar.

Destul de des, această etapă poate vedea

cele mai multe obstacole în cronologia

proiectului, care trebuie luate în considerare

cât mai curând posibil. Aceasta va fi adesea

prima implicare în proiect pentru

responsabilii de planificare, constructori și

contractori, deci este important ca acestea

să aibă o înțelegere aprofundată a 

rezultatelor proiectului scontate.

Această etapă poate fi esențială pentru

succesul timpuriu al unei Sali de 

gimnastica , deoarece designul său oferă

o față publică organizației. Costurile de 

planificare asociate pot fi foarte diferite

în funcție de locația (închirierea sau

achiziționarea de proprietăți) și de 

amploarea salii, dar, în general, include 

permisiuni de planificare, taxe legale și 

punerea în funcțiune a unui arhitect de 

interior .

Înainte ca o sala să devină operațională, trebuie

luate în considerare mai întâi mai multe costuri

de instalare. Acestea includ, în general, costurile

de construcție (inclusiv forța de muncă și 

materialele) și achiziționarea de echipamente. 

Costurile de pregătire ale unei clădiri care să fie 

potrivită pentru activitatea de gimnastică pot 

varia foarte mult în funcție de starea clădirii care 

urmează să fie utilizată.

Odată ce isala de gimnastica a fost

deschisă cu succes, prioritatea devine o 

întreținere eficientă și durabilă. Mai multe

considerații ar trebui să fie făcute înainte

de deschiderea fizică a clubului (cum ar fi 

previziunile lunare ale fluxului de numerar

bazate pe costurile operaționale, cum ar fi 

utilitățile, tarifele etc.), care pot ajuta la 

anticiparea oricăror costuri viitoare

neașteptate.

Etapa inițială implică evaluarea

viabilității proiectului încă de la debutul

acestuia.  Trebuie avute în vedere

nevoile, aspirațiile și obiectivele

generale ale clubului, iar dacă atingerea

acestor obiective este viabilă din punct

de vedere financiar. Cu cât proiectul

este mai mare – cu atât va fi nevoie de 

o profunzime mai mare a acestei analize

inițiale.

Procesul de pregătire a bazelor sportive
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Recomandari pentru 

proiectarea Salilor de 

gimnastica



Există multe standarde, acte, coduri și reglementări care sunt relevante

pentru planificarea, proiectarea și construcția salilor de gimnastică, toate

acestea trebuind să fie respectate.

Este esențial ca fiecare dintre acestea să fie pe deplin luate în considerare și 

respectate în timpul procesului de planificare și proiectare. Prin urmare, 

implicarea unui arhitect sau a unui proiectant de clădiri la începutul procesului

de planificare poate evita întârzieri și variații semnificative mai târziu în proiect.

Recomandari pentru Proiectare

Reguli, Standarde și Norme



Federatia Romana de Gimnastica sprijină și încurajează oamenii din toate mediile să

participe la fiecare formă a gimnasticii Cluburile ar trebui să încurajeze acest lucru prin

stabilirea unor programe menite să atragă copii din medii diverse și să se asigure că

spațiile lor sunt incluzive și sigure pentru toți cei care participă. Un design accesibil și 

incluziv al salilor de gimnastica care să răspundă nevoilor tuturor participanților poate

promova beneficii mai mari pentru comunități.  Acest lucru va stimula creșterea participării

prin desfasurarea de programe care oferă oportunități pentru toți membrii comunității de 

a se implica în activități de gimnastică.

Utilizatorii care pot beneficia de activitati accesibile includ (dar nu se limitează la):

Persoanele cu deficiențe sau vătămări temporare

Îmbătrânirea populației

Părinți și îngrijitori cu cărucioare, cărucioare și scaune cu rotile

Persoanele care utilizează ajutoare pentru mobilitate

Persoanele pentru care limba romana nu este limba nativa ( sau nu vorbesc limba romana

) 

Pentru a obține facilități și facilități accesibile, atât standardele (măsurabile), cât și 

designul universal (principiile) ar trebui integrate în planificare din toate etapele procesului

de livrare și funcționare.

Toate proiectele pentru instalații noi și renovate trebuie să respecte pe deplin Legislatia

privind discriminarea persoanelor cu handicap  și standardele internationale relevante

Recomandari pentru Proiectare

Accesibilitate



Salile de gimnastică de la toate nivelurile au o latura comună : indiferent de 

vârstă, sex, capacitatea și / sau de fondul cultural, oameni care provin din 

toate categoriile sociale pot participa și să fie implicați.

Ca o comunitate, Federatia Romana de Gimnastica încurajează toate cluburile

să se asigure că salile de gimnastica vor fi sunt concepute nu numai pentru a 

promova participarea la sport, ci vor fi , de asemenea, flexibile în utilizarea lor 

pentru a satisface alți membri ai comunității

Prin adoptarea filosofiilor de proiectare a celor mai bune practici, cum ar fi 

principiile universale de design, salile de gimnastică pot promova și facilita

incluziunea nu numai a utilizatorilor legați de sport, ci și a altor grupuri

comunitare care pot utiliza salile de gimnastică ca locuri pentru a se întâlni, a 

interacționa și a desfășura evenimente.

Prin încorporarea principiilor de design universal în toate salile viitoare de 

gimnastică, aceasta va permite tuturor să se simtă bineveniți, incluși și să

ajute la împărtășirea entuziasmului de a fi gimnastă, fără a fi nevoie de 

caracteristici diferențiate sau specializate / adaptate.

Cele șapte principii universale de proiectare

includ:

•

• Utilizare echitabilă

• Flexibilitate în utilizare

• Utilizare simplă și intuitivă

• Informații perceptibile

• Toleranță pentru eroare

• Efort fizic redus

• Dimensiune și spațiu pentru abordare și 

utilizare

• Sport și recreere Victoria (2017) Principii universale de design

• Centre for Universal Design Australia (2017) Universal Design Australia

• Australian Disability Clearinghouse (2017) Australian Disability  

Clearinghouse

• Comitetul Paralimpic Internațional – Ghid de accesibilitate pentru Jocurile

Olimpice și Paralimpice

Recomandari pentru Proiectare



Proprietarii cluburilor de gimnastică, managerii,  trebuie să fie conștienți de datoria

lor este de a se asigura că toți antrenorii, personalul, participanții și spectatorii

beneficiază de un mediu sigur.

Eliminarea pericolelor în etapa de proiectare sau planificare este adesea mai ușoară

și mai ieftină decât efectuarea de modificări mai târziu, atunci când pericolele

potențiale devin riscuri reale. Ca atare, persoanele care realizează proiectarea unei

instalații (inclusiv arhitecți, proiectanți de clădiri, ingineri, topografi și designeri de 

interior) trebuie să se asigure, în măsura în care este posibil în mod rezonabil, că

sala de gimnastica nu prezintă riscuri pentru sănătate și siguranță.

