Kompleks sportowy Orlik
Police

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Kompleks sportowy „Orlik” w Policach, przy ulicy
Sikorskiego 8 znajduje się przy Szkole Podstawowej nr
1 im. Tadeusza Kościuszki. Aby dojechać na teren
obiektu jadąc od strony Starych Polic ulicą
Grunwaldzką należy skręcić w lewo w ulicę W.
Sikorskiego i dalej jadąc prosto po około 400 metrach
docieramy na miejsce. W pobliżu kompleksu
zatrzymują się autobusy komunikacji miejskiej linii nr
103, 109 oraz 111. Przy obiekcie znajduje się kilka
nieodpłatnych miejsc parkingowych, gdzie można
spokojnie zostawić samochód. Kompleks położony
jest w cichej części miasta, z dala od jego zgiełku.
W skład kompleksu przy ulicy Sikorskiego wchodzą
dwa boiska. Pierwsze z nich o wymiarach całkowitych
30m x 62m (pole gry: 26m x 56m) przeznaczone jest
do gry w piłkę nożną. Natomiast drugie stanowi boisko
wielofunkcyjne o wymiarach: 19,1m x 32,1m (pole gry
15,1m x 28,1m), które na co dzień służy do gier
zespołowych takich jak koszykówka czy też siatkówka,
a także ma zastosowanie dla innych dyscyplin
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sportowych takich jak badminton czy tenis ziemny.
Boisko piłkarskie wyposażone jest w sztuczną
nawierzchnię, co umożliwia bezpieczną grę w piłkę
nożną. Ponadto znajdują się na nim dwie bramki do
gry w piłkę nożną na stałe przytwierdzone do podłoża.
Jeśli chodzi natomiast o boisko wielofunkcyjne to jego
nawierzchnia wykonana jest z poliuretanu, co również
pozwala na dynamiczne aczkolwiek bezpieczne
uprawianie sportu. Oznaczono na nim pole do gry w
koszykówkę oraz piłkę ręczną. Na terenie kompleksu
znajduje się również budynek socjalny, w którym
można m.in. wypożyczyć sprzęt sportowy. Całości
dogląda gospodarz, który dba o prawidłowe
funkcjonowanie kompleksu. Obiekt jest oświetlony i
ogrodzony siatką o wysokości ok. 4 m. Wybudowany
został w ramach programu rządowo-samorządowego
„Moje boisko – Orlik 2012. Boiska zostały oddane do
użytku w grudniu 2008 roku i od tego czasu cieszą się
ogromną popularnością. Obiekt jest ogólnodostępny
dla okolicznych mieszkańców, a jego celem jest
integracja lokalnej społeczności poprzez
propagowanie aktywnego spędzania czasu i
uprawiania sportu. Na terenie kompleksu odbywa się
wiele imprez i zawodów sportowych.
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