Rychlokurz carvingu a dětí bez pluhu Kyčerka-Velké Karlovice
Již poosmé pořádáme pro Vaše ratolesti akci „DĚTI BEZ PLUHU“
Carvingový kurz je určen pro děti od 5 let. Ve výjimečných případech po domluvě i dříve. Po
zkušenostech z minulých kurzů doporučujeme u nejmenších dětí nejprve v rodinném kruhu
zvládnout chůzi a otáčení na lyžích na rovině, výuka se pak nezdržuje. Kurz je určen zejména dětem,
které ještě nejsou ovlivněny „klasickou“metodou výuky lyžování. Podle naší ověřené metodiky jsou
malé děti schopny přeskočit zbytečnou fázi pluhu a začít přímo s výukou jízdy po hranách, která je v
principu jednodušší, pro děti přirozenější a pochopitelnější než přívratná technika – klasický “pluh“,
jehož pozdější odstraňování přináší velké problémy.
Výuka bude probíhat na speciálních

dětských lyžích LUSTI Hole nepoužijeme, ušetřené peníze

investujte do rukavic.
Každé dítě musí mít padnoucí přilbu a brýle!
Zároveň bude probíhat - Carvingový kurz - určený pro experty, ale i pro zájemce o carvingové lyžování.
Formou expertních týmů se přiučit nebo podělit o zkušenosti s ostatními, zajezdit si s vyznavači carvingu a
zkušenými instruktory a poznat podobně zaměřené lidi pro další společné akce.
Součástí akce bude i testování lyží LUSTI – doporučujeme registraci mailem předem

Termín:

19.-20.1.2013

Místo :

Skiareál Kyčerka-Velké Karlovice.

Ubytování:
Velké Karlovice, údolí Pluskovec. Zájemci si zajišťují samostatně. Popř. na
níže uvedených odkazech.
www.Bukoriska.cz 724287702
www.Jezerne.cz 604804998
www.Penzionvelkekarlovice.cz 736253186
www.Penziontabacka.cz 73117781
Ubytování v soukr. 603854068, 737109358
http://www.hotel-kycerka-velke-karlovice.az-ubytovani.info/
http://www.velkekarlovice.cz/main.php?pg=0000

Program:

První den od 9.00 do 10.00 prezentace účastníků a zapůjčení lyží
10.00 – 12.00 dopolední výuka na svahu
12.00 – 14.00 oběd a přestávka na odpočinek
14.00 – 16.00 odpolední výuka na svahu
Druhý den stejný program.

Testování LUSTI

Cena testování lyží pro radikální carving je 100,- Kč na 1 den.

Cena kurzů:

Kurzovné je 1900 Kč. Cena nezahrnuje skipas, dopravu, ubytování a
pojištění.

Přihlášky:

Pořadatel:

zasílejte prosím e-mailem na: zbynek@carv.cz

www.carv.cz a Jihlavská sportovní s.r.o.