Pe lângă faptul că oferă un loc de muncă sigur pentru angajați și alte persoane, 

proiectarea în condiții de siguranță a unei Sali poate duce la beneficii ascunse, cum 

ar fi:

Prevenirea mai eficientă a rănirii și a bolilor.

O mai bună utilizare a salii de gimnastica și a facilităților sale.

Îmbunătățirea eficienței și reducerea costurilor de funcționare.

Prognozarea costurilor operaționale și de întreținere a instalației pe durata de viață.

Inovare și o nouă gândire în ceea ce privește prevenirea pericolelor.

Obligația de a crea modele sigure se extinde, de asemenea, la proiectarea sau

reproiectarea oricărei părți a unei Sali și include completări sau modificări. Această

cerință include, de asemenea, dispunerea aparatelor în zona de activitate. 

Modificarea poziției și a structurii aparatelor ar trebui să se facă cu prudență și cu 

procese adecvate de planificare a evaluării riscurilor.

Recomandari pentru Proiectare

Prioritizarea sănătății și siguranței



În multe cluburi, antrenorii de gimnastică sunt obligați să mute echipamentul

de gimnastică, inclusiv aparatele și saltelele Acest lucru este mai răspândit în

salile cu folosinta multipla care necesită aparatele si saltelele sa fie  mutate 

de fiecare dată când sala este utilizata de către clubul de gimnastică.

Chiar și în mediile de club în care aparatele sunt instalate permanent, mulți

antrenori sunt încă obligați să mute unele aparate și saltele pentru a se 

potrivi planurilor de lecție modificate și funcționalității zonei de activitate.

Riscul de accidentare manuală în rândul antrenorilor de gimnastică și al altor

angajați ai clubului trebuie controlat, iar proiectarea facilităților poate juca

un rol important în reducerea la minimum a unora dintre riscurile de 

accidentare manuală De exemplu:

Asigurarea unui spațiu de depozitare adecvat în apropierea zonei de 

activitate pentru instalațiile de instalare/ambalare

Reducerea la minimum a cerinței de ambalare a aparatelor prin programare

eficientă sau prin proiectarea eficientă a salilor

Recomandari pentru Proiectare

Aranjare manuală



Crearea unor medii sigure pentru copii și tineri pentru a participa pe deplin și 

activ la gimnastică ar trebui să fie obiectivul oricărui design al salilor de 

gimnastică.

Proiectul ar trebui să ajute personalul clubului de gimnastică pentru a se 

asigura că toți copiii care utilizează sala sunt protejați cât mai bine posibil și se 

aliniază la obligația lor de îngrijire și la standardele legislative obligatorii.

Pentru a realiza acest lucru, proiectanții trebuie să creeze medii care să promoveze

incluziunea, participarea și capacitarea copiilor, precum și atenuarea riscurilor la 

adresa siguranței, în special prin linii de vedere slabe sau inadecvate între

componentele cheie ale salii de gimnastica

Accesul în zone precum vestiarul și zonele de baie, precum și în alte zone private și 

semi-private, cum ar fi birourile, spațiile de depozitare și sălile de ședințe, ar trebui

să poată fi observat și monitorizat de personalul din incinta sălii de sport. Cu 

excepția băilor și a vestiarelor, toate încăperile și spațiile din sala de gimnastica ar

trebui să aibă ferestre sau panouri de sticlă clare în uși pentru a asigura

transparenta completă.

În plus, există multe alte domenii de îngrijorare atunci când se proiectează o sala

de gimnastica care să fie utilizată în principal de către copii; acestea includ

vestiarul, dușurile, băile și zonele de bucătărie/chioșc, care necesită o atenție

deosebită din cauza amestecului de apă, electricitate și alte pericole care pot 

duce la rănire dacă sunt ascunse de supraveghere.

Recomandari pentru Proiectare

Siguranța copiilor



Construcția și funcționarea instalațiilor de gimnastică pot avea un impact 

semnificativ asupra mediului.

Atunci când se construiesc instalații noi sau se reamenajează instalații existente, 

este important să se reducă impactul direct asupra mediului prin punerea în

aplicare a unor practici durabile din punctul de vedere al mediului , cum ar fi:

Optimizarea dimensiunii clădirilor noi și/sau a potențialului structurilor existente.

Investiții în tehnologii eficiente din punct de vedere energetic și optimizarea

utilizării energiei prin inițiative precum proiectarea solară pasivă și sistemele de 

ventilație naturală.

Utilizarea materialelor ecologice și verzi.

Îmbunătățirea calității mediului interior.

Optimizarea practicilor operaționale și de întreținere.

Investiții în măsuri de economisire a apei.

Reducerea la minimum a deșeurilor prin reciclare și utilizarea eficientă a 

resurselor.

Asigurarea faptului că instalația este proiectată, ocupată și exploatată în scopul

celor mai bune practici de performanță de mediu.

Utilizarea surselor naturale pentru încălzire și ventilație.

Maximizarea utilizării luminii naturale.

Recomandari pentru Proiectare

Design Sustenabil



Salile de gimnastică trebuie să ofere acces sigur, echitabil și demn pentru toți

participanții, personalul, spectatorii și comunitatea mai largă. Toate proiectele

trebuie să respecte toate cerințele de accesibilitate și de agrement aplicabile

prevăzute în Codul național al construcțiilor

Intrarea principală a unei săli de gimnastică ar trebui:

• Fie vizibila , bine orientate, bine dimensionata, intuitiva și ușor de găsit pentru

toti cei care intră în sala de gimnastica

• Să fie ușor accesibila din zona de parcare pentru a oferi un proces sigur de 

preluare și predare pentru părinți / adulți

• Include protecție împotriva intemperiilor la intrarea principală

• Asigurarea unei separări clare între circulația vehiculelor și circulația pietonilor

• La intrarea într-o sala de gimnastica este esențial să existe suficient spațiu de 

circulație pentru a satisface perioadele de vârf de funcționare. Pentru cele mai

multe Sali acest lucru se va întâmpla în timpul suprapunerilor între clase în

cazul în care un număr mare de participanți sunt preluati de  către părinții lor.

• Spațiul de circulație ar trebui să faciliteze circulația , orientarea și modul de 

definire a căilor pentru participanți, personal și vizitatori, inclusiv pentru cei cu 

probleme de mobilitate sau dizabilități. Proiectul ar trebui să garanteze că

persoanele care accesează sala de gimnastica se pot deplasa în orice punct fără

congestie.

