
  )مستوي أ( من الخارج بالكامل المواصفات الفنية لملعب اسكواش مستورد

  
  اسم الشركة                   األساسيات                  
 Hollman Prospee  حوائط جاھزة

 Prospic G.S.A  زجاج
  Reboundٌ◌ٌ◌  دھانات بالستر
 Robbins Haro  أرضيات خشبية

 
    : Hard Wood Flooringالصلب أرضيات ملعب االسكواش من الخشب  

اس  Hard Wood Flooringأرضيات من الخشب الصلب   لمالعب االسكواش بمق
متر طبقا لمواصفات االتحاد الدولي لالسكواش ،نظام تثبيت األرضيات  ٩.٧٥× ٦.٤٠

ة  فات الدولي ق المواص المي و يحق وع الع ن الن ية م ة  DIN 18032القياس ن ناحي م
ري امتصاص الصدمات و ارت اج كب دادھا ، من انت ة األرضية و ارت داد الكرة  و حرك

ن  دة م ة المعتم ا للمواصفات الفني كواش طبق ي االس ة المتخصصة ف ركات العالمي الش
   :االتحاد الدولي ، و مواصفاتھا اآلتي 

 ٢٠االتحادات الرياضية سمك  األمريكي و الموصي عليه من) Maple(الطبقة العليا من خشب     . ١
م و  أطوال  ٥٧عرض م ون الخشب ب ان ،و يك ر ولس ة نق د الرطوب الج ض ف و مع م ، و مخف م

وائية  ة عش ردة و موصلة(مختلف ن ) مف ات م ه قطعي ة المصنع و ب فل بطول االصبع بمعرف األس
  .لتھوية األرضيات

  
ا للمواصفات"٣×"٢، و مقاس العلفة ) الباين(علفة من خشب الموسكي .  ٢  ة طبق  ، و يتم تركيب العلف

  .الدولية و لمواصفات الشركو المنتجة 
  
ة و الشركة .    ٣ قواعد مطاطية طبقا لمواصفات االتحاد الدولي لالسكواش ، وطبقا للمواصفات الدولي

  . المنتجة بالخارج 
  

 b :Tell Taleالصاجة الرنانة األمام 

دولي  اد ال ة االكسسوارات و السعر يشمل ك  WSFلالسكواش الصاجة الرنانة و المعتمدة من االتح اف
  .للتثبيت و التركيب في الحائط األمامي 

  



 : Front Wallsو الحائط األمامي   Side Walls الحوائط الجانبية 

 WSFالحوائط الجانبية و الحائط األمامي انتاج احدي الشركات المعتمدة من االتحاد الدولي لالسكواش 
اع ) Panelsألواح (، وھو عبارة عن وحدات جاھزة  امي بارتف م و عرض  ٤.٥٧و يكون الحائط األم

اع  ٦.٤٠  ٤.٥٧م طبقا لألبعاد القانونية لملعب االسكواش و كل من الحائطين الجانبيين متدرج من ارتف
ي  ا م،  ٢.١٣م ال بية ، و طبق ن أو الخش د المجلف ن الحدي ة م ة مخصوص ي علف ة عل وائط مثبت و الج

  .لمواصفات الشركة المنتجة 
  

 : Glass Back Wallزجاجي الخلفي الحائط ال 

مك  كواش س دولي لالس اد ال ن االتح د م ي و المعتم اجي الخلف ائط الزج اع  ١٢الح م و بارتف م  ٢.١٣م
اب و السعر يشمل +الباب أو أربعة قطع + يتكون من قطعتين ) سكورييت (مقسي و معالج حراريا  الب

  WSF    لي لالسكواش كافة االكسسوارات للتثبيت طبقا لمواصفات االتحاد الدو
  

 :أعمال الدھانات أعلي الخطوط و السقف و الحوائط  

سكينة معجون  ٢يتم عمل تجليخ و ترشيم ألماكن المرمات و عمل صنفرة للحوائط بالكامل و عمل عدد 
ة البالستيك ) البياض(للمرمات  ه و تشطيب من بوي يط و دھان وجھي ة (ووجه بطانة و سكينة تلق مارك

