
III. Zimní Workshop  + Trénink camp  Orlické hory  13. – 15. 1. 2017

TJ Sokol Maxičky Vás zve na III. zimní workshop spojený se společným 
tréninkem a seminářem o běžeckém lyžování a skijöringu.

V rámci workshopu na Vás čeká nácvik lyžařské techniky a to pod taktovkou 
zkušeného instruktora běžeckého lyžování –  Libora Sováka 

Kromě lyžování se také seznámíte s tím nejdůležitější pro kvalitní  závodní 
mazání lyží a další technické informace ke kvalitnímu provozování skijöringu.

Večerní program zpříjemní promítáním tématických videí, fotografií a povídání o 
skojöringu  v Čechách. 

Chybět samozřejmě nebude trénink se psy.

V rámci Workshopu se Vám bude věnovat  lektor,  který individuálně poradí 
každému účastníkovi na čem zapracovat a jak se zdokonalit v běžeckém lyžování.
Účastníci mají možnost parkovat na vyhrazeném parkovišti v blízkosti penzionu. 
Dále je pro vás připraven hromadný trénink skijöringu v ranních hodinách a 
nebo večer pří svitu čelovek.

Účastnický poplatek je 400 Kč/osoba  (poplatek zahrnuje: instruktora lyžování, 
využívání parkoviště před penzionem, využívání sociálních zařízení, kuchyňky a 
společenských místností)
Děti do 15 let zdarma.

Workshop je omezen kapacitou  25 účastníků!!

Ubytování:
http://www.grifton.cz/luna/#utm_source=firmy.cz&utm_medium=ppd&utm_camp

aign=firmy.cz-12961901
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Ubytování  si každý zařizuje  sám a stejně tak i stravování. Pro kempující v 
autech je k dispozici kuchyňka. Bude pro nás rezervováno těch 25 míst. Případné 
dotazy k ubytování směřujte prosím na „domorodce“ Jirku Mencáka 603 212 014

Odkaz na běžecké tratě v okolí: http://www.skiricky.cz/cs/zima/bezecke-trate

Přihlášky online do 20. prosince 2016
http://www.canicross.cz/index.php?call=prihlaska&idakce=214

Jako kategorii prosím uvádějte workshop a uveďte na sebe kontakty, děkujeme.

Platba předem na účet číslo: 257458527/0300 
 specificky symbol: workshop zpráva pro příjemce jméno účastníka
Bez platby nebude přihláška brána jako aktivní !!!
V případě zrušení akce se účastnický poplatek vrací.

Program III. Zimního workshopu 

Pátek    večer od 19 hod prezentace účastníku
     cca 20:30 diskuze o technice běžeckého lyžování, promítaní 

       instruktážních videí pod vedením Libora.

Sobota  cca 7:00 hromadný trénink se psy – pak snídaně
         10:00 trénink lyžařské techniky s Liborem
         12:30 oběd
         14:00 závod losovaných týmu v dovednostech na běžkách na 

         přilehlé sjezdovčičce
          18:00 večeře a následně diskuze o mazání lyží, doporučení 

materiálu vhodného na skijöring, společenský večer ;)

Neděle  cca 7:00 hromadný trénink se psy – pak snídaně
        10:00 trénink lyžařské techniky s Liborem
        13:00 oběd a ukončení tréninkového kempu

Kontakt na organizátora: 736 537 631  michal.zenisek@email.cz 

přihlášky a další informace na www.canicross.cz , 
https://www.facebook.com/CanicrossTjSokolMaxicky
rezervace ubytování  
http://www.grifton.cz/luna/#utm_source=firmy.cz&utm_medium=ppd&utm_camp
aign=firmy.cz-12961901
Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v programu v důsledku počasí.
Při tréninku se psy je nutno respektovat pokyny pořadatele!
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