• În plus, în cazul în care o sala de gimnastica este proiectată pentru a permite lsi

organizarea de evenimente , proiectarea salii ar trebui să ofere un spațiu

suficient pentru a permite ușurința de deplasare între intrare și zonele de 

vizionare a spectatorilor, inclusive zona de spatii sanitare distincta si separata 

Pentru a asigura siguranța și protecția gimnastelor/gimnastilor , ar trebui să existe o 

separare clară între podeaua/zona de activitate a gimnasticii și zonele de 

intrare/așteptare/spectatori. Accesul la etajul/zona de activitate a gimnasticii trebuie

controlat cu ajutorul unei porți sau al unei uși pentru a restricționa accesul

vizitatorilor la sala (inclusiv părinții) .

Recomandari pentru Proiectare

Intrarea și spațiul de circulație



Acustica bine proiectată poate îmbunătăți calitatea mediului prin facilitarea

comunicării, îmbunătățirea stării de bine și/sau sprijinirea controlului zgomotului. 

Este esențial pentru crearea de spații care să promoveze un mediu bun de 

învățare și predare pentru gimnastică. Zgomotul nedorit sau excesiv dintr-o 

instalație poate duce la dificultăți de comunicare între antrenor și atlet și la 

scurtarea concentrației sportivilor.

Proiectarea salilor de gimnastică ar trebui să ofere un mediu acustic în care să se 

poată realiza o comunicare clară între antrenor și gimnastă, în timp ce perturbările

cauzate de alte activități sau gimnaste sunt reduse la minimum.

Factorii care afectează performanța acustică și nivelurile de zgomot intern care 

necesită un tratament acustic adecvat includ:

• Amplasarea instalației în raport cu sursele de zgomot, cum ar fi drumurile și

industria

• Relația dintre diferitele niveluri de zgomot anticipate în diferite părțiale unei clădiri

• Zgomotul de activitate și de echipament din spații (cum ar fi muzica, activitățile de 

joacă în zonele acoperite și zgomotul mașinilor)

• Zgomotul de impact produs de ploaie și grindină pe acoperiș

• Zgomotul de impact, vibrațiile și rezonanțele în structurile cu ramă metalică ușoară

din traficul pietonal

• Căi de deplasare sănătoase prin deschideri, îmbinări sau goluri între pereți, podele,

•

plafoane și îmbinări deschise în pereți, uși și panouri de vedere

operabile

• Sunetul se deplasează între camere peste pereți despărțitori prin spațiul

tavanului, unde pereții despărțitori nu se extind până la înălțimea maximă

• Reflexia și reverberația zgomotului în spații integrale mai mari de 100m2 și

• în suprafețe mari acoperite

• Zgomotul produs de ventilația mecanică și ventilatoarele și compresoarele

de aer condiționat

•Planificarea pardoselii trebuie să ia în considerare performanța acustică și dacă

spațiile sunt adecvate scopului. Spațiile cu cerințe acustice incompatibile (de 

exemplu, biroul administrativ și zona de activitate) ar trebui să fie amplasate cât mai

departe de cele practice.

Notă informativă

Niveluri de design recomandate și timpi de 

reverberație pentru interioarele clădirilor

Evaluarea izolației fonice în clădiri și a elemente de 

construcție — Izolare fonică aeropurtată

Evaluarea expunerii umane la vibrațiile întregului

corp – Vibrații în clădiri (de la 1 Hz la 80 Hz)

Recomandari pentru Proiectare

Acustică

Acustică

Acustică

Vibrații mecanice 
și șocuri

Toate soluțiile proiectate acustic trebuie să respecte și să fie 
instalate în conformitate cu următoarele standarde

(Codurile reprezintă standardele internaționale de proiectare):



Accesul în siguranță al publicului la infrastructura rutieră este un aspect 

important în materie de siguranță pentru proiectarea oricărei Sali de 

gimnastica În același timp, este, de asemenea, esențial să se asigure

siguranța pietonilor in zona .

Proiectarea și amenajarea zonelor de parcare auto trebuie să asigure

siguranța tuturor vizitatorilor salii, indiferent dacă este vorba de o sala de sine 

stătătoare sau de o parte a unei dezvoltări rezidențiale, comerciale sau

industriale cu utilizare mixtă.

Conflictele de pe și din afara amplasamentului cu copiii, vizitatorii și alți

utilizatori ai salii pot fi evitate printr-o combinație de planuri de proiectare și 

gestionare. De exemplu, zonele de aprovizionare și de parcare din zonele

industriale sau comerciale ușoare trebuie să fie amplasate cu atenție, departe

de traficul de camioane grele și de drumurile principale pentru a reduce la 

minimum riscul de accidente.

În timp ce realizarea de parcări este, în general, determinată de consiliul local 

sau de autoritatea de planificare, nu există reglementări sau standarde coerente

care să se aplice salilor de gimnastică. În anumite condiții, așteptările consiliului

local pentru asigurarea parcărilor auto nu reflectă nevoile reale ale cluburilor de 

gimnastică, care au, în general, un procent ridicat de personal de vârstă școlară, 

sub vârsta legală de a avea permis de conducere

Notă informativă
Următoarele informatii sunt furnizate ca ghid pentru salile de gimnastică

pentru a oferi, dacă este posibil, următoarele:

Parcare pe termen scurt pentru părinți pentru a lua copiii în instalație

pentru aproximativ 25% din gradul de ocupare în perioadele de vârf.

O zonă de preluare/predare cu acces sigur la intrarea din față a salii (și 

linie vizuală de vedere din zona de intrare

Un loc de parcare care trebuie asigurat pentru fiecare persona (echivalent

normă întreagă)membru.

Se preconizează că recomandarea de mai sus se va aplica numai salilor

noi și nu se va aplica retroactiv salilor sau reamenajărilor existente, în

cazul în care există constrângeri în ceea ce privește suprafața

amplasamentului

Recomandari pentru Proiectare

Parcări și trafic



Din când în când, sportivii pot suferi o accidentare și pot necesita un tratament care 

poate implica orice, de la aplicarea unui ajutor de bandă până la necesitatea unui

echipament medical specializat. Deși nu toate leziunile sau tratamentele necesită

utilizarea unei săli de prim ajutor, în unele cazuri poate fi de preferat să se protejeze

demnitatea și intimitatea gimnastelor sau a personalului. Cluburile ar trebui să ia

întotdeauna în considerare și să respecte politicile și procedurile lor de siguranță pentru

siguranța copiilor atunci când tratează sportivii.

