"Sodobno športno igrišče"

SKATEPARK
- Kaj je skatepark?
- Zakaj jih potrebujemo?
- Kdo jih lahko uporablja?
- Moderni športi v Sloveniji.
- Urbana umestitev objektov.

PRIPRAVIL:
Wallnut skateparks

PODJETJE:
Comfort zone, d. o. o.
Kot 3
6230 Postojna
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SKATEPARK?
"Skateparki gradijo in
vzdržujejo zdrave in močne
skupnosti. Za mnoge mlade
postanejo drugi dom."
Skatepark je prostor, ki ga uporabljajo športniki vseh
starosti, v prostem času in profesionalno.
Kvaliteten skatepark povezuje ljudi iz lokalne
skupnosti, privabi ljudi iz cele države in tudi tujine.
Tako se sklenejo nova lokalna in medkrajevna
poznanstva in prijateljstva. Ker so ti športi
individualni in ne kontaktni, se lahko na istem objektu
rekreirajo mlajši in starejši. Skupen interes različnih
generacij pripomore pri medgeneracijskem druženju,
ki je nujno potrebno za zdravo družbo.
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Skatepark kot igrišče nima že v naprej začrtane
oblike, kot je to značilno pri drugih športih. Z
edinstvenim dizajnom se poskrbi, da je skatepark
vedno zanimiv in redno privablja ljudi tudi iz drugih
krajev, saj tudi če nekje že imajo skatepark, se v
drugem vedno lahko naučijo novih sposobnosti in se
ob tem rekreirajo in zabavajo. To je ena od najlepših
lastnosti in možnosti skateparkov, hkrati pa zahteva,
da skatepark načrtuje nekdo, ki ima izkušnje v dizajnu
in uporabi skateparkov. Enako velja za izgradnjo. Tak
skatepark nudi vse, kar potrebujejo uporabniki in
sovpada v mesto, ga krasi kot lep, kvaliteten in
uporaben arhitekturni izdelek za šport in dogodke. Za
prepoznavnost mesta, pa se lahko še dodatno poskrbi
s tem, da se v skatepark vključi značilnost mesta kot
skulpturo ali objekt, ki se ga lahko uporablja.
Skatepark je naložba v šport in umetnost.
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SODOBNA
ŠPORTNA
IGRIŠČA
Tako kot je bila pred leti velika potreba po kjer bi lahko lokalni športniki trenirali ali
igriščih za košarko in nogomet, je danes

pa organizirali takšne dogodke, je

potreba po manjših in večjih skateparkih v standard slovenskega športa v tej panogi
vseh mestih in predelih večjih mest v

po nepotrebnem nižji, hkrati pa veliko

Sloveniji. Skateparki in manjši objekti so

rekreativnih športnikov in otrok nima

zelo prilagodljiva igrišča in se jih lahko

prostora za dobro in varno rekreacijo.

umesti skoraj kamorkoli. Prilagodi se jih po Ker so tekmovanja X games zaradi teh
velikosti in dizajnu, da sovpadajo in

športov tako gledana, so se v olimpijskem

popestrijo okolico.

komiteju odločili, da skate in bmx uvrstijo

Skejtanje in bmx sta pri nas že dolgo

med olimpijska športa. Tako se je na

popularna športa. V Sloveniji se je mnogo

olimpijskih igrah Tokio 2020 organiziralo

let organiziralo veliko manjših tekmovanj, prvo olimpijsko tekmovanje v skejtanju in
dogodkov in državnih tekmovanj, ki so

bmx-u.

kvalifikacije za svetovna prvenstva. Vsi ti

To je še ena potrditev, da to niso več le

dogodki so zelo obiskani in pritegnejo tudi ulični športi in da se v Sloveniji nujno
tuje občinstvo. Ker večina mest v Sloveniji potrebuje več sodobnih
nima dobrega skateparka,
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skateparkov.
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VRSTE BETONSKIH
SKATEPARKOV
Skateparkov je več vrst, lahko so usmerjeni v eno vrsto objektov ali pa so
kombinacija vseh vrst. Pri vseh vrstah je najbolj pomemben dizajn
skateparka, saj slabo načrtovan park hitro razbije "linije", ki so v parku
mogoče.
Street plaza - ta vrsta skateparka jemlje inspiracijo iz mestnih ulic. Zato
lepo sovpade z mestom in okolišem. V takšne parke se enostavno vključi
objekte in materiale, kot so rožna korita, tlakovci, stopnice, klopce in
klančine.
Flow - v teh skateparkih je poskrbljeno, da se med vsemi objekti prehaja
brez napora in brez poganjanja z nogo. V teh parkih so zelo pogosti
"snake runi", krivine v obliki kače za zabavno in lahko pridobivanje
hitrosti.
Bowl - ta vrsta skateparka vsebuje več različnih betonskih bazenov. Vsak
je svoje oblike in velikosti. "Bowli" so zelo primerni objekti tudi kot
samostojni, saj omogočajo neprekinjeno vožnjo uporabnikom.
Kombinacija vseh vrst - pri kombiniranemu skateparku ima dizajner
najtežje delo, hkrati pa ima tudi največ svobode za izris edinstvenega
skateparka.
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PRIMERJAVA
Z
URBANA
UMESTITEV
DRUGIMI IGRIŠČI
Skate objekti so odlična rešitev za popestritev že
obstoječih ali novonačrtovanih mestnih parkov,
mestnih trgov, športnih parkov in ostalih predelov
mest in vasi, ki so neizkoriščeni. Na veliko mestih so
športna in otroška igrišča, ki so dotrajana ali
zastarela in se jih lahko hitro popestri z objektom, ki
takoj nudi moderno rekreacijo. To je le eden od
primerov za posodobitev mnogih potencialnih delov
mest.
Objekti se prilagodijo po velikosti, namembnosti
mesta, kjer bo stal, in sosednji infrastrukturi. Za vsak
prostor se lahko načrtuje in zgradi kvliteten
skatepark ali objekt. Namanjši objekt lahko zasede le
nekaj kvadratnih metrov, veliki skateparki pa tudi več
tisoč.
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Športna raznolikost
Skatepark je igrišče za veliko športov. Uporablja se
s skejti, kotalkami, kolesi, skiroji, invalidskimi
vozički, monocikli ...

