
Bootfitting & ski camp 2015/16

LYŽÁKY NA MÍRU PRO KAŽDÉHO LYŽAŘE - Objevte nepoznané pohodlí při lyžování!

Obtěžuje Vás při lyžování bolest nohou? Pomůžeme Vám!

Bootfitting & ski camp

• Je určený pro lyžaře všech výkonnostních skupin, kteří chtějí proces správneho výběru a úpravy lyžařské

obuvi maximálně zefektivnit.

• Optimální počet účastníků campu je 10-12 lyžařů, kterým se budou věnovat dva specialisté.

• 4 dny pobytu/3 dny aktivit a bohatého programu,  součastí  kterého je kromě bootfittingu i testování lyží,
coaching pro zdokonalení techniky jízdy příprava a rozbor videa jízd jednotlivých účastníků.

• Organizátorem campu je jeden z nejuznávanějších odborníků na bootfitting v České republice Peter Purda.

Kontakt: Jan Kavalec (jan.kavalec@rakousko.cz, 776 453 111), Peter purda (purdap@seznam.cz, 777 758 728)
Web: www.bootfitting.cz/skiabootfittingcamp   Facebook: https://www.facebook.com/bootfittingaskicamp

Termíny a lokalita:

17.-20.12.2015 (4 dny/3 noci) - Nassfeld

14.-17.01.2016 (4 dny/3 noci) – Nassfeld

Ubytování:

− ubytování pro účastníky ve dvou 4-6 lůžkových apartmánech s vlastní kuchyňkou a posezením. Apartmány se
nacházejí přímo u svahu.

Cena:

17.-20.12.2015 (4 dny/3 noci) – 9690.- Kč/os./pobyt

14.-17.01.2016 (4 dny/3 noci) – 9790.- Kč/os./pobyt

(Cena obsahuje: 3 noci ubytování, 3-denní skipas, testování a prezentace lyží a lyžařských bot, služby týmu skicampu,
bootfitting , analýza dolních končetin účastníků, video analýza lyžování, u prvního termínu programu openingu v

Nassfeldu)

Bonusy pro účastníky: 

• testování lyží značky Rossignol, Dynastar kolekce 15/16

• testování lyžařských bot Rossignol, Lange 15/16 (cca 35 modelů)

• dárek pro účatníky (vak na lyžařské boty, lyžařské ponožky, nosič na 1 pár lyží)

Program:

1. den

• příjezd na místo, ubytování, uvítací večer 

◦ analýza dolních končetin účastníků – press cam
◦ prezentace testovaných modelů lyžařských bot a jejich zkoušení
◦ prezentace testovaných lyží a jejich individuální výběr

2. den

• dopoledne



◦ volné lyžování (individuálně i ve skupině) 
◦ testování lyžařských bot
◦ testování lyží

• odpoledne

◦ zhodnocení aktuálního stavu vybavení každého účastníka
◦ individuální bootfitting – individuální řešení jednotlivých problémů účastníků

• večer 

◦ tématicky zaměřený program (individuální úprava lyžařské obuvi, nejčastější problémy a jejich řešení),

◦ výroba sportovních ortopedických vložek,

◦ úprava problémových míst skeletu, nastavení přezek a úprava kantingu

◦ individuální řešení požadavků jednotlivých účastníků

3. den

• dopoledne

◦ lyžování (individuálně i ve skupině), zhodnocení aktuálního stavu vybavení každého účastníka po 
individuální úpravě,

◦ testování jednotlivých modelů lyží 

• odpoledne 

◦ doplňkový individuální bootfitting (na svahu), zdokonalovací jízdy, natáčení videa jednotlivých jízd 
• večer

◦ tématicky zaměřený program (video coaching, ski test diskuze), individuální bootfitting 

4. den

• dopoledne

◦ lyžování (individuálně i ve skupině), zhodnocení změny komfortu po úpravách 
• odpoledne

◦ ukončení campu 

Tým Bootfitting & ski campu:

Petr Purda:

• 15 let zkušeností s bootfittingem a výrobou sportovních ortopedických vložek

• Bývalý zkušený závodní lyžař, který přenáší své poznatky do odborné práce, která Vám zpříjemní pobyt na

horách

• Kromě lyžařské kariéry, z níž dodnes čerpá, má certfikáty odbornosti z Itálie, Francie nebo Německa

• Věnuje se úpravě lyžařských bot (bootfittingu)  pro vrcholové i rekreační sportovce – spolupracuje např.s
českou reprezentantkou v alpském lyžování Kateřinou Paulathovou a dalšími členy české reprezentace.

• Podrobné informace o bootfittingu najdete i na jeho webu www.bootfitting.cz a www.lyzakynamiru.cz

Jan Kavalec

• instruktor lyžování s 5 letou praxí, bude zodpovědný za natáčení a rozbor videa, které povedou ke zlepšení
Vaší jízdy a většímu zážitku z lyžování.

Filozofií kempu je zlepšení Vašeho prožitku na horách. 

Na kempu se uvidíte (rozbor videa), upravíte lyžařské vybavení (bootfitting), otestujete výstroj (testy lyží a lyžařských
bot) a zabavíte se (zábava na lyžích a apres ski). Dozvíte se spoustu informací o lyžování a nasajete novou energii a

způsob trávení pobytu na sněhu.