Camerele de tratament de prim ajutor/ cabinet medical ,  trebuie considerate zone 

medicale din zona de activitate, dar separate de acestea. Camera trebuie să aibă toate

materialele necesare pentru gestionarea unei situații de urgență, de la echipamente la 

numere de telefon de urgență, medicamente, prosoape, bandă de legat, împachetări

elastice și alte materiale de tratament medical. Camera ar trebui să includă, de 

asemenea:

Depozitarea consumabilelor de prim ajutor într-un dulap care poate fi încuiat (separat

de trusa principală de prim ajutor)

Pat sau targă

Congelator/ masina pentru gheața

De asemenea, ar trebui să se țină seama de accesul la serviciile de urgență (inclusiv

accesul și rotirea targei) și să permită o legătură vizuală cu zona de activitate și zona 

de recepție, ținând seama, în același timp, de confidențialitatea persoanei.

Camera de prim ajutor ar trebui să fie aproape de biroul general, în scopul controlului

și supravegherii. Camera de prim ajutor ar trebui să fie, de asemenea, adiacentă

toaletei cu handicap cu handicap

Recomandari pentru Proiectare

Prim ajutor / Tratamente la fața locului



Un sistem de iluminat bine conceput poate îmbunătăți toate sarcinile

vizuale, îmbunătățind performanța sportivilor și reducând potențialul de 

rănire.

În ultimul deceniu, sursele de lumină LED au devenit mijloacele preferate de a 

oferi iluminare față de tipurile tradiționale de corpuri de iluminat, cum ar fi 

halogenurile metalice. În timp ce sistemele de iluminat cu LED-uri pot avea

costuri inițiale de capital mai mari, acestea sunt, în general, mai ieftine pentru

a rula și întreține, ceea ce duce la economii de costuri pe durata de viață a 

sistemului.

La proiectarea și selectarea unui sistem de iluminat, elementele critice care 

trebuie luate în considerare cu atenție sunt; nivelul de iluminare, consistenta

luminii asupra zonei de activitate, stralucirea si capitalul, costurile de 

functionare si intretinere.

Nivelul de iluminare sau lux al unui sistem de lumină poate fi mărit în două moduri; 

utilizarea unei lămpi cu o putere mai puternică sau creșterea numărului de lămpi

utilizate.

Trebuie remarcat faptul că creșterea nivelului de lux va duce la o creștere atât

a capitalului, cât și a costurilor de funcționare ale sistemului. În multe cazuri, 

nu este nevoie să se depășească standardul recomandat. De asemenea, este

important să testați periodic nivelurile de lux pentru a vă asigura că sistemul de 

lumină menține mediile de ieșire necesare.

Testarea nivelurilor de lux într-o zonă de activitate poate fi determinată cu ajutorul

unui contor de lumină calibrat. Citirile de nivel Lux sunt efectuate într-o grilă uniformă

care acoperă zona de activitate totală. Valorile lux sunt apoi mediate pentru a 

determina nivelul mediu de lux și uniformitatea luminii în întreaga zonă de activitate

totală.

Culoarea covorașelor de gimnastică și a pardoselilor poate avea, de asemenea, un 

impact asupra nivelurilor de iluminare. Culorile închise (care sunt utilizate în mod 

tradițional de unii producători) vor absorbi o parte din lumina care emite din sistemul de 

lumină. Este important ca nivelurile de lux să fie măsurate după ce toate rogojinile și 

aparatele sunt instalate pentru a înțelege adevăratul nivel de lux din zona de activitate.

Notă informativă

Standardul minim de iluminare pentru facilitățile de gimnastică se bazează

pe standardul australian pentru centrele sportive interioare multifuncționale. 

Acestea sunt:

300 lux pentru gimnastică recreativă și antrenament competitiv

500 lux pentru competiții de gimnastică (la nivel local si regional )

1500 lux pentru competiții naționale și internaționale (locații de evenimente)

Recomandari pentru Proiectare

Lumini Iluminare



Consistența luminii se măsoară ca "uniformitate".  Măsura uniformității descrie

matematic cât de uniform sunt proiectele în zona de activitate. În cazul în care 

uniformitatea este slabă, ochiul se luptă să se adapteze și poate duce la judecarea

greșită a distanțelor participanților față de podea sau aparat.

Uniformitatea este îmbunătățită prin instalarea mai multor corpuri de iluminat sau prin

utilizarea unor corpuri de iluminat cu reflectoare concepute pentru a oferi o acoperire

mai uniformă a luminii. Amplasarea corpurilor de iluminat relevante pentru zona de 

activitate este importanta pentru maximizarea uniformitatii, iar aceasta amplasare este

determinata de designul optic. Amplasarea include poziționarea în raport cu zona de 

activitate, precum și înălțimea de montare.

Pierderea de lumină apare din cauza a doi factori principali:

Deprecierea lumenului – scăderea producției pe măsură ce lumina de montare
îmbătrânește.

Amortizarea murdăriei – scăderea producției de fit ing din cauza prafului din aer și a 
altor factori de mediu.

În timp ce toate fitingurile de lumină suferă de un anumit nivel de pierdere a luminii, 
deprecierea lumenului este deosebit de importantă pentru a fit inguri de lumină cu 

halogenuri metalice. Din acest motiv, este important să se asigure că nivelurile de 
iluminare preconizate la sfârșitul perioadei de întreținere planificate rămân mai mari

decât nivelurile minime de lux dorite.

Factorul de pierdere a luminii poate fi mai mare dacă intervalul dintre curățarea

regulată și întreținerea corpurilor de iluminat este prelungit. Trebuie să se țină seama
de frecvența anticipată a curățării și întreținerii la proiectarea și bugetarea sistemului de 
iluminat.

Recomandari pentru Proiectare

Uniformitate

Factori ce influențează lumina



Strălucirea poate apărea atunci când plasarea lămpii se află în linia vizuală a 

participanților (atunci când utilizează un aparat). Luminile direct deasupra aparatelor, 

cum ar fi bara înaltă sau barele inegale, ar trebui evitate pentru a preveni orbirea

gimnastilor în timp ce lucreaza pe aparate in special in zona de jos (unde ochii lor vor

fi orientate  în sus cu fața spre tavan până când vor prinde bara).

Iluminatul de urgență este activat automat atunci când o clădire se confruntă cu o pană

de curent. Luminile de urgență îndeplinesc două roluri critice în caz de urgență; acestea

oferă o iluminare esențială pentru a ajuta utilizatorii instalației să navigheze în siguranță

în împrejurimile lor și, de asemenea, indică vizual cea mai rapidă și mai sigură rută

pentru ca ocupanții să iasă din clădire.

Toate iluminaturile de urgență trebuie să respecte și să fie instalate în conformitate cu 

standardele relevante.

