DADOS TÉCNICOS DO COURT
Dimensões interiores do campo:
Interior dimensions of the feld:
PADRÃO

MÍNIMO

COMPRIMENTO

9,80 m

9,50 m

LARGURA

4,80 m

4,50 m

REDE

2,70 m

2,50 m

0,30 m

0,30 m

PROFUNDIDADE DAS
CAIXAS

Dimensões máximas de obstrução
exterior do campo dos lados:
MEDIDAS PADRÃO
COMPRIMENTO: 10,52 m LARGURA: 5,13 m

ALTURA: 3,12 m

Dimensões mínimas de obstrução
exterior do campo dos lados:
MEDIDAS MÍNIMAS
COMPRIMENTO: 10,22 m

LARGURA: 4,83 m

ALTURA: 2,92 m

Paredes opacas
Compostas por um painel feito de espuma de poliuretano
“ensanduichado” entre dois painéis de aço de 6/10, cor branca.
Espessura total das placas opacas: 60 mm. Dimensão das placas
opacas: cerca de 2,70 m por 1,0 m. Estas placas são encaixadas juntas
para obter as dimensões do campo desejadas. Um dobrável de alumínio
lacado a branco será embutido no topo e no fundo dos painéis para
assegurar a rigidez do conjunto.

Paredes transparentes
Compostas por estrutura de vento de 15 mm plexiglass de 3 m de altura
painéis pexiglass de 15 mm transparentes fixados por pratos de
alumínio de 50 x 3 lacados a branco e parafusos de aço inoxidável de
12 x 25. As molduras plexiglass são de 1,39 m de largura e 2,55 m de
altura, com encaixe de 15 x 3 nas duas alturas interiores de forma a inserir
a montagem da gordura mantendo ao mesmo tempo a superfície gorda
do interior do court.

Balizas
Nas duas paredes menores do court de Jorkyball, 2 balizas de 1,1 m
de altura x 1,1 m de comprimento e 0,30 m de profundidade são
cortadas. Cada baliza é reforçada por uma moldura de ferro lacada a
vermelho. Cada baliza é rematada com uma rede especialmente
desenhada.

Fixação ao solo
As parcelas de plexiglass são fixadas ao solo por aparafusados
em cromado na placa existente. Cada placa inclui 3 parafusos.
Os perfis de alumínio são acoplados e aparafusados nos painéis.
A placa deve estar engordurada de forma perfeita e com uma
espessura mínima de 12 cm.

O teto
O pilar em tubos de alumínios quadrados é erguido por meio placas
para distanciar 300 mm da rede a partir da estrutura que assegura
a rigidez do campo.
Uma rede cobre a superfície do teto com uma altura final até ao solo
de 2,70 m.

A porta de entrada
A porta de entrada mede 2005 mm x 720 mm e é sempre cortada
sobre uma parede transparente à qual uma armação com fechadura
e as suas dobradiças são adicionadas em plexiglass.

O solo
O solo é coberto por uma relva sintética com as áreas de jogo
incorporadas. O tapete deve ser lixado com 1000 kg de areia
por court.
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