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WARSZAWA
Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie Hala Widowiskowo-Sportowa „TORWAR” to kompleks sportowy
usytuowany niedaleko ścisłego Centrum miasta, u zbiegu głównych tras komunikacyjnych. Hala „TORWAR” jest jednym z największych
obiektów widowiskowo-sportowych w Warszawie i stanowi idealne miejsce do organizacji różnego typu imprez sportowych,
koncertów, wystaw, targów, konferencji, bankietów czy też imprez firmowych. Natomiast sztuczne Lodowisko Hala „TORWAR II” pozwala w komfortowy sposób korzystać z organizowanych ogólnodostępnych ślizgawek dla Warszawiaków jak i dla osób z poza granic
miasta stołecznego Warszawy. Lodowisko spełnia wymagania techniczne międzynarodowych federacji.

HISTORIA HALI TORWAR

HALA TORWAR i LODOWISKO

W 1953 roku w stolicy po ogromnej kampanii prasowej, nacisku całej opinii publicznej na początku stycznia zapadła - decyzja
Warszawa będzie miała swoje sztuczne lodowisko które powstanie w parku międzyszkolnym Agrykola przy ul. Łazienkowskiej, w miejscu
uważanym za najlepszą lokalizację dla takiego obiektu. Lokalizacja ta uwzględniała naturalną skarpę jako oparcia pod widownię
(trybuny), a która także stanowić miała naturalną osłonę przed ciepłymi wiatrami. Istotnym plusem tej lokalizacji było dogodne połączenie
z Centrum miasta oraz sąsiedztwo obiektów Legii.

Nasze obiekty doceniło już wielu, dzięki czemu obsługujemy zawody sportowe o najwyższej randze, koncerty gwiazd światowego formatu oraz konferencje z udziałem czołowych polityków i specjalistów.

Oficjalnym terminem uroczystego otwarcia lodowiska TORWAR miał być 3 stycznia 1954 roku, ale zdecydowano się na przyspieszenie i oficjalne uroczystości otwarcia odbyły się 12.XII.1953 roku. Pierwszym pojedynkiem hokejowym jaki odbył się na warszawskim
lodowisku był mecz pomiędzy warszawskim CWKS a bydgoską Gwardią zakończony zwycięstwem wojskowych 12 : 3 (4:3 ; 2:0 ; 6:2).
Natomiast pierwszym międzynarodowym spotkaniem - mecz rozegrany 3 stycznia 1954 roku pomiędzy CWKS, a Dynamo
Weisswasser, zakończony zwycięstwem polskiego zespołu 6:5 (4:3 ; 2:1 ; 0:1). Pierwszym z kolei pojedynkiem pomiędzy zespołami
narodowymi było przegrane 1:7 spotkanie Polska - ZSRR rozegrane 7 października 1954 roku. „TORWAR” odgrywał w historii
polskiego hokeja znaczącą rolę. Był miejscem nie tylko ślizgawek dla mieszkańców Warszawy, ale także zgrupowań zespołów
klubowych, kadry narodowej, miejscem wielu spotkań ligowych i międzynarodowych reprezentacji Polski. Po wielu latach ciągłej
działalności i zorganizowaniu ogromnej ilości imprez sportowych, targów, koncertów, wystaw, konferencji została podjęta decyzja
o modernizacji hali „TORWAR”.Przebudowana hala została oddana do ponownego użytku 26 listopada 1999 roku.
„TORWAR” po modernizacji dalej jest miejscem największych wydarzeń sportowych, koncertów muzycznych, imprez targowych
w całej Polsce.

