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TANULMÁNY
HELY

a sziget és környezetének története
sziget kialakulása, partvonal változása, zsilip
használatának története
Csepel története, Kossuth Kiadó, 1965
http://www.csepel-sziget.hu

FUNKCIONÁLIS IGÉNY
evezősport
evezősport szabályai, követelményei
evezősport épületei (céltorony, lelátó, kiegészítő épületek)
FISA-Fédération Internationale des Sociétés d’Aviron manual
ELŐKÉPEK
nemzetközi és hazai példák evezőspályákra
>>> erősségek, gyengeségek, értékelés
ELŐZMÉNYEK
korábbi tervek a területre
eddigi befektetők tervei (Fadesa-terv)
komplex félév tervei
>>> tervek elemzése, értékelése
SZOMSZÉDOK
a két oldal fejlesztési koncepciói
GENERÁL
szakágak, feladatok tételes összegyűjtése (vízépítés és vízgazdálkodás, talajmechanika, meterológia)
megvalósíthatóság, organizáció
KUTATÁS
HASZNOSÍTÁS - FUNKCIÓ
hasznosítás - új lehetőségek
lehetséges együttélő funkciók keresése
csatlakozó üres terület felhasználása
KAPCSOLAT - VÍZ
város és folyó kapcsolati lehetőségei
folyó jelenlétének kihasználása
a 3 új partvonal kialakításának lehetőségei
TERVEZÉS - VÁROS
várostervezési módszerek, alternatívák
nagyléptékű tájalakítás
KOMMUNIKÁCIÓ
nagyléptékű fejlesztés kommunikációja
kapcsolódó épületek, építészeti akciók
Csepel, 1733
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