Iluminatul de securitate ar trebui să fie furnizat atât în zonele interioare, cât și în cele

exterioare. Iluminatul de securitate internă ar trebui, de asemenea, să fie amplasat la 

intrările în clădiri, la schimbarea direcției către aleile exterioare și pentru scări și 

coridoare. Iluminatul de securitate exterior ar trebui să fie amplasat în parcări, alei și 

perimetrul tuturor clădirilor.

Proiectantii trebuie să ia în considerare nevoile și utilizările amplasamentului , inclusiv

sesiunile de formare de seară, concursurile și utilizarea de către alte grupuri

comunitare după ore. Potențialul de vandalism ar trebui, de asemenea, să fie 

considerat ca făcând parte din cerintele de proiectare .

Toate iluminarile de securitate trebuie să respecte și să fie instalate în conformitate cu 

standardele relevante.

Recomandari pentru Proiectare

Strălucire

Lumini de urgență

Lumină sigură



Ghid pentru zona 
de activitate



Zona de activitate a gimnasticii este definită ca orice parte a unei Sali de gimnastica

în care participanții interacționează cu aparatele de gimnastică sau se angajează în

gimnastică sau activități conexe, cum ar fi dansul sau aplauzele.

Este partea cea mai critică a unei facilități pentru a obține dreptul, din punct de 

vedere al designului și funcționalității, pentru a se asigura că facilitatea este sigură

pentru participanți și personal și sustenabilă din punct de vedere financiar pentru

clubul care o ocupă și o operează.

Una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă mulți proprietari și manageri de 

cluburi de gimnastică este lipsa unor standarde industriale definite care să ghideze

proiectarea, dispunerea și configurarea aparatelor și echipamentelor de gimnastică. 

Fiecare unitate de gimnastică este unică, de la numărul de membri până la forma și 

dimensiunea zonei de activitate. În consecință, este imperativ ca toți proprietarii și 

managerii cluburilor de gimnastică să solicite sfatul și îndrumarea unui profesionist

calificat în mod corespunzător atunci când fie înființează, fie modifică structura zonei de 

activitate a unității.

Ghid pentru zona de activitate

Introducere



Profilul de risc pentru o singură piesă de aparat va fi foarte diferit în funcție de 

tipul și capacitatea sportivului care îl folosește.

O modalitate pentru proprietarii de cluburi și managerii de a identifica și evalua

riscurile potențiale în jurul facilitatea lor este de a lua în considerare cel mai

înalt nivel de performanță așteptată a sportivilor care utilizează facilitatea.

În cazul în care un club se așteaptă în mod rezonabil să aibă sportivi de un 

nivel de elită care utilizează facilitatea, acestea trebuie să proiecteze și să

configurați zona de activitate pentru a satisface sportivii din categoria de 

performanță mai mare și pentru a atenua toate riscurile identificate în

consecință.

Printre domeniile-cheie care trebuie luate în considerare în această parte a 

evaluării riscurilor se numără:

Menținerea clară a zonelor de ieșire ale aparatelor.

Identificarea potențialului unui atlet de a aluneca sau de a "ping" de pe aparat.

Potențial de impact cu alți utilizatori (sportivi și antrenori).

Fiecare proprietar de club este așteptat să evalueze riscurile asociate

activităților pe care le oferă. Ar trebui să se ia în considerare asigurarea unei

poziționări și a degajărilor adecvate necesare pentru nivelul programelor

oferite.

Evaluările riscurilor ar trebui actualizate ori de câte ori au avut loc modificări

funcționale ale structurii domeniului de activitate.

Ghid pentru zona de activitate

Nivelul de performanță așteptat



Gimnastele de toate nivelurile au multă încredere în aparatele sau echipamentele lor. 

Acesta susține greutatea corporală a gimnastei, împreună cu forțe suplimentare

semnificative asociate cu performanța gimnasticii. Există întotdeauna riscul ca o 

componentă ca aparatul sau echipamentul să eșueze, iar în fracțiunea de secundă

mișcarea unui atlet poate trece de la o mișcare controlată la una necontrolată, cu 

potențial de consecințe catastrofale.

Deși este dificil să se elimine riscul de defectare a componentelor 
echipamentelor/aparatelor

în toate cazurile, inspecțiile regulate pot reduce semnificativ probabilitatea ca aceasta să

apară din cauza uzurii.

Primul pas în atenuarea riscului de defectare a aparatelor sau a componentelor

echipamentului este efectuarea inspecțiilor de rutină pentru a se asigura că toate

aparatele și echipamentele sunt configurate corect și în stare de funcționare

corespunzătoare. Aceasta include inspecția vizuală a:

• Pinii de blocare și mânerele T sunt introduse corect.

• Cabluri de sprijin, turnbuckles și ancore de podea - în căutarea semnelor de 
oboseală și uzură.

• Alte pericole potențiale cauzate de uzură, cum ar fi marginile expuse.

• Ar trebui să se acorde o atenție deosebită punctelor de pe un aparat care se 
confruntă cu frecare, flex sau mișcare, deoarece acestea prezintă un risc
mai mare de defectare și, prin urmare, necesită un nivel mai ridicat de 

inspecție (frecvență și control) decât părțile aparatului care sunt statice.

Inspecțiile de rutină ar trebui să constea într-o verificare rapidă, dar semnificativă a 

tuturor părților critice la începutul fiecărei sesiuni, cu inspecții mai amănunțite efectuate

lunar și anual.

Responsabilitatea inspectorului este de a căuta și de a identifica orice defecte

potențiale, puncte slabe și orice alt semn de pericol din cauza componentelor

suprasolicitate sau rupte.

Pentru ca personalul să înțeleagă și să identifice în mod corespunzător ceea ce caută, 

trebuie să beneficieze de formare, astfel încât problemele să nu fie trecute cu vederea

sau identificate incorect.

Se recomandă insistent ca toate cluburile să documenteze și să stocheze în mod oficial

toate listele de verificare a inspecțiilor pentru a proteja clubul în cazul unui incident. 

Aceasta include inspecții zilnice de rutină și inspecții lunare sau anuale mai detaliate.

Cluburile ar trebui, de asemenea, să stabilească politici și proceduri interne pentru a 

audita procesul de inspecție pentru a se asigura că acestea sunt finalizate, iar

inspectorii sunt capabili în mod satisfăcător să identifice problemele-cheie.

