Pyörätemput 10 kpl
Kokeilkaa rohkeas: helppoja sekä haastavia pyörätemppuja, joita voi tehdä millä tahansa pyörällä.
Turvallisuuden maksimoimiseksi muistakaa seuraavat asiat:
-katse aina menosuuntaan
-rauhallinen muCa hyvin rullaava vauh:
-riiCäväs: avointa :laa ympärillä
-kokeile vain temppuja, jotka tuntuvat itselle sopivilta

Harrikka
Vie takapuoli satulan taakse
takarenkaan yläpuolelle tai kevyes:
tavaratelineen päälle. Ohjaa pyörää
kuten Harrikkaa. Tähän voi yhdistää
esim. yhdellä kädellä ajamisen.

Skei%ari
Vie molemmat jalat pyörän rungon
(vaakaputki) päälle ja rullaile siinä
kuin allasi olisi skede.

”Kato äi8, ilman käsiä”
Ilman käCä/ käsiä ajoa. Pitämällä kädet
tangon läheCyvillä, ne saa tarviCaessa
nopeas: takaisin tankoon. HaasteCa tuo
käsien yhteen lyöminen selän takana,
edessä ja pään päällä, jolloin tasapaino
horjuu. Variaa:ona voi tehdä yhden käden
tempun antamalla kavereille yläfemmat.

Jäsenet sekaisin
Päästä toinen käsi ohjaustangosta ja
vaihda sen :lalle saman puolen jalka.
Temppua voi varioida irroiCamalla myös
toisen käden, jolloin ohjaaminen tapahtuu
vain jalalla. Temppu on haastava tehdä
pyörällä, jossa on korkea ohjaustanko,
esim. Jopolla.

Vapaudenpatsas
Lähde liikkeelle potkien vauh:a
maasta niin kuin potkisit
potkulaudalla vartalon ollessa koko
ajan toisella puolen pyörää. Kun olet
saanut hieman vauh:a lopeta
potkiminen ja rullaa pyörällä
eteenpäin. Voit päästää myös käden
ir: siltä puolelta, jossa jalka ei ole
polkimella. Työnnä pyörää hieman
kallelleen itsestä poispäin pysyäksesi
paremmin pyörän päällä. Nosta käsi
koh: taivasta ja tee tyylikäs
Vapaudenpatsas.

Kärpänen liimapaperissa
Yritä tasapainoilla paikallasi pitäen
etupyörä n. 80 asteen kulmassa
pyörääsi nähden. Seiso, pidä
polkimet vaakatasossa, ja paina
etujarru pohjaan, joCei pyörä liiku.
Mikäli maasto on epätasainen,
tasapainoile ylämäessä, jolloin pystyt
hieman polkimilla painamaan
tarviCaessa mäkeä vasten, mikäli
meinaat kaatua.

Leimasin
Yritä nostaa pyörän takarengas ilmaan ilman eCä käytät etujarrua. Vie paino eteen
ja ota vastaote tangosta. Ponnista hieman ja yritä nostaa pyörää käsien ja jalkojen
avulla. Vaihtoehtoises: voit yriCää saada koko pyörän ilmaan (bunny hop)
viemällä paino taakse ja nostamalla etupyörä ilmaan. Samaan aikaan hyppää
takarenkaan varassa ja työnnä pyörä vaaka-asentoon, jolloin takapyörä nousee
korkeammalle.

Keulan nosto/ keuliminen
Aja hiljaa kevyt vaihde päällä. Yritä
tehdä seuraavat asiat
samanaikaises::
1. polkaise voimakkaas:
2. vedä ohjaustankoa
3. vie painoa taaksepäin

Titanic
Vie vartalo voimakkaas: eteenpäin ja
nojaa lan:olla ohjaustankoon. Kun
olet hyvässä tasapainossa, voit
päästää kädet varovas: ir: tangosta
ja ”lentää” kuin Kate Winslet. Muista
riiCävä vauh:.

Baden-Baden tuoli
Tuo jalat yhteen toiselle puolen
pyörää niin, eCä istut satulan päällä
osin sivuCain. Kun olet löytänyt
hyvän tasapainon voit irroiCaa
varovas: toisen käden ja laiCaa sen
pään taakse.
Kun temppu alkaa sujua, yritä nostaa
jalkoja yhä ylemmäs (lähes
vaakatasoon) ennen kuin päästät
toisen käden ir:.

