Korty miejskie w Parku Chopina
Drawsko Pomorskie
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Korty znajdują się w parku miejskim im. Fryderyka
Chopina w Drawsku Pomorskim. Samochodem do
kortów dojechać można od strony ul. Gajowej. Na
pieszo można dojść od strony ul. Seminaryjnej oraz
przez mosty na Drawie (udostępnione tylko do ruchu
pieszego) od ul. Obr. Westerplatte, ul. Polnej i ul.
Staszica.
Korty miejskie w Drawsku Pomorskim to obiekty
położone na terenie parku miejskiego,
otoczone piękną roślinnością parkową. Wysokie i
rozłożyste drzewa dają cień w upalne dni, chronią
od wiatru a skupiska zielonych krzewów stanowią
bardzo ładne tło do gry w tenisa ziemnego.
Sąsiedztwo rzeki Drawy dodatkowo zwiększa
atrakcyjność położenia kortów. Korty w tym miejscu
zostały wybudowane w latach trzydziestych XX
wieku i funkcjonują do dnia dzisiejszego. Ostatnia
kompleksowa modernizacja kortów miała miejsce w
2004 r. Obecnie obiekt składa się z dwóch kortów o
nawierzchni ceglastej oraz murowanej ściany
treningowej. Korty mają wymiary: długość 23,77 m,
szerokość 8,23 m (gra pojedyncza) lub 10,97m
(debel). Obiekt posiada sztuczne oświetlenie, co
umożliwia korzystanie z kortu również w późnych
godzinach wieczornych, po zmroku. Na kortach
zamontowano linie PCV wyznaczające pola gry oraz
ławki dla zawodników i kibiców. Cały obiekt jest
ogrodzony a na wysokich siatkach ogrodzeniowych
zamontowane są plandeki w kontrastowych
kolorach, poprawiające widoczność piłki w czasie
gry. Ponadto w obrębie kortów znajduje się lekki
budynek kontenerowy z szatnią, magazynkiem i
sanitariatami. Korty są dostępne dla wszystkich
chętnych. Opiekuje się nimi Drawskie Towarzystwo
Tenisowe "AS". W sąsiedztwie kortów znajduje się
Kawiarnia "Słoneczna", parking oraz drewniana
wiata z ławami i stołami.
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