Ghid pentru zona de activitate

Inspecții și Mentenanță Educarea și Pregătirea Echipei

Ierarhizare și contabilitate



După cum sa menționat anterior, nevoile de configurare și programare ale fiecărui club 

și sali de gimnastică sunt unice. În timp ce FIG oferă orientări pentru amenajarea

aparatelor într-un mediu competițional, aplicarea acestora în situațiile clubului ar duce 

la o sala ineficientă de gimnastică. Pe de altă parte, zonele de activitate prost 

proiectate sau aglomerate pot fi, de asemenea, ineficiente dacă planificarea sau

proiectarea adecvată nu a intrat în plasarea fiecărui aparat sau echipament.

Este recomandat ca proprietarii/managerii de cluburi să solicite întotdeauna sfatul

unui profesionist calificat corespunzător pentru a proiecta sau modifica structura

aparatelor din zona de activitate. Acest lucru va asigura faptul că spațiul nu este

doar eficient, ci oferă și un mediu de lucru sigur pentru antrenorii care utilizează

zona de activitate.

Deși poate fi tentant să rearanjezi zona de activitate pentru a strânge o altă piesă de 

aparat, este important ca antrenorii și sportivii să poată continua să continue săse 

deplaseze în siguranță dintr-o zonă în alta fără a intra în conflict cu o zonă de aparat. În plus, 

antrenorii trebuie să aibă un spațiu de circulație adecvat pentru a se asigura că se pot 

poziționa pentru a supraveghea în mod corespunzător sportivii.

Datorită forțelor semnificative exercitate asupra aparatelor de gimnastică, sunt 

necesare cabluri de susținere pentru a menține aparatul constant și pentru a-i

menține integritatea structurală în timpul utilizării. Aceste cabluri de sprijin trebuie

să fie fixate în siguranță pe podea, fie folosind un punct de ancorare, fie o placă de 

podea. Deoarece aceste puncte de ancorare sunt fixate în podea, dispunerea

aparatului trebuie să fie proiectată înainte de instalarea punctelor de ancorare.

În unele Sali de gimnastica proprietarii/managerii pot alege să instaleze puncte

de ancorare suplimentare pentru a permite reconfigurarea zonei de activitate

pentru activități alternative, cum ar fi concursurile.

Atunci când alegeți un sistem de ancorare a podelei, este important să selectați

o dată care este adecvat tipului de podea al instalației și că acesta este proiectat

și instalat de un profesionist calificat.

Este important să rețineți că punctele de ancorare ale podelei sunt supuse

stresului și mișcării constante. În timp, acest lucru poate provoca fixarea

podelei la oboseală și poate deveni o sursă potențială de eșec. Este important 

ca punctele de ancorare să fie accesibile pentru a permite inspecția de rutină

atât vizual, cât și fizic, pentru a se asigura că acestea sunt în stare bună de 

funcționare.

Cablurile de suport sunt supuse în mod constant unor sarcini dinamice și 

stres. Similar cu punctele de ancorare, turnbuckles (utilizate pentru a tensiona

cablurile) și cablurile sunt, de asemenea, supuse unui stres constant, ceea ce

poate duce la o potențială sursă de eșec.

În plus, datorită forțelor dinamice aplicate prin intermediul aparatelor, 

proprietarii și managerii cluburilor ar trebui să se asigure că cablurile de sprijin

nu intră în contact cu alte cabluri sau aparate, unde frecarea poate crea

oboseală.

Ghid pentru zona de activitate
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Punct de ancorare și plăci de podea

Cabluri de suport



Asigurarea unui spațiu vertical adecvat într-o sala de gimnastică este la fel de 

importantă ca și asigurarea faptului că există suficient spațiu de podea

disponibil. Fiecare disciplina a gimnasticii are recomandări diferite cu privire la 

înălțimile minime necesare (a se vedea tabelul din dreapta).

Ar trebui să se țină seama de cerințele de înălțime ale plafonului în fazele inițiale

de proiectare. Nivelul de performanță așteptat al oricărui atlet care utilizează

sala de gimnastica ar trebui să fie luate în considerare cu atenție, inclusiv

cotele pentru progresul lor în sport.

Proprietarii și administratorii cluburilor ar trebui, de asemenea, să acorde o 

atenție deosebită echipamentelor montate pe tavan, cum ar fi luminile, 

ventilatoarele și aparatele de aer condiționat care pot reduce spațiul vertical 

deasupra unui aparat. În plus, machetele ar trebui să asigure o distanță

adecvată față de obiectele în mișcare, cum ar fi ventilatoarele de tavan. Trebuie

remarcat faptul că, în general, nu este o strategie acceptabilă de atenuare să

opriți pur și simplu ventilatoarele de plafon, deoarece acestea pot fi activate din 

greșeală în timpul utilizării aparatelor.

Multe programe de gimnastică recreativă folosesc spații comerciale readaptate , 

unde înălțimea tavanului poate fi de până la 2,4 metri. Proprietarii/managerii

cluburilor trebuie să fie conștienți de riscurile asociate cu înălțimile scăzute ale 

plafonului și să se asigure că nivelul de performanță așteptat al sportivilor care 

utilizează acest spațiu nu depășește aceste limitări.

Disciplină de gimnastică
Înălțimea minimă până la 

tavan (Antrenament)
Înălțimea minimă până la 

tavan (Competiție)

Trampoline 10 metri 12-14 metri

Ritmică 8 metri 12 metri

Artistic Feminin

Artistic Masculin

8 metri

8 metri

10 metri

10 metri

Aerobică

Acrobatică

8 metri 8 metri

Gimnastică pentru toți 3 metri N/D - inexistent

Ghid pentru zona de activitate

Înălțimi



Groapa de bureti de gimnastică este o zonă de aterizare amortizată pentru

gimnasti cu abilități avansate de a se antrena. Până când un gimnast a 

perfecționat faza de aterizare a unei element acrobatic la sarituri,  inele sau

bare, este esențial să le oferim o suprafață pe care să poată face greșelile

care sunt o parte naturală a procesului de dezvoltare a abilităților.

Construcția unei gropi de bureti este una dintre cele mai mari investiții pe 

care un club le va face (în afară de facilitatea în sine) și este cea mai

importantă caracteristică pentru funcționalitatea oricărei facilități de 

gimnastică. Ca atare, o mulțime de informatii trebuie să se refere la  

dimensiunea, forma și tipul de groapă, cu mult înainte de începerea oricărei

construcții.
Înainte de a lua în considerare includerea unei gropi într-o unitate

de gimnastică, proprietarii/managerii cluburilor ar trebui să ia în

considerare:

• Cine va folosi groapa de bureti ?

• Cine va supraveghea utilizarea gropii de bureti ?

• Ce abilitate sau aparat va fi folosit împreună cu groapa?

• Cum va fi pus aparatul și cum se va raporta la groapă pentru a se asigura că se 

încadrează funcțional în fluxul de antrenament al sălii de sport?

