
KONCEPCJA INNOWACYJNYCH ROWEROWYCH PLACÓW ZABAW 

TYPU PUMPTRACK 



Jest to innowacyjny, zdobywający niezwykłą 

popularność na świecie rowerowy plac zabaw 

przeznaczony do zbiorowej rekreacji.  

 

Jazda po torze polega na wykonywaniu 

intuicyjnych i skoordynowanych ruchów ’góra– 

dół’, dzięki którym poruszanie się po torze 

może odbywać się bez pedałowania. 

 

PUMPTRACK jest obiektem stanowiącym 

idealne połączenie bezpiecznej zabawy, jazdy 

na rowerze i przebywania na świeżym po-

wietrzu. Przeznaczony jest zarówno dla profe-

sjonalistów, pasjonatów jak i całych rodzin. 

Pomaga także w zacieraniu różnic poko-

leniowych oraz budowaniu dobrych   relacji.  

 

Sport ten wyrabia refleks, zmysł równowagi, 

pewność siebie, obycie ze sprzętem rowero-

wym oraz kondycję fizyczną będąc jednocze-

śnie bezpieczną zabawą na każdym poziomie 

zaawansowania.  

 

Dzięki odpowiedniemu profilowaniu trasy jest 

przejezdny na zróżnicowanych prędkościach 

zarówno dla małych rowerków dziecięcych jak 

i dużych rowerów górskich. 

CZYM JEST PUMPTRACK 

 



PUMPTRACK W PRAKTYCE 
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MODA NA PUMPTRACK 

 Moda na PUMPTRACK ogarnia świat. Te mini-

tory uczą koordynacji ruchowej, która poprzez 

wykorzystanie muld i band pozwala napędzać 

rower. 

 

W Europie widok całych rodzin biorących 

udział w zawodach nie jest dziś zaskoczeniem. 

Podobnie pikniki organizowane przy okazji 

tego typu spotkań, stają się coraz bardziej 

popularnel wśród okalnych społeczności . 

 

Niemal każdy może jeździć po PUMPTRACK’U. 

Początkujący będą powoli i spokojnie 

przejeżdżać tor, wprawni rowerzyści rywalizo-

wać między sobą a najlepsi jeździć na jednym 

kole. 

FOT. TIM CHARDONNET 



DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ W PUMPTRACKI - ASPEKTY SPOŁECZNE 

 Według badań GUS w roku 2012 najpopularniejszą aktywnością sportowo -  rekreacyjną wśród Polaków  
była jazda na rowerze, co zadeklarowało aż 66,0% ankietowanych. 

 
      PUMPTRACKI: 
 sprzyjają budowaniu dobrych  

relacji społecznych; 
 

 angażują całe rodziny oraz ułatwiają  
zacieranie różnic międzypokoleniowych; 
 

 są miejscem spotkań i stanowią  
zdrowy azyl dla lokalnych społeczności; 
 

 wspierają promocję zdrowego trybu życia  

i kultury fizycznej; 
 

 zaprojektowane świadomie z dbałością  
o detale mogą pełnić rolę przestrzennych  
rzeźb urozmaicających krajobraz; 
 

 ich użytkowanie jest ciche  
i przyjazne dla otoczenia; 
 

 są areną sportową umożliwiającą  
organizację imprez rowerowych. 

 
 FOT. NAKED RACING FLICKR 



 Szybka i nieskomplikowana prawnie inwestycja. 
 

 Obiekt bezpieczny dla użytkowników.  
 

 Prosta konstrukcja niewymagająca częstej konserwacji. 
 

 Innowacyjny element przestrzenny  idealny do rodzinnej rekreacji  w parkach 
miejskich i centrach sportowo – rekreacyjnych. 
 

 Idealny sposób na urozmaicenie i wzbogacenie o aspekty rekreacyjne zarówno 
projektowanych jak i istniejących ścieżek rowerowych. 
 

 Ciekawy sposób zagospodarowania trudnych terenów zielonych. 
 

 Sposób na rewitalizację zaniedbanych i rzadko odwiedzanych fragmentów parków 
czy skwerów miejskich, dawnych wysypisk śmieci, wyrobisk, składowisk piasku, 
terenów poprzemysłowych i jednocześnie szansa na wytworzenie w tych miejscach 
mini – ośrodków aktywności ruchowej.  
 

 Możliwość wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu takich  jak 
destrukt betonowy pozyskiwany z rozbiórek i mielona guma ze starych opon. 
 

 Obiekt podnoszący atrakcyjność deweloperską lokalizacji i pobliskich budynków, 
co potwierdzają badania przeprowadzone w USA (Bikes Belong Foundation). 
 

