stadiony i boiska

Transmisje
telewizyjne
najwi´kszych
imprez wymuszajà
dziÊ montowanie
sztucznego
oÊwietlenia
na obiektach
sportowych.
Coraz cz´Êciej
jednak oÊwietlenie
takie montuje si´
tak˝e na
mniejszych
arenach.

Sport w nowym
Êwietle
Piotr Domaƒski

Na zdj´ciach oÊwietlenie stadionu Sparty Praga

ost´p cywilizacyjny zmusza do
zwi´kszenia naszej aktywnoÊci.
Musimy robiç wszystko szybciej
i efektywniej. Nie trzeba wi´c nikogo przekonywaç, ˝e utrzymanie
sprawnoÊci fizycznej jest najlepszym
sposobem na d∏ugie i zdrowe ˝ycie. Potrzebujemy wi´c warunków do çwiczenia naszego cia∏a oraz dost´pnych obiektów sportowych, na których mo˝emy odpoczàç psychicznie.
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Sport wieczorowà porà
Przy obecnym stylu ˝ycia wi´kszoÊç
z nas ma czas na sport dopiero wieczorami,
kiedy ju˝ si´ robi ciemno. Wszelkie obiekty sportowe, zarówno te amatorskie jak i te
profesjonalne, potrzebujà jednak Êwiat∏a.
W naszej szerokoÊci geograficznej
ciemno robi si´ bardzo wczeÊnie, a mo˝liwoÊci çwiczenia mamy niejednokrotnie dopiero po zmierzchu. Poniewa˝
wzrok jest najwa˝niejszym z naszych
zmys∏ów, musimy zadbaç o bardzo dobre oÊwietlenie miejsc pracy i wypoczynku. To nasz wzrok daje nam 85% informacji o Êwiecie zewn´trznym.
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Telewizja wymaga
Nale˝y pami´taç, ˝e oÊwietlenie s∏u˝yç
musi tak˝e telewizji, a ona wymaga bardzo specyficznego, specjalnego podejÊcia
do sprawy oÊwietlenia obiektów sportowych, z których przeprowadza transmisj´. To w∏aÊnie telewizja okreÊla warunki, jakie organizatorzy muszà spe∏niaç,
aby mecze mog∏y byç transmitowane.
Dzieje si´ tak dlatego, ˝e w imprezy sportowe o wysokiej randze (czytaj oglàdalnoÊci) zaanga˝owane sà ogromne pieniàdze sponsorów i reklamodawców. Telewizja p∏aci, wi´c i wymaga.
O powodzeniu transmisji z widowiska
sportowego niewàtpliwie decyduje czas
nadawania programu, gwarantujàcy du˝à oglàdalnoÊç, a ta przypada na godziny
20 – 21. Jest to czas, kiedy zapada
zmierzch i na stadionie zapalane sà elektryczne Êwiat∏a.
Jak˝e innà atmosfer´ mamy na wieczornym meczu o godzinie 20.45 ni˝ na
wczeÊniejszym o 18.00. Sztuczne oÊwietlenie zmienia zwyk∏y mecz w widowisko sportowe na najwy˝szym poziomie.
Siedzimy przed telewizorem wciàgni´ci

w atmosfer´ wielkiego Êwi´ta. Dlaczego
tak jest? Powoduje to oÊwietlenie – dobre
oÊwietlenie.

Bez oÊwietlenia nie da rady
Âwiat∏o na stadionie jest w tej chwili
niezb´dne do rozgrywania jakichkolwiek zawodów i to nie tylko zawodów
pi∏ki no˝nej, ale tak˝e lekkiej atletyki,
˝u˝la czy innych. Musimy pami´taç, ˝e
stadiony mo˝na wykorzystywaç tak˝e do
innych celów, takich jak koncerty, widowiska teatralne, itp. Wymaga to specjalistycznego sprz´tu oÊwietleniowego
i profesjonalnych projektantów oÊwietlenia. Jednak koszty instalacji dobrego
oÊwietlenia zwracajà si´ wyjàtkowo
szybko z pomocà telewizji oraz w wyniku zwi´kszonej sprzeda˝y biletów.
Mo˝na zaryzykowaç stwierdzenie, ˝e
stadion bez instalacji oÊwietleniowej,
umo˝liwiajàcej transmisj´ telewizyjnà,
skazany jest w najbli˝szym czasie na zapomnienie.
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