• Pentru a maximiza utilizarea gropii, proprietarii și managerii de cluburi vor trebui să

ia în considerare, de asemenea, vârsta și abilitățile sportivilor care utilizează
facilitatea. Gimnastele mai în vârstă și mai experimentate au potențialul de a ateriza
mai departe în zona gropii decât tinerii începători. Acest lucru trebuie luat în

considerare atunci când se proiectează activitățile de formare care utilizează zona 
gropii.

ATENȚIE

Gropile de bureti sunt destinate utilizării numai de către sportivi calificați și 

instruiți corespunzător, sub supravegherea directă a antrenorilor instruiți și 

calificați.  Utilizarea nesupravegheată și necorespunzătoare ar putea fi 

periculoasă și nu ar trebui să fie permisă.

Intrarea în groapă trebuie evitată cu orice preț. Chiar și cu bureti moderni, 

posibilitatea de rănire gravă, catastrofală sau chiar de deces este încă un 

risc.

Ghid pentru zona de activitate

Gropi de bureti



Recomandari  facilitati 
auxiliare 



Paginile următoare oferă un program de informare asupra facilităților auxiliare, 

cum ar fi vestiarele, toaletele, sălile de ședințe și spațiile de 

birouri/administrație.

Ghidul de proiecatre prevede alocarea minimă a spațiului pentru fiecare

amenajare la fiecare nivel al ierarhiei facilităților.

La proiectarea salii de gimnastica ar trebui să se țină seama de utilizarea

maximă estimată a salii atunci când se determină numărul corespunzător de 

toalete, chiuvete etc.

De asemenea, ar trebui avute în vedere dimensiunea proiectată a clubului și 

scopul principal al salii , precum și i spațiu suplimentar de birouri pentru a 

sprijini un mediu de lucru profesional pentru personalul specific ( antrenori , 

cadre medicale, etc )

Facilități auxiliare



Esențiale (E), Dorite (D) sau Opționale (O)
Dotare a Bazei Sportive Mărimi minime recomandate

Facilități Local Club Rgionale
Naționale/

Olimpic
Local Club Rgionale Naționale/Olimpic

Vestiar O D E E Min 1 cameră 20m2 Min 1 cameră 30m2 Min 2 Camere 20m2 Min 2 Camere 30m2

Dusuri X X O D N/A

Toalete participant D D E E
1 Camere min 12m2

Min 1 W C & 1 HB în fiecare cameră
2 Camere min 12m2

Min 1 W C & 1 HB în fiecare cameră.

Toalete pentru spectatori D E E E

1 cameră min 10m2 

Min 1 W C & 1 HB în
fiecare cameră.

2 cameră min 10m2 

Min 1 W C & 1 HB în
fiecare cameră.

2 Camere min 12m2

Min 2 W C & 2 HB în fiecare cameră.

Camera de prim ajutor D E E E 1 camerămin 10m2 1 camerămin 15m2 1 camerămin 20m2

Cantină/Chioșc/Bucătărie O O D D Chicinetă în cadrul personalului / sala de 

prânz.

40m2 Zona de 
pregătire/ 

service

50m2 Zona de 
pregătire/ 

service

Spectator/Spațiu de vizionare O D E E

Camera părinților X O O D N/A
1 zona - unisex, min 8m2  

1WC, 1HB, 1 masa de 
schimbare a bebelusului

Biroul

managerilor/antrenorilor

D E E E Min 1 birou 15m2 Min 1 birou 20m2 Min 1 birou 25m2 Min 1 birou 25m2

Facilități auxiliare



Observații
Facilități

Vestiar
Sălile de schimb ar trebui să fie accesibile direct de la sala de sport și să nu fie accesibile spectatorilor/vizitatorilor.

Dusuri
Aparatele de duș pot prezenta un risc pentru siguranța copilului în cadrul facilităților de gimnastică. GA recomandă ca acestea să nu fie incluse în

facilitățile locale și comunitare.

Toalete participant Participant toilets should be accessible directly from the gym floor and not accessible by spectators/visitors.

Toalete pentru spectatori

Toaletele accesibile reprezintă o componentă esențială a tuturor facilităților de gimnastică și ar trebui să fie furnizate la fiecare nivel ierarhic. Se 
recomandă ca grupurile sanitare accesibile să fie accesibile atât din sala de gimnastică, cât și din spațiile comunale/pentru spectatori.

Suprafața finală a etajului și dotarea cu facilități de toaletă vor depinde de codurile și cerințele clădirii, de utilizările identificate ale site-ului și de 
prognozarea prezențelor spectatorilor atât pentru evenimente, cât și pentru antrenamente.

Camera de prim ajutor

Această zonă trebuie să includă o chiuvetă cu apă caldă și rece. Trebuie să includă chiuveta, chiuveta, robinetele calde și reci, patul de tratare, 
recipientul de eliminare ascuțit, dozatorul de săpun, dozatorul de prosoape de mână.

Camera trebuie să fie curățată în mod regulat, să aibă iluminare adecvată (lumină unghiulară/unghiuri), telefon (pentru utilizare în caz de urgență), 
trusă de prim ajutor, contacte de urgență pentru cel mai apropiat spital, medic, dentist etc. Camera trebuie să poată fi încuiată pentru a asigura

securitatea materialelor și echipamentelor de prim ajutor.

Cantină/Chioșc/Bucătărie

Standardul și nivelul de furnizare a bucătăriei (comunitară sau comercială) vor depinde de nivelul actual și prognozat de utilizare și de scopul general 
al locației. Planificarea acestor spații ar trebui coordonată între clubul de chiriași, grupurile de utilizatori și cu proprietarii de terenuri sau furnizorii de 

finanțare. Acolo unde este posibil, chioșcurile și serverele ar trebui să permită personalului din chioșc să poată vizualiza podeaua sălii de sport și să
aibă capacitatea de a deservi atât zona principală pentru spectatori, cât și orice săli multifuncționale/funcționale.

Spectator/Spațiu de vizionare Situat adiacent zonei cantinei/chioșcului.

Camera părinților Spațiu Unisex cu acces direct printr-o ușă de legătură, la toalete accesibile și ambulante. Spațiu de circulație adecvat pentru o persoană care 
utilizează un cărucior, cărucior sau scaun cu rotile pentru a se deplasa cu ușurință și pentru a accesa toate corpurile de iluminat și accesoriile din 

spațiu, de exemplu, masa de schimbare a bebelușului, chiuveta și coșul de scutec.

Biroul managerilor/antrenorilor O zonă de administrare desemnată pentru a oferi conducerii clubului să îndeplinească sarcini administrative și să desfășoare întâlniri private, dacă
este necesar. Zona de administrare ar trebui să ofere acces la conexiuni tehnologice, internet, telecomunicații și să includă spațiu pentru spații de 

lucru, calculator, rafturi, depozitare etc.

