11) Na straně 22 se k atletické hale uvádí: Konstrukce zatáček musí být dřevěná; což znamená,
pokud tomu rozumím, že zpočátku musí být konstrukce dřevěná. Co tím myslíte? Měla by celá budova
být dřevěná nebo jen její konstrukce? Hovoříte například o podlaze? Stejně tak nevím, co se myslí
slovy „na začátku“, předpokládá se, že bude po té nahrazena, vyměněna?
Zatáčky běžeckého oválu v hale jsou klopené, sklon zatáčky je vhodné vytvořit pomocí
podkladní dřevěné konstrukce z důvodu lepšího odpružení povrchu dráhy. To neznamená, že
by musela být celá budova nebo její konstrukce dřevěná, navržené materiály jsou na uvážení
soutěžících. Ano, je míněna konstrukce pod naklopením běžecké dráhy. ”At the beginning“
respektive „initial” v anglické verzi soutěžních podmínek na str. 22 ve významu “základní,
podkladní“ konstrukce neznamená, že by měla být v dalších etapách vyměněna.
On the page 22, refering to the Athletics hall, you say: Konstrukce zatáček musí být dřevěná; what
means, as far as I understand, the construction has to be wooden at the beginning. What do you
mean with that? Should be the whole building made of wood or just the structure? Are you talking
about the floor maybe? I don't know either what do you mean with "at the beginning" is it supposed
to be replaced after?
Running track curves in the athletic hall are sloped; it is convenient to create the slant of
curves by wooden construction for better suspension/springing of the track surface. It does
not meant that the whole building or its construction has to be wooden, designed materials
depends on competitor´s consideration. Yes, the construction under the track slope is meant.
”At the beginning“ or more precisely „initial” in the English version of the Brief at the page No.
22, which means “basic”, “base”, “boarding” construction does not meant, that it should be
replaced in the following phases of project.