 
 

 
 
 
 

DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ W PUMPTRACKI - ASPEKTY  INWESTYCYJNE 



IŁAWA | REALIZACJA PAŹDZIERNIK 2014 

tor profesjonalny  dł. jezdna 85mb 

 



JASTRZĘBIE ZDR. | REALIZACJA LISTOPAD 2014 

tor równoległy  dł. jezdna 120mb 

 



RUDA ŚLĄSKA| 2015 

tor profesjonalny  dł. jezdna 130mb 

 



USTRZYKI DOLNE | 2015 

tor profesjonalny dł. jezdna 170mb 

 



WARSZAWA -POWIŚLE | 2015 

tor profesjonalny dł. jezdna 75mb 

 



ALEJA SPORTOWA | KONCEPCJA | 2015 

tor profesjonalny  dł. jezdna 120mb 
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Przygotowanie i realizacja rowerowego placu zabaw typu PUMPTRACK to nieskomplikowany, wieloetapowy 

proces, którym zajmujemy się kompleksowo.  Składa się on z następujących etapów: 
 

PROCES REALIZACJI PUMPTRACK’A 

 

ETAP I 
 
 Określenie wspólnie z Zamawiającym koncepcji 

rowerowego placu zabaw dla wybranej  
lokalizacji oraz opracowanie dokumentacji do 
uzyskania pozwolenia na budowę.   
 

 Wyrównanie terenu pod budowę placu, zebranie 

humusu, geodezyjne wyznaczenie toru   
 
 Wykonanie konstrukcji toru ze starannie wyse-

lekcjonowanej  mieszanki kruszyw.   
 

 Wstępne profilowanie i testy jezdne toru wykony-
wane przez certyfikowanego w Międzynarodo-

wym Stowarzyszeniu Kolarstwa Górskiego pro-
jektanta torów Macieja Kucborę.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ETAP II 
 
 Docelowe utwardzenie i zagęszczenie konstrukcji.   

 
 Ułożenie nawierzchni trakcyjnej.   

 
 Zagospodarowanie terenu na skarpach toru 

trawnikiem.   
 

 Umieszczenie na terenie rowerowego placu 
zabaw tablicy z regulaminem informującej  
o zasadach użytkowania placu oraz o technice 
poruszania się po torze. 
 

 

ETAP III 
 
 Przekazanie obiektu do użytkowania przy udziale 

zespołu testującego i pokazującego zalety toru. 



 Wg projektu ustalonego z Zama-
wiajacym możliwy jest montaż ele-
mentów  małej architektury takich 
jak: ławki, wieszaki na rowery, 
kosze na śmieci.  

 

 Organizacja imprezy otwierającej 
tor w postaci instruktażu, pokazów 
i zawodów z pełną  obsługą 
marketingową oraz pomiarem 
czasu dla zawodników z róż-
nych  grup wiekowych.   

 

 Organizacja warsztatów szkolenio-
wych na terenie rowerowego 
placu zabaw prowadzonych przez 
wykwalifikowanych instruktorów. 

USŁUGI DODATKOWE I IMPREZY TOWARZYSZĄCE VELOPROJEKT 



ZESPÓŁ VELOPROJEKT 

 Jesteśmy zespołem łączącym spe-
cjalistów branży budowalnej i sporto-
wej: architektów, konstruktorów oraz 
czynnych zawodników i instruktorów 
jazdy na rowerze.    

 
 Zajmujemy się kompleksowym wspar-

ciem Zleceniodawcy w procesie  inwe-

stycyjnym, projektowaniem oraz wyko-
nawstwem rowerowych placów zabaw 
typu PUMPTRACK wraz z profesjo-
nalnym zagospodarowaniem terenu 
wokół, poprzez dobranie elementów 
małej architektury oraz zieleni.   

 

 Mamy bogate doświadczenie w pro-
jektowaniu tego typu obiektów rowe-
rowych. Nasz zespół to gwarancja 
sprawnie przeprowadzonej inwestycji  
oraz obiekt  sportowy o sprawdzonych  
i przetestowanych parametrach. 

Maciej Kucbora - projektant i wykonawca 
torów rowerowych, utytułowany  zawodnik, 
instruktor  i tester rowerów 

Konrad Muraszkiewicz - projektant torów 
rowerowych, architekt z uprawnieniami do 
projektowania bez ograniczneń 



Velo Projekt sp. z o.o. 

ul. Orzechowa 22 

15-822 Białystok 
 

konrad@veloprojekt.com 

tel. 608 441 254 

 


