Jak vybrat správný (vhodný) tréninkový kite?
Rádce k výběru
Cvičný kite je svělá věc na nácvik řízení kitu, může tě popotáhnout na bruslích, skateboardu nebo lyžích (atd.), ale může být i
skvělou hračkou pro děti třeba od 5-ti let (video).
Na obrázcích vypadají tréninkoví draci hodně podobně, když opomeneme design a cenu. Rozdíly mezi nimi ale jsou! Jaké? O tom
je tento stručný manuál „Jak vybrat správný (vhodný) tréninkový kite?“, který ti pomůže vybrat správný moel i velikost s ohledem na
tvé potřeby a představy...
Pokud si ani po jeho přečtení nebudeš vědět s výběrem rady, zavolej nebo napiš email na níže uvedený kontakt. Ráda ti poradím.
Vybereme spolu vhodný kite a takový, aby nebyl zbytečně drahý...!
Základní rozdělení tréninkových kitů:
Podle typu vrchlíku (výhody a nevýhody)
1.

Tréninkový kite – otevřené komory (trénink na suchu – land a sníh)
+ velmi stabilní vrchlík
+ lítá ve velmi slabém větru
- náchylnější na defekt než např. single skin kite
Kity na výběr:
•
PLKB Hype TR
•
PLKB Impulse TR
•
PLKB Hype Play
•
PLKB Hornet
•
Cross Boarder
•
Cross Air

2.

Tréninkový kite – uzavřené komory (trénink na vodě i na suchu)
+ velmi stabilní vrchlík, díky uzavřené náběžné hraně je to nejstabilnější varianta vrchlíku
+ obojživelník na vodu, sníh i land
- zpravidla nejdražší varianta tréninkového draka
Kity na výběr:
•
Flysurfer Viron3 Deluxe

3.

Tréninkový kite single skin (trénink na suchu – land a sníh)
+ nízká hmotnost, lítá v ultra slabém větru od 1,5m/s
+ prakticky nerozbitnost vrchlíku
+ velký výkon v porovnání s otevřenou a uzavřenou komorou
+ relativně cenově dostupný
- méně stabilní vrchlík ve velmi silném větru
Kity na výběr:
•
Peter Lynn Uniq TR
•
Peter Lynn Uniq Play

4.

Tréninkový kite nafukovací (trénink na vodě)
+ bezpečná varianta pro natrénování všech potřebných dovedností pro kiteboarding na vodě
+ využitelný i jako tažný drak pro velmi lehké váhy (děti)
- vysoké pořizovací náklady

Podle typu ovládacího prvku řízení:
1.

Na poutkách (pro dvou šňůrové kity)
+ skvělý starter na začátek
+ jednoduchý na ovládání
+ nízké pořizovací náklady
- pro restart kitu je třeba pomocníka, pokud drak spadne náběžnou hranou na zem
Kity na výběr:
•
PLKB Hype Play
•
Peter Lynn Uniq Play

•

Cross Air

2.

Na růčkách (pro čtyř šňůrové kity)
+ vhodný pro všechny powerkitery, kteří hodlají jen tak trénovat a skákat s drakem na louce nebo zkoušet kitovat na
lyžích nebo buggy
+ snadný restart draka bez pomocníka díky čtyřšnůrovému systému
+ kite má zpravidla již vyšší nosnost šňůr, dokáže již kitera potáhnout
- dražší varianta než s ovládacími poutky
Kity na výběr:
•
PLKB Hornet

3.

Na hrazdě (pro dvou šňůrové kity)
+ hrazda umožňuje bezpečné natrénování manévrů potřebné pro řízení plnohodnotného tažného depowerovatelného
draka.
+ leash (bezpečností pojistka na jednu řídící šňůru) zajišťuje bezpečné ztráty tahu draka v případě kolize)
- pro restart kitu je třeba pomocníka, pokud drak spadne náběžnou hranou na zem
- dražší varianta než s ovládacími poutky
Kity na výběr:
•
Cross Boarder
•
PLKB Hype TR

4.

Na hrazdě (pro tří šňůrové kity s restartovacím bezpečnostním systémem)
+ hrazda umožňuje bezpečné natrénování manévrů potřebné pro řízení plnohodnotného tažného depowerovatelného
draka.
+ třetí šňůra slouží jako bezpečností pojistka pro snadné a bezpečné vyvlátí draka v případě kolize
+ pro restart draka není třeba pomocníka, třetí šňůra slouží jako restartovací
- dražší varinta než s ovládacími poutky
Kity na výběr:
•
PLKB Impulse TR
•
Peter Lynn Uniq TR

5.

Na hrazdě (pro 4-šňůrové až 5-ti šňůrové depowerovatelné kity)
+ bezpečná forma kitingu pro dospělé i děti
+ depower systém je stejný jako u běžného tažného draka, proto je natrénování identické jako u běžného tažného draka a
lehké váhy a děti jej využijí i jako tažný drak s maximálními bezpečnostními prvky
+ vrchlík je konstruován tak, aby netáhl do výšky a při povolení hrazdy ztrácí výkon
+ pokud je tento kite uzavřená komora, je využitelná pro kiteboarding na vodě, snowkiting i landkiting
- nejdražší varianta ze všech cvičných kitů
Kity na výběr:
•
Flysurfer Viron3 Deluxe

Jak vybrat tu správnou velikost tréninkového draka?
-

Jestli se chceš věnovat kiteboardingu na vodě, plnohodnotnému snowkitingu na snowboardu či lyžích, případně
landkitingu s mountainboardem aktivně, zvol variantu tréninkového draka na hrazdě.
Jestli chceš powerkiting nebo buggykiting, vol variantu ručky.
Jestli chceš pochopit řízení draka ve větrném okně nebo pořídit tzv. hračku i pro děti, vol draka na poutkách. Samotná
hrazda se dá vždycky dokoupit nebo vyrobit ze smetáku :-)
Zvaž, zda si tréninkového draka pořizuješ pouze pro sebe, nebo jej využijí i další členové rodiny (manželka, děti). Podle
toho zvol velikost tréninkového draka.
Věnuj pozornost i nosnosti šňůr! Zpravidla u každého modelu je tato technická informace poznamenána a indikuje, zda se
konkrétní model dá využít i jako tažný kite na hladký povrch např. led nebo asfalt nebo pouze pro statické trénování –
pouštění draka.
Orientačí velikostní tabulka
Váha jezdce
Velikost tréninkového draka
Síla větru
Do 20kg
Max. 2m
Dle zkušeností – jistí dospělý
Do 30kg
Max. 4m
Dle zkušeností – jistí dospělý
Do 50kg
Max. 6m
Dle zkušeností – jistí dospělý
50 - 120kg
Max. 8m
Od 2m/s do 15m/s
*v tabulce jsou zahrnuty velikosti všech tréninkových kitů z nabídky e-shopu KITEBOARDING.CZ vč. uzavřených
depowerovatelných komorových kitů v sekci training kites.

Pokud si ani po přečtení tohoto manuálu nevíš s výběrem rady, zavolej mi nebo napiš email na můj níže uvedený kontakt. Ráda ti
poradím. Vybereme spolu vhodný kite a takový, aby nebyl zbytečně drahý...!

