

Datum: 11.6.2017, 9-12 hod (v případě špatného počasí možný časový posun, sledujte
web či fb)



Místo: areál sportovně relaxačního centra Český Mlýn, Jihlava, mezi posilovacími stroji a
řekou, 49°24’23,482“N 15°34’44.508“E



Pořadatel: LYŽAŘSKÉ JIHLAVSKO, z.s. a SK Jihlava, oddíl kanoistiky



Popis akce: Bezplatná možnost vyzkoušet si vodácké vybavení či kolečkové lyže přímo
uprostřed města či zdokonalit své sportovní dovednosti pod zkušeným dohledem.



Cílová skupina: Akce je vhodná téměř pro všechny věkové kategorie. Zveme jak zájemce
o vyzkoušení si těchto sportů, tak i zkušené sportovce, které nám svojí třeba i nesouvisející
účastí pomohou zvýšit propagaci těchto sportů.



K dispozici bude:
- vodácké vybavení SK Jihlava, oddílu kanoistiky a Střední školy stavební v Jihlavě,
zájemci se tak budou moci projet na kajacích či kánoích na řece Jihlavě
- kolečkové lyže Lyžařského Jihlavska, kolečkové lyže na klasiku s vázáním NNN
(Rottefella), kolečkové lyže na bruslení s vázáním NNN (Rottefella), „terenní“ kolečkové
lyže na bruslení s brzdou a vázáním na jakoukoliv sportovní libovolnou obuv, hole na
asfalt, lyžařské boty v různých velikostech na vázání NNN (Rottefella) zapůjčené Střední
školou stavební v Jihlavě. Vyjma kolečkových lyží z naší vlastní půjčovny bude na akci
možnost vyzkoušet kolečkové lyže domácího výrobce lyží Sporten.



Co s sebou:
- v případě zájmu o vodní sporty není třeba nic zvláštní, případně si vezměte s sebou
náhradní oblečení, plavky, obuv do lodě
- v případě zájmu o vyzkoušení kolečkových lyžích je nezbytná přilba na kolo, velmi
doporučujeme chrániče na in-line brusle, lyžařské-běžecké nebo alespoň cyklistické
rukavice, případně vlastní lyžařské boty na vázání NNN (Rottefella)



Průběh: můžete si vyzkoušet libovolné vybavení, ať už jenom některé nebo veškeré, budeli k dispozici, tak i opakovaně. Budete-li chtít, můžete využít bezplatné výuky stylu včetně
brzdění na kolečkových lyžích, to buď na zapůjčených nebo vlastních (výuka je možná ať už
od samých počátků či pouze pro zdokonalení včetně videorozboru), či můžete využít
bezplatné výuky správné jízdy na kánoi. V případě zájmu o některou z uvedených aktivit
doporučujeme nezávaznou a orientační rezervaci na pujcovna@lyzarskejihlavsko.cz

(obzvláště, uvažujete-li o výuce jízdy na kolečkových lyžích či jejich zapůjčení), uveďte čas
rezervace, který preferujete, pomůžete nám tak s lepší koordinací akce.


Kontakt: 777 807 483, pujcovna@lyzarskejihlavsko.cz



Aktuální informace: www.lyzarskejihlavsko.cz www.facebook.cz/lyzarskejihlavsko



Podporují:

Střední škola stavební v Jihlavě