  ).معتمدة 
  

 :قطاعات خطوط الملعب  

وم ) ٤.٥٧(خط أعلي الملعب  ارة عن قطاع من األلوموني للحائط األمامي و الحوائط الجانبية و ھي عب
ا لمواصفات ملعب االسكواش ، سم يتم تثبيته في المكان المحفور  ٥أو الدھان بعرض  من الحائط طبق

  كية معتمدة من اتحاد اللعبة أما بالنسبة لباقي خطوط الملعب و أرضياته تدھن ببوية أربيس
  

 : ضاءة أعمال اال 

وفر  ي شكل حرف ٤توريد وتركيب كشافات ل ة عل ة ذات وجه حماي ة  uلمب لتحقيق اإلضاءة  المطلوب
  .وذلك طبقا للرسومات التصميمية قبل التنفيذ

  
 :  التھوية والتكيفأعمال  

  .تم تھوية الملعبيتم توريد عدد شفاط أعلي خط الملعب بالحائط األمامي علي أن ي
  .أو توريد وتركيب مرواح جانبية) وحدات/ أسفلت (أما بتوريد وتركيب نظام تكييف 

  



  :ب مستوي ) محلي / مستورد (اش المواصفات الفنية لملعب اسكو

امي مستورد بالكامل ونظام  واح (يكون الحائط األم أو  HOLLMANمن شركة )  PANELSأل

ركة  ادة  PROSPICش تخدام م ة باس وائط الجانبي ركة   PLASTERوالح ن ش تورد م المس

REBOUND ا للم كواش طبق دولي لالس اد ال ن االتح ة م ات والمقدم اقي مكون ة وب واصفات المرفق

  .الملعب صناعة محلية

  :األرضيات: أوال

  :العلفات◄

  .ميكروم تحت األرضية الخشبية٢٥٠فرش طبقة من البولي اثيلين سمك  )١

 سم من الخشب السويدي تدھن بااليبوكسي بعد عزلھا  ٥× ٥توريد وتركيب مراين  )٢

 .مس٥٠سم كل ١٠ترتكز المراين علي مخدات من المطاط بعرض  )٣

ا  )٤ ي أرضية مستوية تمام ة )لباسه–بالط (يتم تركيب المراين مباشرة عل وال يجوز ضبط أفقي

 .المراين بأسلوب أخر 

  :الفصلة◄

  .مم يتم تدبيسھا ميكانيكا في المراين الخاصة بالعلقة٩ألواح بالويد  )١

  : الباركية◄

  .سم ويكون من األرو أو الزان األبيض٢٢× سم  ٥٧أصابع  )١

 .أصابع ١٠مم كل ٢في االتجاه الطولي للملعب ويترك فواصل تمدد تركيب الباركية  )٢

ي  )٣ كل رصه الطوب عل ي ش ة عل ع  أنيركب الباركي ة م ي فواصل الباركي دم تالق يراعي ع

 .بعضھا البعض ويتم التثبيت باستخدام ماكينة التثبيت الخاصة بالھواء المضغوط

 .بعد التركيب يتم الكشط مع مراعاة عدم نعومة الباركية )٤

 .التخطيط طبقا لإلبعاد القانونية للعبه )٥



  :Front wall الحائط األمامي: ثانيا

دولي لالسكواش  اد ال دة من االتح اھزة  wsfالمتعم ارة عن وحدات ج واح (وعب ون ) panelsأل ويك

ة لملعب االسكواش٦.٤٠م وعرض ٤.٥٧الحائط األمامي بارتفاع  اد القانوني ا اإلبع والحوائط ، م طبق

  .وطبقا للمواصفات الشركة المنتجة، فه مخصوصة من الحديد المجلفن أو الخشب مثبتة علي عل

زم  ا يل الحوائط وكل م السعر يشمل جميع اإلكسسوارات الخاصة بالتركيب وعزل الصوت الخاص ب

  .طبقا للمواصفات

  :الحوائط الجانبية: ثالثا

  .رمل ٣م/ كجم  أسمنت ٤٠٠عمل طبقة طرطشة أسمنتية  )١

ة عمل طبقة بياض أ )٢ ة الضھارة النھائي ين طبق رابط ب وة الت ادة ق رة البياض للزي سمنتي مع زنب

 .وطبقة البياض 

ادة  )٣ ب م د وتركي تورد(  plasterتوري ركة ) المس فات الش ناعية ومواص ول الص ا ألص طبق

