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ДНІПРОПЕТРОВСЬК

Скейт-майданчик
для занять
екстремальними видами спорту

Передумови
Сьогодні молоді люди все більше надають перевагу здоровому способу життя, прагнуть мати добру
фізичну форму і присвячують цій меті своє дозвілля.
Молодіжна політика міської влади Дніпропетровська спрямована, зокрема, на підтримку розвитку
фізичної культури і спорту. Тому в місті ведеться постійна робота щодо створення умов для активного
відпочину молоді.
Яскравим результатом такої діяльності є скейтмайданчик, відкритий у міському Молодіжному парку у 2012 році до Дня міста.

Нововведення
Скейт-майданчик – це реалізація спільної ініціативи Дніпропетровської міської ради, федерацій
екстремальних видів спорту та окремих зацікавлених груп молоді. Його будівництво велося у тісній
співпраці з промисловими підприємствами міста.
На майданчику розміром 30х40 м розміщені
спеціальні металеві конструкції – «рампи», «гірки»
тощо.
Всі конструкції виготовлені з металу, поверхня вкрита композиційними матеріалами, поручні
безпеки - сталеві, бічні та задні стінки обшиті по-

двійною ламінованою фанерою. Сам майданчик
має асфальтове покриття. Його територія огороджена, добре освітлена і охороняється у вечірній
час.
На скейт-майданчику можна займатися такими
видами спорту: роллер-спорт, скейтбординг, маутингборд, велотріал, ВМХ, екстремальний самокат.
Обладнання майданчика дає змогу проводити тут тренування та всеукраїнські змагання з
екстремальних видів спорту за участю кращих
спортсменів.

К РА Щ І П РА К Т И К И М І С Ц Е В О Г О С А М О В Р Я Д У В А Н Н Я

Результати
Скейт-парк – це перший подібний об’єкт у Дніпропетровську. Молоді люди, що захоплюються
катанням на скейт-бордах, роликових ковзанах,
спеціальних велосипедах отримали можливість
відпрацьовувати свою майстерність, обмінюватися досвідом, змістовно проводити дозвілля.
Молодіжний парк – це дуже популярне місце
відпочинку в Дніпропетровську, тому його впорядкування та реконструкція є важливим чинником
забезпечення належних умов для відпочинку та
проведення дозвілля для городян.

Інформація для контактів
Управління у справах молоді та спорту
Дніпропетровської міської ради
просп. К. Маркса, 75,
м. Дніпропетровськ , 49000
тел. 56- 744 14 56
ел.пошта: mmcp@miac.dp.ua
КП «Молодіжне творче об’єднання»
Дніпропетровської міської ради
вул. Набережна Заводська, 53
м. Дніпропетровськ,
тел. 56- 788 47 02
ел.пошта: lenpark@mail.ru
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