Możemy poszczycić się organizacją koncertów takich artystów światowej sławy jak: Leonard Cohen, Gary Moore, Chris Rea, R.E.M,
Garou, Placebo, Marilyn Manson, Prodigy, Simply Red, Deep Purple, Rihanna, 50 Cent, Alicia Keys, Snoop Dogg,The Australian Pink Floyd,
Dream Theater, Tokyo Hotel, 30 Seconds to Mars, Lisa Stansfield, One Republic, James Blunt, Chris Botti, Lindsey Starling, Parov Stelar
Band, John Legend, Whitening Temptation, Ellie Goulding, Backstreet Boys, Macklemore, Nickleback, The Hurts, Placebo, i wielu innych.
W Hali „TORWAR” coraz częściej mamy okazję gościć gwiazdy różnych festiwali muzycznych, takich jak: „Summer Jazz Festival”,
z takimi artystami jak: Jamie Cullum, Paco De Lucia. Doskonała lokalizacja hali sprzyja organizacji różnego rodzaju wydarzeń. Regularnie odbywają się u nas targi mieszkaniowe, budowlane, ślubne, wędkarskie, kosmetyczne, motoryzacyjne, przyciągające tysiące
zwiedzających z całej Polski. W skład kompleksu Hali Widowiskowo-Sportowej „TORWAR” wchodzi także w pełni wymiarowe, profesjonalne lodowisko przystosowane do zajęć łyżwiarstwa figurowego, hokeja na lodzie, Curlingu oraz ogólnodostępnych ślizgawek.
HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA „TORWAR” to przede wszystkim największe zawody sportowe, takie jak: Mistrzostwa
Europy w Podnoszeniu Ciężarów, Mistrzostwa Europy w Short Tracku, Mistrzostwa Europy w Łyżwiarstwie Figurowym, Puchar Świata
w Skokach przez Przeszkody, „Holiday on Ice”, „Olimpiady Specjalne”, zawody jeździeckie, Turnieje Judo, Mecze Reprezentacji Polski
w: koszykówce, piłce ręcznej, siatkówce i wiele, wiele innych. Ostatnimi laty Hala „TORWAR” powraca do tradycji bycia gospodarzem
wielkich walk bokserskich i innych sztuk walki – gale KSW, MMA ATTACK oraz K1.
HALA „TORWAR” ma również przyjemność organizować cyklicznie „Turniej Orlika” o Puchar Premiera RP, który przeznaczony jest
dla drużyn piłkarskich dziewcząt i chłopców, którego celem jest promowanie zasad rywalizacji fair-play wśród dzieci i młodzieży w
ramach programu „Moje Boisko”– ORLIK 2012.
HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA „TORWAR” oferuje:
• Halę widowiskowo-sportową: płyta główna hali o powierzchni ponad 2000 m2; trybuny mieszczące ponad 4824 osób osób
otoczone przestronnymi kuluarami
• Małą Halę treningową: (powierzchnia 700 m2) wyposażoną w pełnowymiarowe boiska do: siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej, piłki
nożnej, tenisa ziemnego. Hala przystosowana jest również do organizacji różnego rodzaju konferencji, szkoleń czy imprez firmowych
• Sztuczne lodowisko „TORWAR II”: Obiekt spełnia wymagania techniczne międzynarodowych federacji. Wymiary płyty lodowej to:
30 m x 60 m, widownia posiada 640 miejsc siedzących do dyspozycji, sala choreograficzna o powierzchni 108 m2, która może pełnić
również funkcje sali gimnastycznej lub sali konferencyjnej. Średnia temperatura w Hali wynosi ok. 14 stopni Celsjusza, co umożliwia
w komfortowy sposób korzystać z organizowanych ogólno dostępnych ślizgawek. Hala Lodowiska jest eksploatowana przez 10 miesięcy
w roku, z przerwą technologiczną w miesiącach letnich.
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Hala Widowiskowo - Sportowa TORWAR
HALA TORWAR
ZESPÓŁ WEJŚCIA GŁÓWNEGO

KULUARY

Drzwi wejściowe mają wymiary:
• szerokość 196 cm
• wysokość 210 cm

• powierzchnia – 2 x 882 m² = 1764 m²
• szerokość – 7 m ( użytkowa 6 m)
• wysokość – 3,3 m
• nawierzchnia – gres, max wytrzymałość stropu – 500 kg / m²
• podłączenia energii – 4 piony po 3 x 50 A
• podłączenia wody – z bufetów
• 4 kioski - bufety
• winda towarowa (wymiary – głębokość: 1,6 m x szerokość: 1,4 m x wysokość:
2,1 m, udźwig: 1,5 tony)
• wymiary drzwi – 1m (szerokość) x 2m (wysokość)
• wejścia na kuluary (wymiary – 240 cm x 225 cm)