Destinatia si functionalitatea



Esențiale (E), Dorite (D) sau Opționale (O)
Dotare a Bazei Sportive

Mărimi minime recomandate

Facilități Local Club Rgionale
Naționale/

Olimpic
Local Club Rgionale Naționale/Olimpic

Spatiu de 
receptie/administrare

O D E E Min. 10m2

Foaier/Recepție E E E E TBC TBC TBC TBC

Cameră
multifuncțională/funcțională X O D E N/A 75m2 75m2 90m2

Sala de sedinte X O D E N/A minim o cameră de 12m2 minim două camere de
12m2

Personal / Sala de pranz D O E E Min 12m2 Min 15m2 Min 15m2

Utilitati / Camera plantelor X O O E Necesare

Depozitarea echipamentelor E E E E min 20m2 min 25m2 min 40m2

Magazin de produse de 
curățare

O D E E Min. 5m2

Parcare auto
D E E E Necesare

Camera de control doping X X O D N/A
O cameră de minim 15m2

Min. 1 W C și1 HB (mic de jun + cină) pentru 

fiecare cameră

Facilitati auxiliare



Observații
Facilități

Spatiu de 
receptie/administrare

Un spațiu multifuncțional care poate fi folosit ca centru de administrare de către managerii de cluburi/ facilități, voluntari, antrenori etc. Acest spațiu ar
trebui să facă parte din punctul central de control al instalației și să fie situat fie în interiorul, fie în apropierea chioșcului / cafenelei.

Foaier/Recepție Spațiu de circulație suficient pentru a permite părinților care așteaptă să-și adune copiii între clase.

Cameră
multifuncțională/funcțională

Un spațiu pentru a desfășura întâlniri, seminarii și sesiuni de formare a personalului / antrenorilor și a altor adunări este parte integrantă a dezvoltării unui club 
puternic și incluziv.

Cerințele de dimensiune pentru camerele multifuncționale/funcționale vor varia în funcție de mărimea clubului (numărul de membri) și de constrângerile legate 
de locație.

Camerele multifuncționale/funcționale ar trebui să aibă acces adecvat la bucătărie sau chioșc. Acest spațiu ar trebui să ofere în mod ideal vizualizare spre

podeaua principală a sălii de sport prin ferestre mari.
Meeting Room Cameră mică utilizată pentru a efectua întâlniri private sau ca o cameră de breakout pentru funcții mai mari folosind sala multifuncțională / funcțională.

Staff/Lunch Room Ar trebui să ofere loc pentru o masă mică și scaune și au dispoziții pentru un frigider și chicinetă mici.

Utilit ies/Plant Room Ar trebui să se prevadă o cameră separată de utilități/instalații pentru orice servicii esențiale de facilitate. Dimensiunea și cerințele vor depinde de întreținerea
instalației generale de gimnastică.

Equipment Storage
Este necesară o depozitare internă adecvată în toate sălile de gimnastică. Spațiile de depozitare interioară ar trebui să asigure spațiu pentru depozitarea
echipamentelor și aparatelor, a mărfurilor etc. Rafturile și dispozitivele de fixare care promovează practici sigure de manipulare manuală și oferă o utilizare

flexibilă și ar trebui să fie încorporate în proiectare pentru a obține o capacitate maximă de stocare și utilizare.

Cleaners Store Potriviți-vă pentru a include chiuveta unui detergent adecvat, apă caldă și rece, cârlige de rafturi și drenaj.

Car Parking
Tipul și numărul de spații care urmează să fie determinate prin evaluarea traficului/parcării. Dispozițiile pot varia prin includerea unei zone desemnate de 
predare/preluare.

Parcări accesibile care urmează să fie furnizate în conformitate cu reglementările. Facilitățile de stat și naționale ar trebui să includă dispoziții privind parcarea
autobuzelor.

Doping Control Room Conform cerințelor privind integritatea sportivă din Australia (SIA) sau Autoritatea Mondială Antidoping (WADA).

Destinatia si functionaliatetea



Sali de gimnastica 
Proiecte tip 



Această secțiune oferă planuri conceptuale pentru machetele instalațiilor și orientări de 

proiectare funcțională bazate pe diferite niveluri ale ierarhiei naționale a facilităților. 

Aceste machete pot fi utilizate pentru a dezvolta un brief de proiect pentru designeri

de clădiri sau arhitecți.

Fiecare plan conceptual oferă o indicație a cerințelor de furnizare pentru facilitățile

cheie necesare pentru a sprijini gama diversă de activități care pot fi livrate în mediul

clubului de gimnastică.

Deoarece fiecare facilitate va fi diferită, iar modelele de management alese vor varia de 

la un nivel la altul, următoarele planuri conceptuale ar trebui să fie utilizate ca ghid

numai pentru a ajuta proiectanții și arhitecții să elaboreze planuri/concepte mai

detaliate, în timp ce dimensiunile instalației se pot schimba.

Aceste exemple pot fi utilizate pentru:

Planificați noi facilități

Planificați modul în care clădirile existente pot fi modificate pentru a găzdui un club de 

gimnastică

Identificarea oportunităților de reamenajare a instalațiilor existente pentru a încorpora

oricare sau toate facilitățile identificate.

Sali de gimnastica – proiecte tip 



Următoarea diagramă reprezintă relațiile funcționale dintre zona de activitate și facilitățile auxiliare dintr-o instalație de gimnastică. Deoarece fiecare unitate și site este unic, această

diagramă ar trebui să fie utilizată ca ghid pentru a se asigura proiectarea unei facilități ia în considerare elementele funcționale critice și relațiile unei facilități de gimnastică. Facilitățile

cu frontiere solide reprezintă facilitățile de bază. Frontierele punctate reprezintă facilități opționale sau dezirabile în facilitățile de nivel înalt ale ierarhiei, care sunt necesare pentru a 

satisface nevoile suplimentare ale participanților, personalului sau spectatorilor.
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Sala de Gimnastica – Nivel Local –

Proiect tip 



Sala de Gimnastica – Club Sportiv –

Proiect tip 



Sala de Gimnastica – Nivel Regional –

Proiect tip 



Sala de Gimnastica –

Nivel National & Centru Olimpic – Proiect tip  



Acest document reprezinta o colectie a celor mai bune practici la nivel mondial privind conditiile de infrastructura necesare
dezvoltarii in conditii de siguranta a Gimnasticii pentru a sta la baza proiectarii si realizarii salilor de gimnastica din Romania.

Mulțumim!


