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DVD Cold Steel The Fighting Tomahawk

Kategoria:

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

Zobacz produkt w sklepie

Tomahawk to unikalny wynalazek Amerykanów. Może służyć zarówno jako bardzo przydatne narzędzie i jako skuteczna
broń. To są dwie jego cechy dzięki którym Tomahawk cieszył i nadal cieszy się sławą wśród wielu pokoleń Amerykanów.
Tomahawki, w wielu odmianach były używane w każdym konflikcie zbrojnym Ameryki. Niestety, dotychczas nie było
prawie żadnych instrukcji jak używać Tomahawka i jego ogromnego potencjału jako broni. Dlatego, po 13 latach
produkowania i 15 latach badań, treningów i sparingów, Cold Steel prezentuje swoje nowe DVD, The Fighting Tomahawk.

Tematy zawarte na płytach:
• Zalety Tomahawka jako broni.
• Dostosowanie Tomahawka do Twoich potrzeb.
• Trening specjalistyczny; Tomahawk i bezpieczeństwo.
• Rodzaje chwytu.
• Postawy bojowe.
• Cięcie, krojenie i rąbanie.
• Kłucie, klepanie, uderzanie, dłubanie i piłowanie.
• Pchnięcie, szarpanie i haczenie.
• Unikanie ciosów, zatrzymywanie ciosów, kontra, bloki, parowanie i używanie drugiej ręki.
• Rozbrajanie.
• Zatrzymywanie szarży.
• Ćwiczenie siły i zręczności.
• Ćwiczenie oceny odległości.
• Odnajdywanie słabych punktów przeciwnika.
• Tworzenie i wykorzystywanie słabych punktów.
• Strategia walki.
• Ćwiczenia sparingowe oraz sparingi.
• Tomahawk przeciwko innej broni.

Parametry produktu:
    - Ilość: 1 płyta DVD

Film: http://www.youtube.com/watch?v=z-L-_3dATMs

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. WWW.G

OODS.P
L

https://www.goods.pl/product/description/2003/DVD-Cold-Steel-The-Fighting-Tomahawk-VDFT.html
http://www.youtube.com/watch?v=z-L-_3dATMs
https://www.goods.pl

