GÖRPÁLYA KATALÓGUS
Készítette: BMX FREESTYLE HUNGARY

Görpálya Katalógus

Bemutatkozás
A városi terek felhasználásával kapcsolatban a gyerekekre,
a tinédzserekre és a fiatal felnőttekre, -egy veszélyeztetett korosztályra- szeretnénk felhívni figyelmüket. Célunk,
hogy az utcára kényszerülő fiataloknak a drog, az alkohol
és bűnözés helyett egy új alternatívát tudjunk ajánlani az
utcai “extrém” sportok és sportpályák képében.
Célunk, hogy felhívjuk a hazai vezetők figyelmét arra,
amit már a nyugat- európai, de már a kelet- európai szomszédaink is felismertek és eredményesen alkalmaznak:
nevezetesen hogy a fiatalkorú drog fogyasztás és a bűnözés
nagy mértékben csökkenthető utcákon, parkokban elhelyezett ingyenes sportpályák által, hiszen a fiatalok nagy
része sokkal szívesebben tölti itt idejét, ellenőrzött, rendezett módon mint sem deviáns
csoportokban.

A város védelme
Ezek a speciális pályák több funkcióval is bírnak, mivel
nem csak a város egyéb közterületeit óvják meg az amortizációtól, hanem lehetőséget biztosítanak az amúgy inaktív \ utcán kallódó fiatalok számára, hogy szabadidejüket aktívan, hasznosan tölthessék.

Berlin-Németország
Kültéri fa skatepark

A sportolás új irányzata
Statisztikák szerint egyre kevesebb gyermeket kötnek le
a tradicionális sportok, mint a futball, az úszás, vagy az
atlétika. Ők ugyanazt az örömöt valamilyen más, a megszokottól eltérő módon találják meg. A legnépszerűbb
extrém sportok: BMX, gördeszka, görkorcsolya, roller.
Hazánkban a fent említett speciális sportok leginkább
a megfelelő környezet: a speciális pályák hiányát szenvedik.
Javasoljuk, hogy ha valaki az ön és környezetpusztítás
helyett a mozgást választja, próbáljuk meg közös erővel
megteremteni az erre alkalmas létesítményeket, ezért
szeretnénk szerepet vállalni tanácsadóként, vagy akár
ezen pályák szakszerű tervezésében, megépítésében, és
üzemeltetésében.

Rossz példák
Sajnos számos esetben tapasztalta már a magyar extrémsport közösség, hogy nem megfelelő szakértelemmel megépített pályák készültek állami vagy Úniós forrásokból.
Örömmel értesülünk, ha egy önkormányzat “görpálya”
építését fontolja, de a rosszul megépített pályák nem
alkalmasak sportolásra, ez pedig a helyi önkormányzatoknak -befektetőknek sem kedvez. Sajnos sok esetben
találkoztunk ilyen esetekkel, ennek megelőzése érdekében szeretnénk felajánlani segítségünket.

Köln-Németország
Kültéri föld ugrató pálya

Miben tudunk segíteni?
Tagjaink Magyarország mindenkori és jelenlegi
legeredményesebb BMX-esei, valamint a széleskörű
használhatóság érdekében együttműködünk Gördeszkásokkal, Görkorcsolyásokkal, Rolleresekkel is,
így garantált, hogy a létesítmény mindenki számára
megfelelő lesz.

SKATEP

-A kialakításnál figyelembe vesszük a helyi közös
ség igényeit.
-A felügyeletünk mellett megépült pályákat egy
saját minőségi bizonylattal látjuk el, mely előnyös
lehet a pályázatoknál, valamint az elismertségnek
köszönhetően jóval több látogatóra számíthat majd
a létesítmény.
-Az évek során kialakult jártasságnak köszönhetően
egy “laikus” tervező \ kivitelező céggel szemben
hatékonyabban tudjuk kihasználni a rendelkezésre
álló forrásokat, és az építési területet, ezzel csökkentve a költségeket.
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Linz-Ausztria
Beltéri fa skatepark
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PARK PROS
Hogyan tudunk segíteni?
1. Felügyelet:

A megépülő pálya tervezéséhez, kivitelezéséhez
elismert sportolókat és szakembereket biztosítunk, akik az Ön\Önök által megbízott tervezővel
együttműködve készítik el a terveket.

2. Tervezés:

A tervezést teljes mértékben az általunk kijelölt
szakmai csoport végzi. Ezt követően a tervek
alapján az Ön\Önök által megbízott kivitelező
cég építi meg a pályát.

3. Tervezés és kivitelezés:

Mind a tervezés, mind a kivitelezés feladatát mi
látjuk el.

4. Utógondozás, fenntartás:

Sok éves szakmai tapasztalatainkra támaszkodva,
mind tanácsadásban mind lebonyolításban segítő
kezet nyújthatunk a fenntartási, üzemeltetési
feladatokkal kapcsolatban, a költségekhez szükséges források előteremtésében.

Pályatípusok
1. Föld “pumpapálya”

Kizárólag kerékpárral használható.
Karbantartást igényel: minimum havonta 1x.
Előnyök:
-Megépítésének költsége töredéke a többi pályáfajtáénak,
-Akár 5 éves kortól használható,
-Igények szerint könnyen átalakítható
-Alkalmas rendezvények színesítésére is (bemutatóval)
Hátrányok:
-Sűrű karbantartást igényel (minimum havonta)
-Kizárólag kerékpárral használható
Hová ajánljuk:
5000 m2 -nél nagyobb parkokba \ külvárosba.

Föld “pumpatrack”

Ára: ~300.000 - 800.000 ft

2. Fa skatepark

Használható szinte minden extrémsport eszközzel
Karbantartást igényel: Félévente.
Előnyök:
-Bármilyen eszközzel használható
-Viszonylag könnyen átalakítható, bővíthető
Hátrányok:
-Kültéri alkalmazás nem ajánlott
Hová ajánljuk:
Beltérre-fedett helységbe: Elhagyatott \ használaton kívüli
bérházakba, gyárépületekbe
Ára: ~10.000.000 - 40.000.000 ft

Fa skatepark

3. Fém vázas skatepark

Használható szinte minden extrémsport eszközzel
Karbantartást igényel: Évente
Előnyök:
-Bármilyen eszközzel használható
-Időtálló, masszív szerkezet
-Kültéren is alkalmazható
-Igény szerint szétszedhető, szállítható
Hová ajánljuk: Kültérre, beltérre egyaránt.
Ára: ~10.000.000- 40.000.000 ft

4. Beton skatepark
Fém vázas skatepark

Használható szinte minden extrémsport eszközzel
Karbantartást nem igényel
Előnyök:
-Szinte zajmentes
-Masszív szerkezet
Hová ajánljuk: Kültérre, szinte bárhová

Ára: ~25.000.000- 50.000.000 ft

5. Fa vagy beton Velodrom

Használható országúti kerékpárra, mountain bike-al, és fixi-vel.
Karbantartást igényel: félévente

Beton skatepark

Előnyök:
-A kevésbé bátor utcai sportolók is élvezetet lelehetnek benne,
felkészíthet egy esetleges későbbi sport karrierre de szabadidő
sportnak is kiváló.
Hová ajánljuk: Fából beltérre, betonból kültérre

Ár: ~10.00.000 - 20.000.000 ft
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