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MISTROVSTVÍ ČR VE FREESTYLE SNOWBOARDINGU UŽ TENTO VÍKEND
A VÝUKOVÝ KEMP O TÝDEN POZDĚJI
Už tuto sobotu bude jasné, kdo je aktuálním Mistrem a Mistryní ČR ve freestyle snowboardingu. Mistrovství ČR
se bude konat pod názvem Best of Czech ve Snowparku v areálu Pec pod Sněžkou 21. 3. 2015 společně s největší
demotour zaměřenou na snowboarding a freeski s názvem Just Ride 2015. O týden později se bude v areálu konat další
MČR-tentokrát ve freeskiingu pod názvem Czech Freeski Tour 2015 a také poslední zastávka série snowboardových
výukových kempů Local Camps 2015, kam se může přihlásit každý, kdo se chce pod vedením profi-jezdců zdokonalit.
Pec pod Sněžkou bude o víkendu 21. a 22. března hostit závěrečnou zastávku demotour Just Ride! 2015. Hlavním tahákem
víkendu je pak vložené sobotní Mistrovství ČR ve freestyle snowboardingu pod taktovkou asociace Czech snowboarding,
po kterém budou korunováni Mistři a Mistryně ČR. V sobotu i neděli pak zájemci budou moci bezplatně testovat
nejnovější snowboardové a freeski vybavení a naučit se pod vedením profesionální instruktorů některé freestylové triky
ve Snowparku. Součástí víkendové demotour Just Ride! budou pak v neděli různé doprovodné soutěže a menší závody.

VÝUKOVÝ KEMP S PROFESIONÁLNÍMI JEZDCI
Ti, kteří by se chtěli naučit ovládat svůj snowboard na sjezdovkách i ve Snowparku ještě lépe, můžou vyzkoušet LOCAL
CAMPS 2015, který se od 27. do 31.3.koná právě na sjezdovkách a ve Snowparku v Peci pod Sněžkou. „Pátý ročník
výukových kempů pořádáme pro příznivce klasického a freestyle snowboardingu. Jsou vhodné pro všechny zájemce starší
12-ti let bez rozdílu pohlaví a dosavadních zkušeností, kteří se chtějí zdokonalit v pohybu na prkně a to nejen na
sjezdovkách ale především ve Snowparku,“ říká k akci Martin Matouš z pořádající Freestyle Area a dodává:
„Jde o unikátní příležitost jezdit a učit se 4 dny od profíků jako je Matěj Novák (bývalý člen reprezentace ČR), Martin
Kaňůrek (profesionální jezdec a instruktor), Klára Janíková (vítězka Evropského juniorského poháru ve freestyle snb 2015),
Sisa Slavovová (bývalá trenérka Bulharské juniorské snb reprezentace).“
Zájemci o účast na výukovém kempu mají ještě šanci. Pro termín v Peci pod Sněžkou je ještě několik volných míst. Více
informací je možné najít na stránkách www.freestylearea.eu/academy/vyukove-kempy/
Odkazy pro Just Ride!2015

www.freeride.cz

Odkazy pro Best of Czech (finále MČR ve snowboardingu)
Odkazy pro Czech Freeski Tour (MČR ve freeski)
Odkazy pro LOCAL CAMPS 2015
www.freestylearea.eu
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SkiResort ČERNÁ HORA – PEC nabízí celkem 37,6 km sjezdovek na 1 skipas. Jde o největší lyžařský resort v Česku, kde si
dovolenou užijí začátečníci i zkušení lyžaři. Ve SkiResortu najdete mírné sjezdovky a velké dětské lyžařské parky pro rodiny
s dětmi a začátečníky. Zkušení lyžaři tu mohou vyzkoušet nejdelší svahy v Čechách i sjezdovky, kde se pravidelně konají
mezinárodní závody FIS. Ve SkiResortu ČERNÁ HORA – PEC je možné lyžovat i za umělého osvětlení a to ve 4 z 5 areálů.
Právě na Černé hoře (Janské Lázně) najdou milovníci večerního lyžování nejdelší osvětlený svah v Česku – 1,6 km dlouhou
sjezdovku Protěž.V areálu Pec pod Sněžkou si mohou milovníci freestylu užít Funpark s překážkami a bednami a Snowpark
se skoky, které jsou osvětlené i v rámci večerního lyžování.
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