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 های اسکیت و ابعاد آنهاپیست

 بازاراسکیت  تدوین و ویرایش:

 مصطفی علی محمدی نویسنده و مترجم:
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 تاریخچه و مقدمه

بر میگردد. اسکیت سواران روی یخ که با آغاز و سواحل شرقی ایاالت متحده  91تاریخچه زمین های اسکیت به اواخر قرن 

متر مربع  0044تا  0044های چوبی در ابعاد فصل بهار در شهر نیویورک به دنبال نشاط زمستانی این ورزش بودند، زمین

از شهری ها ا و کارناوالهرا در داخل سالن و یا خارج از آن برای این امر ایجاد نمودند. کارآفرینان این رشته همچون سیرک

 به شهر دیگر سفر کرده و ورزش خود را رونق می بخشیدند.

میالدی، با رشد جمعیت یکی از عالقمندی های جامعه  04و  04، 04، 04بعد از جنگ جهانی دوم و در طی دهه های 

 امریکا برگزاری جشن تولد اسکیتی کودکان متولد این ادوار بود.

 

 

ر رونق گرفته درنگ و نور و موسیقی و رقص  های اسکیت و تلفیق شور و شوق ورشد تکنولوژی مربوط به ساخت چرخ 

 میالدی با اسکیت سواری در این زمین ها محبوبیت آن را چند صد برابر کرد. 04دهه 
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اما با ظهور اسکیت اینالین ها ماهیت این جذابیت ها به شدت تغییر یافت. شور و شوق آن بازی ها به مسابقات دربی در 

های قالب لیگ آماتور و نیمه حرفه ای در اوایل قرن بیست تبدیل شد و خیلی از سالن ها تعطیل شد و یا برای رقابت

که  یرونق پیدا کرد هرچند که به رونق اسکیت هاکی و سرعت و ... تغییر کاربری داد. اما در عوض زمین های اسکیت روباز

 یطی نشاط انگیز برای کودکان و خانواده ها فراهم می کرد.در باال به آن اشاره شد نرسید ولی همچنان مح

 

توان به جرات گفت اکثر اسکیت سواران چه در ایران و چه در خارج از ایران اسکیت سواری های اسکیت محلی که میزمین

 ای برای استعدادیابی در ورزش اسکیت به شمار می رود.خود را از آن شروع کرده و هنوز هم مکانی پایه
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صور ای محهای اسکیت این چنینی که غالباً در دل بوستان ها و یا مراکز تفریحی و تجاری ساخته می شود، محوطهدر زمین

های شبانه، سیستم های مناسب پخش موسیقی امکانات تامین نور مناسب در سانسبا پوشش گیاهی مناسب پیرامونی که 

باشد و ضمن فراهم نمودن موقعیت مناسب برای ارتقای و ... را دارا میبوفه، پارکینگ  ورزشی، رختکن و سرویس بهداشتی،

 ها پیشرفت ورزشی آنها را نیز رقم می زند.خانوادگی، ورزش و تفریح خانواده سالمت اجتماعی و

مار شاین چنین زمین های اسکیتی به عنوان منابع مهم شادی، تفریح و سرگرمی و ورزش برای کودکان و خانواده آنها به 

های ن ها غالباً از بتون و یا آسفالتبا توجه به اینکه سطح این زمی کننده این نشاط است. نمی رود و رعایت اصول ایمنی افزو

دانه ریز فرودگاهی ساخته می شود استفاده از لوازم ایمنی کامل از قبیل آرنج بند، مچ بند، زانوبند و کاله ایمنی ضروری 

 می باشد.

 

 

مناسب و نشانه گذاری های هدایت کننده، استفاده از پدهای محافظتی و نرده های مناسب در ارتفاع های متغییر طراحی 

متناسب با قد افراد سنین مختلف در اطراف پیست، تعمیر و نگهداری امکانات و تجهیزات و بازبینی دقیق آنها در فواصل 

ق دوربین های مداربسته و کنترل توسط پرسنل داخل زمین زمانی مشخص و نظارت بر عملکرد اسکیت سواران از طری

 اسکیت یا پیست، همگی از جمله مواردی است که موجب افزایش ایمنی و جلوگیری از بروز حوادث می گردد.
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 ابعاد استاندارد زمین های رولر اسکیت

 اسکیت سالن     .1

 متر 0متری بیضوی شکل با عرض  044متری و پیست های شیبدار  944در رشته اسکیت سرعت پیست های صاف 

 که در ذیل شکل و ابعاد آن آمده است: شوندساخته می

 

 

 

کف این زمین ها می تواند از جنس بتون، آسفالت، کف پوش اپوکسی، چوب و کاشی های ورزشی یا موارد دیگر ساخته 

 شده باشد.

غالباً در سالن برگزار می شوند ولی لزوماً بدان معنا نیست که در  غیرهرشته هایی همچون هاکی، رولبال، نمایشی و 

 خارج سالن انجام نپذیرند.

 :درصد آن 94طول به عرض و خطای اندازه زمین های هاکی روی یخ با رعایت نسبت دو به یک 
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متر و عرض بین  04تا  04متر است ولی طول بین  00متر در  04اندازه توصیه شده برای زمین های اسکیت هاکی 

 متر می تواند متغییر است. تا حد امکان باید نسبت یک به دو طول و عرض رعایت شود. 04تا  00

 

رشته های مختلف اسکیت هنری همچون اسکیت آزاد، اسکیت رقص، اسکیت دقیق، اسکیت نمایشی در زمین هایی به 

متر است ولی برای مسابقات  00متر در  00متر مربع انجام می شود. میانگین استاندارد آن  90444تا  0044ابعاد 

 متر می باشد. 00متر در  04قهرمانی جهان 

 متغییر است. 00.00تا  90.00و فاصله عرضی بین  01.10تا  00.00در رشته دربی فاصله طولی زمین بین 

 خارج سالن     .2

یت و های اسک)روباز( نیز در اشکال متفاوت ساخته می شوند. شاید بتوان گفت پیست زمین های اسکیت بدون سقف

های سالنی و به صرفه تر بودن از لحاظ های احداث در مقایسه با زمینعلت پایینتر بودن هزینههای اسکیت به یا زمین

تفاده از آنها برای ورزشکاران جذابتر برداران است و همچنین اسکسب درآمد و بازدهی در سود، مورد اقبال بیشتر بهره

هایی می باشد. هرچند که محدودیت هایی چون هوای بارانی و یا گرمای آفتاب در برخی از روزها و ساعات محدودیت

 را به وجود می آورد.
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 عرضجاده های مخصوص برگزاری مسابقات سرعت، استقامت و مارتن را نیز می توانیم در این بخش بگنجانیم. که 

 متر مارتن متغییر است. 00.91کیلومتر استقامتی تا  0متر و مسافت آن بین  0پیشنهادی برای آن 
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و دارای  ها و اگرسیو کارها می باشدنیز مختص استفاده بی ام ایکس کارها، اسکیت بردیهم که ها اسکیت پارک

در این یز ن پایپ و نیم پایپ و ... ،صفحه یو ،رمپمتنوع و زیبایی که تداعی کننده موانع خیابانی است و مثل  تجهیزات

 زیر مجموعه قرار می گیرند.
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