Popularnost
Število mladih, ki se začenja ukvarjati s temi
športi, je vsak dan večje. Za tovrstne športe pa
se na novo odločajo tudi starejši. Kjerkoli se
postavi dobra tovrstna infrastruktura, je odziv
dober in uporabnikov nikoli ne manjka.
Olimpijske igre pa bodo popularnost in
potrebe še povečale.

Razvoj sposobnosti
Moderni športi razvijajo koordinacijo telesa,
koncentracijo, telesno sposobnost, sposobnost
premagovanja nepotrebnih strahov,
sposobnost preračunljivega tveganja in še
mnogo drugih. Tako kot ostali športi tudi
moderni pomagajo pri veliko mentalnih
boleznih, s katerimi se spoprijemajo mladi
danes.
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DOGODKI
Skatepark je prostor za organiziranje veliko različnih dogodkov. Ker so uporabniki
skateparka vseh starosti, so dogodki lahko bolj prilagojeni za mlajše oziroma starejše
ali pa so dogodki skupni. Moderni športi so zelo povezani z glasbo in umetniškim
ustvarjanjem, kot je slikanje, grafitiranje, tiskanje magazinov, izdelki iz lesa in betona
... V skateparku se lahko organizira koncerte in dogodke, povezane z drugo umetnostjo
in se s tem privabi še širšo množico. Takšni dogodki so zelo priljubljeni. Zaradi tako
širokega izbora možnosti je skatepark igrišče, ki poskrbi za dogajanje celo leto.

ŠPORTNE ŠOLE
Skatepark omogoča kvalitetno izvedbo popoldanske šole vseh zgoraj naštetih športov.
Zanimanje otrok in odraslih je ogromno, skateparkov pa ni dovolj. Varen in hiter
napredek otrok je mogoč le s kvalitetnimi skateparki, ki ponujajo izziv na vseh stopnjah
znanja.
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PRIMERJAVA
Z
PRIMERJAVA
IGRIŠČ
DRUGIMI IGRIŠČI
Skatepark prenese veliko število uporabnikov na igrišču. Če
bo park res funkcionalen, pa je odvisno od kvalitete dizajna
in izgradnje parka.

Skatepark
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Skatepark
Velikost: 1000 m²
Število uporabnikov: 40

Nogomet
Velikost: 7000 m²
Število uporabnikov: 22

Tenis
Velikost: 195.65 m²
Število uporabnikov: 2-4

Potrebno je poskrbeti, da imamo dovolj skateparkov in da
je njihova kvaliteta konkurenčna evropski. Tako bo
napredek uporabnikov večji, varnejši in dolgotrajnejši.
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Naš cilj je sodelovanje, saj
lahko le skupaj zaključimo
kvalitetne in sodobne
projekte.
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KONTAKT:
+386 40 532 344
info@wallnut.si
www.wallnut.si
Comfort zone, d. o. o.
Kot 3,
6230 Postojna,
Slovenija
Ponujamo:
- dizajn in načrtovanje skateparkov;
- izgradnjo skateparkov;
- izgradnjo miniramp, bazenov in manjših objektov;
- vlivanje skate bazenskih robnikov;
- prodajo in montažo umetnih trav za nogometna, tenis in golf igrišča;
- prodajo in montažo podlag za otroška igrišča in fitnese.

Če imate kakršnokoli vprašanje ali pa potrebujete informacije glede
skateparkov in začetka projekta, nas prosim kontaktirajte. Z veseljem vam
bomo svetovali in skupaj bomo našli ustrezno rešitev. Ker dobro poznamo
slovensko skate skupnost, vam lahko pomagamo stopiti v kontakt z vašo
lokalno skupnostjo in z njimi določimo, kakšne so potrebe in želje bodočih
uporabnikov.

V SODELOVANJU Z:

Reference za fotografije:
Anja Paternoster - Žene skate crew,
Blaž Turk,
CIB crew,
Wallnut skateparks.

WWW.WALLNUT.SI