WIDOWNIA
• sektory – 30 sektorów (oznaczenia od A – Z)
• miejsc na trybunach – 4824 krzeseł
• stanowiska radiowo – telewizyjne – 5
• stanowiska komentatorskie – 9 z podłączeniami fax, telefon, internet
• wejście dla publiczności – Zespół Wejścia Głównego

PŁYTA GŁÓWNA
• powierzchnia – wymiary 63 m x 33 m = 2079 m²
• nawierzchnia - utwardzony beton – obciążenie 750 kg / m²
• wysokość – 12,5 m przy bandach do 14,5 m w części
centralnej
• podłączenia wody – 3 punkty z zimną i ciepłą wodą
• podłączenia energii – płn. 3 piony po 3 x 300 A, wsch. i zach.
2 piony po 3 x 50A
• możliwość obciążenia dźwigarów – 100 kg z wyłączeniem osi
z głośnikami
• wjazd na płytę o wymiarach – zach. 2,40 x 3,40, płn.
300 x 240
• ilość wejść na halę dla publiczności – 3 od strony ZWG
o wymiarach – 240 x 220 cm
• wejście na kuluary z płyty głównej – przez Zespół Wejścia
Głównego
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MAŁA HALA TRENINGOWA
• powierzchnia – 39 m x 18 m = 702 m²
• wysokość – 5,78 m
• nawierzchnia – parkiet ROBBINS
• obciążenia dźwigarów – nie ma możliwości
• drzwi o wymiarach 160 cm x 220 cm (transport elementów zabudowy)
• drzwi dostawcze na małą halę z zewnątrz wymiary 160 x 220 cm (2 m nad
poziomem podłogi)
• istnieje dojście bezpośrednio z płyty głównej
• wejścia do małej hali z korytarza
• 1 wejście – 160 x 220 cm
• 2 wejścia – 90 x 220 cm
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Hala Widowiskowo - Sportowa TORWAR
HALA TORWAR (poziomy)

HALA GŁÓWNA, SALE KONFERENCYJNE, MAŁA HALA TRENINGOWA
W Hali Widowiskowo-Sportowej „TORWAR” mogą odbywać się konferencje na ponad 5000 uczestników, dla tych, którzy preferują
bardziej kameralne spotkania mamy do dyspozycji „Małą Halę” mogącą pomieścić 300 osób jak również trzy, w pełni klimatyzowane
i wyposażone sale konferencyjne o powierzchni 120 m2 posiadające oddzielne zaplecze gastronomiczne oraz duży hol, w którym mogą
odbywać się różnego rodzaju imprezy okolicznościowe połączone z cateringiem.
Hala Główna mieszcząca 4824 miejsc na widowni – możliwość dostawienia krzesełek na płycie
3 przestronne w pełni klimatyzowane sale konferencyjne, kompleksowo wyposażone w sprzęt audio-wizualny z dostępem do
Internetu i telefonów
Duży i przestronny hol, znajdujący się przed salami, pozwalający zorganizować dowolny catering
Zaplecze gastronomiczne znajdujące się bezpośrednio przy samych salach konferencyjnych
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POZIOM -1

POZIOM 0

• szatnia ogólnodostępna
• 11 boksów 4.288 wieszaków

• szatnia ogólnodostępna dla publiczności 2 boksy 1.404 wieszaków
• toalety ogólnodostępne
• toalety dla niepełnosprawnych
• dwie windy osobowe
• 2 bufety

POZIOM 1

POZIOM 2

• toalety ogólnodostępne
• toalety dla niepełnosprawnych
• dwie windy osobowe
• 4 bufety

• sale konferencyjne z zapleczem kuchennym:
„A” (120 m² )
„C” (120 m² )
„B” (120 m² )
• dwie windy osobowe

Hala

2100

1480
(+ sektory A-Z)

4824
(sektory A-Z)

-

1000

Tak

Mała Hala

702

300

300

-

300

Tak

Sala „A”

120

120

120

35

60

Tak

Sala „B”

120

120

120

40

60

Tak

Sala „C”

