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DVD Cold Steel Fighting With The Saber And Cutlass

Kategoria:

Nr katalogowy: VDFSC
Producent: Cold Steel
Cena: 349.00 PLN
Dostępność: Brak w magazynie

Zobacz produkt w sklepie

Płyta DVD szkoleniowa o tematyce fechtunku szablą. "Fighting with the Saber and Cutlass" nie jest dla tych którzy są
tylko zainteresowani podnoszeniem swoich umiejętności w sportowej szermierce lub osiągnięciem technik
choreograficznych przydatnych do występów na scenie lub w filmach. Jest mnóstwo materiałów na rynku które pomogą to
osiągnąć. Ta seria DVD to poważny i szczery kurs skoncentrowany na prawdziwym bojowym wykorzystaniu szabli.

Seria rozpoczyna się ucząc jak poprawnie przeciwstawiać się przeciwnikowi wyposażonemu w podobną do Twojej broń. To
najlepszy sposób aby posiąść podstawowe umiejętności, techniki i koordynację oko-ręka które pozwolą Ci przeciwstawiać
się przeróżnym przeciwnikom wyposażonym we wszystkie rodzaje broni ulicznych.

Znając niezbędne podstawy będziesz gotów rozwijać się i poznawać takie techniki jak infighting, grappling i brawling z
użyciem szabli. Jest nawet rozdział uczący jak rzucać szablą z ogromną skutecznością podczas walki.

Na płytach:
• Sposoby grapplingu
• Postawa gotowości i garda
• Praca nóg
• Ocena odległości
• Siedem głównych rodzajów cięć
• Pięć głównych rodzajów pchnięć
• Osiem sposobów parowania
• Ćwiczenie cięć, pchnięć i parowania
• Riposty
• Strategia walki
• Jak rozpoznać i stworzyć słabe punkty u przeciwnika
• Infighting
• Grappling
• Brawling
• Rzucanie szablą Cutlass i Saber

Parametry produktu:
    - Ilość: 1 płyta DVD

COLD STEEL jest amerykańską firmą produkującą szeroką gamę wysokiej jakości produktów w tym noży, mieczy, maczet,
toporków i akcesoriów do samoobrony. Nie bez powodu noże tej firmy są reklamowane sloganem ''World's Strongest
Sharpest Knives'' (najmocniejsze i najostrzejsze noże świata). Noże Cold Steel wykonane są zwykle z bardzo dobrych
gatunków stali, posiadają mocne blokady, wytrzymałe i ergonomiczne rękojeści, mimo długotrwałego użytkowania nie
zmieniają swych parametrów użytkowych. Produkty tej firmy charakteryzują się bardzo dobrym stosunkiem jakości do
ceny.
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