
"PUMP TRACK" TRASA Šiaulių miesto 

Dainų parke



PUMP TRACK 
TRASA

Idėja, kurios įgyvendinimą siūlau Šiauliams – tai 

specializuotos trasos, skirtos dviračiams, paspirtukams, 

riedučiams bei riedlentėms įrengimas Dainų parke. Svarbu, 

kad šį objektą galima įrengti ir pradėti naudoti greitai, o ne 

auginti dešimtmečiais - juk niekas nežino kas bus po kelerių

metų.
▪ Tai saugi erdvė vaikams

leisti laisvalaikį;

▪ Puiki galimybė

pažengusiems

sportininkams tobulėti;

▪ Būdas pritraukti aukšto

lygio varžybas į miestą;

▪ Parką puošiantis objektas, 

puikiai derantis su gamta;



AR TAI AKTUALU 
MŪSŲ MIESTE?

Labai svarbu, kad vaikai turėtų saugią, profesionaliai įrengtą

erdvę smagiai leisti laiką, lavinti savo kūną ir augti sveiki bei

aktyvūs. Be to, mieste yra poreikis šiam objektui – prie BMX 

trasos yra supilti keli kalniukai, savotiškos pump track trasos

užuomazgos ir ant jų nuolat galime išvysti važinėjančius tiek

mažus vaikus, tiek ir paauglius.
▪ Tinka vaikams nuo dvejų

metų;

▪ Tinka pažengusiems

sportininkams;

▪ Tinka dviračiams, 

paspirtukams, 

riedlentėms, riedučiams

ir viskam kas rieda;



PUMP TRACK 
KAIMINYSTĖJE

Tokios trasos šiuo metu ypatingai populiarėja visame

pasaulyje.

Šiauliai anksčiau buvo laikomi dviračių miestu, turime gausų

būrį kalnų bei BMX dviratininkų, nemažai ekstremalų sportą

mėgstančio jaunimo, riedančio kuo tik papuola –

paspirtukais, riedlentėmis, riedučiais, riedslidėmis, todėl toks

objektas būtų ypač reikalingas.

▪ Vilniuje

▪ Kaune

▪ Alytuje

▪ Kėdainiuose

▪ Anykščiuose

▪ Rygoje

▪ Olainėje

▪ Druskininkuose (jau greitai)

▪ Šakiuose (jau greitai)



DABARTINĖ 
SITUACIJA

Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad
mūsų mieste pakanka erdvių, 
kuriomis gali naudotis sporto ir
aktyvaus laisvalaikio entuziastai –
turime BMX trasą, turime net du 
riedlenčių parkus – visiškai naują
centriniame parke bei truputį
kuklesnį Beržynėlyje, bet 
pažiūrėjus atidžiau visi šie
objektai turi tam tikrų trūkumų.



BMX TRASA

BMX trasa skirta treniruotis
sportininkams ir plačiajai
visuomenei nėra atvira (su tam 
tikromis išlygomis), bet tai 
suprantama – joje nuolat vyksta
treniruotės ir varžybos, ji 
techniškai sudėtinga
nepasiruošusiems žmonėms, jai 
reikalinga speciali priežiūra. Iš
esmės tai yra profesionalaus
sporto objektas.



RIEDLENČIŲ PARKAI

Kalbant apie riedlenčių parkus – taip, jie tikrai geri. Ypač
naujasis – įrengtas centriniame parke. Esantis Beržinėlyje
gal jau morališkai kiek pasenęs, bet su nedidelėmis
investicijomis jį galima atnaujinti.

Didžiausias šių parkų trūkumas – norint jais saugiai
naudotis reikalingi tam tikri įgūdžiai. Nors dažnai
teigiama, kad jais gali naudotis net vaikai nuo penkerių
metų, bet juose dominuoja paaugliai, kurie jau turi
pakankamai patirties, kad atliktų sudėtingus triukus, o 
šalia jų važinėtis mažesniesiems pakankamai pavojinga. 
Be to pumptrack‘as iš skatepark‘ų nuviliotų mažiausius
naudotojus tuo pačiu atlaisvindami daugiau vietos labiau
patyrusiam, vyresniam jaunimui.



PUMP TRACK 
VAIKAMS

Vaikams ypač naudinga važinėtis
tokiose trasose, kadangi čia ypatingai
lavinama pusiausvyra, koordinacija, 
stiprinami visi palaikantieji bei skeleto
raumenys, o tai labai svarbu ir
laikysenai ir traumų prevencijai tiek
sportuojant, tiek buityje. Iš pump 
track‘o jie grįš ne tik kupini geriausių
emocijų, bet ir gavę didžiulę fizinę
naudą. Be to net dviejų metų vaikas
jau gali įveikti tokią trasą.



PAŽENGUSIEMS 
SPORTININKAMS

Suprantama, kad trasa būtų skirta
ne tik mažiems vaikams, bet ir
paaugliams bei suaugusiems. 
Pagrindinė jos ypatybė – kad gali ją
įveikinėti pagal savo fizinį bei
techninį pasiruošimą. Gali tiesiog
riedėti, gali važiuoti dideliu greičiu, 
gali atlikti šuolius.



PROFESIONALAMS

Net profesionalūs MTB ar BMX 
dviratininkai čia turėtų galimybę
tobulinti savo įgūdžius, kurie jiems
reikalingi varžybose. Vis dėl to Šiauliai –
BMX miestas, nepamirškime kad čia
užaugo olimpietė Vilma Rimšaitė, 
TOKYO olimpiados kandidatas
Gabrielius Pabijanskas, šiuo metu auga
keli itin perspektyvūs sportininkai, 
kuriems tokia trasa būtų didelė
paspirtis siekiant aukštų rezultatų. 
Galbūt joje net galėtų vykti mėgėjų ar
profesionalų varžybos.



KONCEPCIJA

Trasos koncepcija pakankamai
paprasta. Yra keli paaukštinti
posūkiai, vadinami viražais ir
skirtingais atstumais išdėstyti
kalneliai. Trasą galima įrengti bet 
kokioje vietovėje – atvirame lauke, 
parke ar net miške tarp 
medžių. Latvijoje, nauja Olainės
pumptrack trasa įrengta parke tarp 
senų pušų, o ją įrengiant nebuvo
nukirstas nei vienas medis.



ATITRAUKIME VAIKUS NUO TELEFONŲ



AČIŪ UŽ DĖMESĮ Kartu mes galime 

daugiau!