 .المورده

 . تخطيط الملعب حسب اإلبعاد القانونية للعبة )٤

  :الزجاج: رابعا

  .سم سيكوريت مطبوع١٢: نوع الزجاج  )١

ين كل خط  ٠.٢٥عرض الخط ( طباعة سلك سكرين أبيض خطوط : الطباعة )٢ افة ب سم ، المس

 ).سم شفاف بارتفاع حسب الرسم ٢.٥والذي يليه 

اب ) سم عرض٦٤٠×سم ارتفاع ٢١٣(صافي مسطح : مقاسات الزجاج )٣ ي ضلفة ب يشتمل عل

ي ة  ف ع مالحظ ذا م د أنالمنتصف ھ اج ق طح الزج الي مس د إجم نتيمترا يزي ي بضعة س ت ف

ب  ة األرضية الخاصة بالملع ت وحسب وحسب طبيع ام التثبي اع والعرض حسب نظ االرتف

 ).الخ....... -خشب –باركية (



وار )٤ وار خاص: االكسسس رام  اكسس ام اخ ل تخويش إلحك ق عم ا عن طري تم تثبتھ بمالعب ي

اك  ة بالكامل خارج الملعب وال يكون ھن اى التثبيت من الداخل بحيث يتحقق أن تكون القطع

 بروز للداخل 

  : الصاجة الرنانة: خامسا

سم  طبقا لتعليمات االتحاد الدولي ٤٨بارتفاع  توريد وتركيب لوحة أمامية رنانة بكامل عرض الملعب

سم واللوحة مصنوعة من الصاج المدھون على ان يتم تثبتھا ٤٣قابلة للتثبيت عند اللزوم علي ارتفاع 

  .على شاسية من الخشب 

  :الدھانات اعلي الخطوط والسقف والحوائطأعمال : سادسا

سكينة معجون للمرمات  ٢لالماكن المرمات وعمل صنفرة للحوائط بالكامل وعمل عدد يتم عمل 

  ) .ماركة معتمدة ( ووجه بطانة وسكينة تلقيط ودھان ووجھيه وتشطيب من بوية البالستيك ) البياض(

  :قطاعات خطوط الملعب: سابعا

  للحائط األمامي والحوائط الجانبية ) م  ٤.٥٧( خط اعلي الملعب 

سم يتم تثبيته في المكان المحفور له في  ٥وھي عبارة عن قطاع األلومونيوم أو الدھان بعرض 

الحائط طبقا للمواصفات الخاصة بملعب االسكواش  ، أما باقي الخطوط الخاصة بالملعب و أرضياته 

  . تدھن ببوية ايبوكسية معتمدة من اتحاد اللعبة

  

  
 



  :مستوي ج  )محلي (ب االسكواش المواصفات الفنية لملع

  :أوال األرضيات 
 :العلفات  

  .ميكرون تحت الرضية الخشبية ٢٥٠سمك  اثيلينفرش طبقة من البولي *١
  .عزلھا  سم من الخشب السويدي تدھن بااليبوكسي بعد ٥×٥ين اتوريد و تركيب مر*٢
  .سم  ٥٠سم كل  ١٠ن علي مخدات من المطاط بعرض ترتكز المراي*٣
  .ضبط أفقية المراين بأسلوب آخر  يجوز و ال) لباسه  –بالط ( ن مباشرة علي أرضية مستوية تماما يتم تركيب المراي*٤

 :الفلصة  

  مم يتم تدبيسھا ميكانيكيا في المراين الخاصة بالعلفة  ٩ألواح بالويد 
  

 :الباركية  

  .يض سم و يكون من األرو أو الزان الب ٢٢×٥٧أصابع *١
  .أصابع  ١٠مم كل  ٢تركيب الباركية في االتجاه الطولي للملعب و يترك فواصل تمدد *٢
ي أن يراعي *٣ تم التثبيت يركب الباركية علي شكل رصه الطوب عل بعض و ي ة مع بعضھا ال عدم تالقي فواصل الباركي

  .باستخدام ماكينة التثبيت الخاصة بالھواء المضغوط 
  .ط مع مراعاة عدم نعومة الباركية بعد التركيب يتم الكش*٤
  .التخطيط طبقا لألبعاد القانونية للعبة *٥

