
  

Велопарк Пловдив



  

Здравейте, ние сме ...

  велоклуб “Крива спица”
  неформална група от 2004
  регистрирано сдружение с 

нестопанска цел - 2008
  обществено полезна дейност
  хора, които обичат природата, 

колелата и спорта



  

... на мисия

Мисия:
Популяризиране на колоезденето като 

здравословен и осъзнат начин на 
живот

Фокус:
Планинско колоездене



  

портфолио

 24 часов маратон по планинско 
колоездене

 Перпендикулярна вселена
 Крива спица кани
 акция “Богдановците”
 Тепе mini-DH



  

24hMTB

  24 часа = 1440 минути !!!
  Септември 2010 – 4-то издание
  83 участници на 24чМТБ 2010 
  От 2009 – атрактивна категория “Щафети”
  Първите двама през 2008 изкачиха (и спуснаха) общо 

8000м (~вр. Еверест)   денивелация за 22 обиколки
  спонсори: CRAFT, TopBikes, YessBikes, xCO Sports, 

ZemenRai, Nestle Bulgaria AD

mtb24.kriva.org

http://mtb24.kriva.org/


  

Перпендикулярна вселена

  Няколко дни в Родопите с колела и 
палатки

  Най-предизвикателните и красиви 
маршрути

  77 участника през 2009
  Август 2010 – за 4ти път
  “Събитието на годината”



  

Крива спица кани ...

 каране в планините около 
Пловдив, подходящо за 
начинаещи

 условия: колело, каска и мерак



  

Акция “Богдановците”

  22-23 май 2010
  организирано изкачване на 

първенците на Средна гора – вр. 
Малибогдан и вр. Богдан

  маршрут, подходящ и за начинаещи
  77 участници от цялата страна



  

Тепе mini-DH

  шампионат по спускане за деца и юноши до 18г.
 със съдействието на Община Пловдив, програма 

“Пловдив за младите”
  три кръга на “Младежки хълм”, по специално подбрани 

и обезопасени трасета
 Общо участници – 167 от цялата страна
  най-малък състезател – на 7 години
  спонсори: RAM bikes, Веломания, магазин Вело 2009, 

частни лица

minidh.kriva.org

http://minidh.kriva.org/


  

 ... проектът - мечта ...

Велопарк Пловдив
(Bike skills park in Plovdiv)



  

Велопарк Пловдив

  съоръжения на открито за практикуване и 
упражняване на елементи от планинското 
колоездене

  място за спорт, рекреация, обществени 
инициативи и социални инициативи, 
тренировка и забаваление с колело в 
свободното време

  място за обучение на млади и начинаещи 
колоездачи и тренировка на напреднали, 
курсове, семинари, състезания



  

Велопарк Пловдив

( видео  )



  

особености

  по модел и идея на “Bike skills parks” в 
редица градове в САЩ, Канада, Европа

 социално ангажирана инициатива без 
генериране на приходи

  безплатен и неограничен достъп
  естетически интегриран в паркова среда
  съоръжения с различна степен на трудност
  информационни табели и озеленяване



  

рецепта

 Доброволци!

  Парк 
 
  Почва

  Камъни

  Дървен материал

  Инструменти



  

как изглежда



  



  

къде?

 място в парк “Отдих и култура”
 

благодарение на:
  район “Западен”, Община   Пловдив
  Общински съвет - Пловдив



  

след това?

 След изграждане на велопарка, той ще бъде дарен 
на Община Пловдив

 Велоклуб “Крива спица” ще се ангажира 
дългосрочно с неговата поддръжка и развитие

 Клубът ще провежда редовни демонстрацинни, 
обучители и тренировъчни занимания с целевата 
група на велопарка – младежи, каращи велосипед



  

въпроси?



  

контакти

Велоклуб “Крива спица”
www.kriva.org
info@kriva.org

0888 001 598  |  0886 437 703

Благодарим за вниманието! 

http://www.kriva.org/
mailto:info@kriva.org
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