120

120

120

-

60

Tak

Pomieszczenia

Powierzchnia

Ustawienie
Teatralne

Ustawienie
w kwadracie

Ustawienie
Bankietowe

Klimatyzacja

Ustawienie
Konferencyjne
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Hala Widowiskowo - Sportowa TORWAR
LODOWISKO
Sztuczne Lodowisko Hala „TORWAR II”
Obiekt spełnia wymagania techniczne międzynarodowych federacji. Wymiary płyty lodowej to: 30m x 60 m, widownia posiada 640
miejsc siedzących do dyspozycji, sala choreograficzna o powierzchni 108 m2, która może pełnić również funkcje sali gimnastycznej lub
sali konferencyjnej. Średnia temperatura w Hali wynosi ok. 14 stopni Celsjusza, co umożliwia w komfortowy sposób korzystać z organizowanych ogólnodostępnych ślizgawek. Sztuczne Lodowisko eksploatowane jest przez 10 miesięcy w roku, z przerwą technologiczną
w miesiącach letnich. Na Lodowisku możemy poszczycić się organizacją imprez takich jak: Drużynowe Mistrzostwa Świata w SHORT
TRACK, mecze hokeja na lodzie 1 liga, zawody Curlingowe, Międzynarodowe zawody w Łyżwiarstwie figurowym Warsaw Cup.

POWIERZCHNIA
1800 m2
W OBRYSIE BANDY LODOWISKA

TORWAR II LODOWISKO - PARTER

POWIERZCHNIA
1800 m2
W OBRYSIE BANDY LODOWISKA

Hokej na lodzie

TORWAR II LODOWISKO - 1 PIĘTRO

PŁYTA GŁÓWNA

ANTRESOLA

• powierzchnia – wymiary 60 m x 30 m: powierzchnia ok. 1700 m²
• nawierzchnia – utwardzony beton – obciążenie 500kg / m²
• wysokość nad taflą – 10,0 – 11.50 m
• podłączenia wody – 2 punkty (rolba + WC)
• podłączenia energii – 1 x 125A
• wjazd na płytę
• ilość wejść na halę dla użytkowników – 4 + 2 ewakuacyjne
• Szatnia dla użytkowników na 500 osób

• długość – 105 mb, szerokość – 1,9 m
• powierzchnia – 199.5 m2
• wysokość – 2,85 m
• nawierzchnia – PCV podłączenia energii – 2 x 63 A
• podłączenia wody – z WC
• bufet
• winda – brak (możliwość transportu wózków windą
w bud. Torwar II i dalej kładką)
• Klatki schodowe – 2

WIDOWNIA
• miejsc na trybunach – 640 krzeseł
• Wejście – 1 główne (schodami zewnętrznymi)
+ 1 ewakuacyjne

Łyżwiarstwo szybkie

SALA CHOREOGRAFICZNA nr 37
• powierzchnia – 108 m²
• wysokość – 3 m
• nawierzchnia – PCV

OŚWIETLENIE – lampy METALOHALOGENKOWE 1000 lux • NAGŁOŚNIENIE • WENTYLACJA – nawiewowo-wyciągowa
z recyrkulacją • ZASILANIE ENERGETYCZNE – 2 X 250 A • WYPOSAŻENIE SPECJALNE • Tablica wyników do hokeja na lodzie
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Ośrodki Przygotowań Olimpijskich w Polsce
Władysławowo

OŚRODKI PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH
Giżycko
Wałcz
Warszawa

Spała

Centralny Ośrodek Sportu
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich „Cetniewo” we Władysławowie
84-120 Władysławowo, ul. Żeromskiego 52,
tel. 0-58 674 63 00,
www.cetniewo.cos.pl

Centralny Ośrodek Sportu
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu
78-600 Wałcz, Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 99,
tel. 0-67 258 44 61,
www.walcz.cos.pl

Centralny Ośrodek Sportu
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Giżycku
11-500 Giżycko, ul. Moniuszki 22,
tel. +48 /87/ 441 71 00,
www.gizycko.cos.pl

Centralny Ośrodek Sportu
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale
97-215 Inowłódz, ul. Mościckiego 6,
tel. 0-44 724 23 46,
www.spala.cos.pl

Centralny Ośrodek Sportu
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku
43-370 Szczyrk, ul. Plażowa 8,
tel. 0-33 817 84 41
www.szczyrk.cos.pl

Centralny Ośrodek Sportu
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem
34-500 Zakopane, ul. Bronisława Czecha 1,
tel. 0-18 201 50 21,
www.zakopane.cos.pl
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Szczyrk
Zakopane
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