  :الجانبي / الخلفي / ثانيا الحائط األمامي 

  .رمل  ٣م/كجم أسمنت  ٤٠٠عمل طبقة طرطشة أسمنتية *١
  .البياض طبقة عمل طبقة بياض أسمنتي مع زنبرة البياض لزيادة قوة الترابط بين طبقة الضھارة النھائية و *٢
  .كمادة رابطة بين طبقة البياض و الضھارة " S.B.Rكيم بوند "دھان وجه تحضيري من مادة *٣
ادة  ١بسمك "  Cكيم فلور " عمل طبقة ضھارة من مادة *٤ د و الم ي جي سم و ھي مادة ذات أساس أسمنتي و بھا تدرج حبيب

  .لبري و االحتكاك و صدمات الكرة السريعة و تتميز ھذه المادة بمقاومة ا"  S.B.R"الرابطة بھا بأساس ال 
  .دھان وجه تحضيري لطبقة المعجون من مادة بوندنج برايمر *٥
  .عمل طبقة معجون خاص لاليبوكسي *٦
  .أوجه من مادة كيم كوت االيبوكسية كدھان نھائي  ٣دھان عدد *٧
  .يتم تخطيط الملعب حسب البعاد القانونية *٨
  
  
  
  



   :ثالثا الزجاج 

  .سم سيكوريت مطبوع١٢: نوع الزجاج  )١

سم شفاف  ٢.٥سم ، المسافة بين كل خط والذي يليه  ٠.٢٥عرض الخط ( طباعة سلك سكرين أبيض خطوط :  الطباعة )٢

 ).بارتفاع حسب الرسم

اع ٢١٣(صافي مسطح : مقاسات الزجاج )٣ م ارتف م عرض٦٤٠×س ع ) س ذا م ي المنتصف ھ اب ف ي ضلفة ب تمل عل يش

يزيد بضعة سنتيمترات في االرتفاع والعرض حسب نظام التثبيت وحسب وحسب  مسطح الزجاج قدمالحظة أن إجمالي 

 ).الخ....... -خشب –باركية (طبيعة األرضية الخاصة بالملعب 

داخل بحيث : االكسسسوار )٤ ام اخرام التثبيت من ال ق عمل تخويش إلحك ا عن طري تم تثبتھ اكسسوار خاص بمالعب ي

 الكامل خارج الملعب وال يكون ھناك اى بروز للداخل يتحقق أن تكون القطعة ب

  :الصاجة الرنانة: خامسا

ة بكامل عرض الملعب ة رنان اع  توريد وتركيب لوحة أمامي د ٤٨بارتف ة للتثبيت عن دولي قابل اد ال ا لتعليمات االتح سم  طبق

  .ى شاسية من الخشب سم واللوحة مصنوعة من الصاج المدھون على ان يتم تثبتھا عل٤٣اللزوم علي ارتفاع 

  :أعمال الدھانات اعلي الخطوط والسقف والحوائط:  سادسا

ة ) البياض(سكينة معجون للمرمات  ٢يتم عمل لالماكن المرمات وعمل صنفرة للحوائط بالكامل وعمل عدد  ووجه بطان

  ) .ماركة معتمدة ( وسكينة تلقيط ودھان ووجھيه وتشطيب من بوية البالستيك 

  :ت خطوط الملعبقطاعا:  سابعا

ا للمواصفات الخاصة بملعب ) م  ٤.٥٧( خط اعلي الملعب  ه في الحائط طبق ور ل ة المحف للحائط األمامي والحوائط الجانبي

دھان بعرض  وم أو ال ان الخطوط الخاصة  ٥االسكواش  ، أما باقي وھي عبارة عن قطاع األلوموني ه في المك تم تثبيت سم ي

  .ة ايبوكسية معتمدة من اتحاد اللعبة بالملعب و أرضياته تدھن ببوي

  :التكييف / ثامنا أعمال التھوية 

  شفاط أعلي خط الملعب بالحائط األمامي علي أن يتم تھوية الملعب  ٢يتم توريد عدد 

  . أو توريد و تركيب مراوح جانبية ) وحدات / أسفلت (أما بتوريد و تركيب نظام التكييف 
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