Freerunning:
creatieve Urban sport gericht op
zelfontplooiing

Sport individueel of in
groepsverband te beoefenen
FreeParQ:
Totaal concept voor
sport beoefening in
de vrije ruimte

FreeParQ® geeft een professionele invulling aan de
behoefte aan Freerunning in de vrije ruimte en is in
samenwerking met de Freerun Academy ontwikkeld.
FreeParQ® is een modulair systeem waarmee een
breed scala aan FreeParQ® parcours geconfigureerd kunnen worden. FreeParQ® parcours designs
worden geconfigureerd conform de eisen van de
NEN-EN 16899.
De elementen in deze catalogus worden exclusief
aangeboden
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FreeParQ® parcours samengesteld naar de regels
van de NEN-EN 16899. De toestellen zijn nadrukkelijk
ontworpen als sporttoestel. Gebruik

vanaf 8 jaar.

FreeParQ® parcours kunnen niet worden gecombineerd met, of geplaatst worden naast, speeltoestellen (regels WAS).
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Parcours / Freerunning is een niet-competitieve fysieke discipline van training om vrij over
en door elk terrein te bewegen, voornamelijk
door rennen, springen, klimmen en quadrupedale bewegingen In de praktijk richt het zich op
het ontwikkelen van de fundamentele kenmerken
welke vereist zijn voor dergelijke beweging.
Waaronder

functionele

kracht

en

fitheid,

evenwicht, ruimtelijk bewustzijn, behendigheid,
coördinatie, precisie, controle en creatieve visie.

Het is een sport die zelfontwikkeling op alle
niveaus aanmoedigt, waarbij fysieke en mentale
grenzen worden blootgelegd en tegelijkertijd
manieren worden geboden om deze te overwinnen.
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Om invulling te kunnen geven aan de
specifieke lokale behoeftes voor het
beoefenen van freerunning zijn een drietal FreeParQ® parcours opstellingen
ontwikkeld en de afmetingen S, M en L.

van eisen geformuleerd welke hun

FreeParQ® “L-1”

Grondoppervlak: Lengte: 18 meter, Breedte: 13 meter

Een zeer ruim opgezet en uitgebreid
parcours ontwerp met ruimte voor
meervoudige skills trainingen en
een mogelijkheid tot een uitgebreide
variatie aan parcours oefeningen.

Grondoppervlak: Lengte: 13 meter, Breedte: 12 meter

FreeParQ® “M-1”
Een ruim opgezet en uitgebreid parcours ontwerp met ruimte voor een
variatie aan skills trainingen en een
mogelijkheid tot een meerdere
variaties aan parcours oefeningen.

FreeParQ® “S-1”
Een parcours ontwerp wat op een
beperkte ruimte de mogelijkheid
biedt een variatie aan skills trainingen te combineren een variatie aan
parcours oefeningen.

Grondoppervlak: Lengte: 13 meter, Breedte: 12 meter

Materialen:
- De FreeParQ® elementen worden vervaardigd uit hoogwaardige Europese materialen.
- Staaldelen uit S235.
- Panelen glasvezel versterkte betonplaten voorzien van een antislip top structuur.
- Montage en bevestigingselementen elementen uit corrosie werend materiaal.

Conservering:
Staaldelen gestraald voorzien van:
- Primer
- 2 lagen UV bestendige polyurethaan coating
- Ral kleur te bepalen in overleg

Normering:
De FreeParQ® parcours voldoen aan de eisen van de NEN- EN 16899 Sport- en recreatiehulpmiddelen – Parkour uitrusting – Veiligheidseisen en beproevingmethoden.
De FreeParQ® worden gekwalificeerd als sporttoestel en kunnen als zodanig niet gecombineerd worden c.q. geplaatst worden in de nabijheid van speeltoestellen. De FreeParQ® parcours zijn geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar. De maximale hoogte van de gebruikte elementen
is 2,8 meter. Hierbij is de maximale valhoogte gedefinieerd als 1.87 meter. Voor de valhoogte is
een geschikte valdemping conform DIN-EN 1177 te voorzien
(zie onderstaande referentie tabel).

Gebruik:
Gebruikers van FreeParQ® parcours staan bloot aan sport risco’s. Sport
vaardigheden en het verantwoord gebruik van FreeParQ® parcours
reduceren de kans op sportblessures. Conform NEN_EN 16899 worden
gebruikers
van
FreeParQ®
parcours
niet
geacht
persoonlijke
beschermmiddelen te dragen omdat er vanuit gegaan wordt dat gebruikers over
de vaardigheden beschikken om het gebruik verantwoord en juist in te schatten.
In het geval van beschadigingen of andere afwijkingen aan het FreeParQ®
parcours dienst de installatie onmiddellijk buiten gebruik gesteld
te worden en dient LeisureIQ B.V. gecontacteerd worden voor een
professionele beoordeling van de afwijking en mogelijk herstel (info@leisureiq.nl).

Onderhoud:
Wij adviseren een jaarlijkse inspectie uit te voeren en eventuele afwijkingen conform
bovenstaande instructie af te wikkelen. LeisureIQ B.V. kan deze service aanbieden middels
een inspectie en service contract.

Disclaimer:
De informatie in deze TD is indicatief. Het fysieke product kan afwijken van hetgeen in
deze TD gespecificeerd. De eisen en normeringen blijven daarbij van kracht.
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