Pumptrack Põlvasse!

Idee kirjeldus:
Põlva vald on suurepärane koht elamiseks, siin on rikkalik loodus ja ühtehoidev kogukond. Me
kõik nõustume väitega, et tulevik on noorte teha – Põlva vallas on mitu üldhariduskooli,
lasteaeda ning huviringi, mis on pidevas arengus just seetõttu, et soovime oma lastele pakkuda
parimat kasvukeskkonda. Puudus on aga noortele mõeldud atraktiivsetest avalikest füüsilist
väljakutset pakkuvatest tegevustest. Soovime kaasava eelarve abil rajada Põlvasse
pumptrack`i, mis kutsub noori liikuma, pakub meelelahutust, arendab tasakaalu, kaaslaste
märkamist ja nendega arvestamist. Selleks, et pumptrack leiaks maksimaalselt kasutust
pakume selle asukohaks välja Põlva järve ümbruse ala, et antud park oleks vahetus kauguses
Põlva skatepargiga. See on ideaalne koht nii linna seisukohalt, kuna asub selle südames, kui ka
kogukonna seisukohalt, sest noorte hulk selles piirkonnas on kõige suurem.
Sihtrühm:
Pumptrack sobib nii sportimiseks kui ka vaba aja veetmiseks ning ühendab endas
mänguväljaku ja spordiväljaku. Kindlasti ei ole tegu vaid ekstreemspordiks mõeldud
rajatisega. Rada sobib kasutamiseks väikelastele, teismelistele, täiskasvanutele ja seenioritele
ning seda olenemata nende oskustasemest. Pumptrack`il saab liikuda ja treenida nii rulade kui
ka rulluiskude, tõuke- ja jalgratastega.
Pumptrack koosneb kurvidest ja lainetest, mille abil on võimalik pumbata kiirust. Kehamassi
õige liigutamise tulemusena tekib üha suurenev hoog. Antud tehnika on jõukohane absoluutselt
igas vanuses sõitjatele.

Ettepaneku maksumus:
Pumptrack`i maksumuseks on 100 000 €.
Esialgne plaan on, et pumptrack laiuks 800-1000 m2 alal. Maksumus sõltub planeeritavast
mahust, pinnasetöödest, kas kasutatakse ettekasvatatud muru või see külvatakse. 2019.aastal
Eesti erinevatesse paikadesse nt Kundasse ja Viljandisse ehitatud rajatiste maksumused samas
suurusjärgus ja teostatud projekteerimis-ehitushankega. 2016. aastal Pärnus tehti samuti
kaasava eelarve 30 000 € ja linna lisarahastuse raames pumptrack randa teenindava rajatisena.
Põlvasse on see võimalik samuti lahendada, ilma detailplaneeringuta.
Pumptrack`i eelarve
Ehituse eelarve sõltub suuresti materjali kättesaadavusest ning raja suurusest ja asfalteeritava
pinna suurusest. Samuti kas haljastuseks kasutatakse muruvaipa või mitte. Pumptrack`i
“täispakett”, mis sisaldab kõiki kulusid kokku (materjal, teenus, muruvaip jne) maksumus on
50/50 proportsiooniga (50% asfalt ja 50% haljastus) ning raja m2 hind on 90-95€/m2. Kaasavast
eelarvest 50 000 eurot ja teine 50 000 võiks olla valla eelarvest mänguväljakute
investeeringust. Põlva valla viimased mänguväljakud on rajamisel Tilsi ja Ahja keskustesse ja
järgmise mänguväljaku investeeringu võiks teha kõikidele vanusegruppidele Põlvasse.

Lisainfo:
Põlva on aktiivset liikumist soosiv linn. Meie oma projektiga soovime sellele kaasa aidata.
Pumptrack on mõeldud kõigile!

Mõned faktid:
- Pumptrack ühendab endas nii mänguväljaku kui ka spordiväljaku.
- Pumptrack on 2018.a. UCI ala ning kuulub jalgrattaliidu spordialade hulka.
- Pumptrack`il saavad sõita nii väikelapsed kui professionaalid.
- Pumptrack`il treenivad paljud tippsportlased: krossisõitjad, motosportlased, maanteeratturid,
maastikuratturid jne.
Sisendi pumptrack`i maksumusest on antud pumptrack`i ehitust teostava ettevõtte tegevjuht
Henri Kalm ning pildid pärinevad ettevõtte koduleheküljelt (https://pumptracks.ee).

