LAKE ROWING

STAŇ SE
VESLAŘEM!
10 - 12 LET ≈ POJĎ SI TO VYZKOUŠET!
13 - 18 LET ≈ OBJEVUJ SVĚT!
> 18 LET ≈ POJĎ SE S NÁMI HÝBAT!

ZDRAVÝ SPORT A VOLNOČASOVÁ AKTIVITA

Dostupný a bezpečný sport v prima partě
JE TI 10 - 12 LET?
Pojď si vyzkoušet sport, při kterém si ve veslařském a bruslařském klubu
VBK na Lipenské přehradě protáhneš celé tělo, budeš se pohybovat v přírodě
a postupně se dopracuješ k hezké, sportovní postavě!
Nudy se bát nemusíš, když je hezky učíme se veslovat na vodě, občas se proběhneme nebo vyrazíme na výlet na kole.
V případě nepříznivého počasí nebo v zimě veslujeme v suchu na veslařském
trenažéru, vlastní vahou posilujeme svaly a držení těla a při sněhu a mrazech
pokoušíme běžky nebo bruslíme na přehradě.

Věděl jsi Ty nebo rodiče, že veslování představuje ideální pohyb pro zdravý tělesný rozvoj? Při veslování jsou rovnoměrně, a bez nárazů, zatěžovány všechny hlavní svalové skupiny. Veslování není dokonce jednostranně zaměřeno jen na výbušnost, rychlost nebo vytrvalost. Naopak se jedná o sport,
který dokonale vyvažuje všechny stupně intenzity, včetně rovnováhy a psychické odolnosti.

JE TI 13 - 18 LET?
Cítíš, že to chce změnu nebo konečně s něčím začít?
Přidej se k nám a pojď si změřit síly s ostatními. Po zvládnutí techniky veslařského tempa a tréninku, se spolu s námi můžeš zúčastňovat řady veslařských závodů po celé České republice.
Nejen, že navštívíš nové kouty naší země, ale poznáš i nové kamarády a navážeš přátelství, která Ti
zůstanou po celý život!
Ti nejlepší tvoří jádro reprezentačních posádek a bojují o medaile z Mistrovství světa, Evropy nebo
Olympijských her. Není důležité, kde začneš, ale že začneš!

Věděl jsi, že jedna z našich nadějných odchovankyň již po dvou letech od prvních veslařských temp
získala stipendium na univerzitě ve Spojených státech amerických, kde nyní studuje a vesluje? Nic
není nemožné, chce to jen začít!
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LAKE ROWING

JE TI 18 A VÍC?
Vzkaz pro všechny dospěláky – myslíme i na Vás!
V našem veslařském klubu VBK Lipno si v rámci programu Lake Rowing můžete zaveslovat i Vy.
Ať již chcete veslovat rekreačně nebo zvolit sportovnější přístup, jste u nás vítání!
Naučíme Vás veslařský pohyb a následně si u nás vždy můžete půjčovat loď ,ať již pro jednotlivce nebo
celou skupinu.

Buďte si jistí, že i pro úplné začátečníky máme k dispozici lehké, stabilní a snadno ovladatelné lodě,
na kterých se nemusíte obávat rizika zvrhnutí se do vody a nežádoucí koupele.
Tyto lodě jsou navíc, co se vybavení a techniky tempa týče, naprosto identické se závodními, tudíž
velmi rychle po usednutí lodě zažijete pocity opravdových veslařů!

TĚŠÍM SE NA SETKÁNÍ S TEBOU:

Václav Chalupa
Veškeré dotazy kdykoliv zodpovíme na tel.: 603 877 007 nebo e-mailu: vaclav@chalupasport.cz

