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DVD Cold Steel Self Defense With The Sjambok

Kategoria:

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

Zobacz produkt w sklepie

Afrykański Sjambok, używany do poganiania bydła, samoobrony i jako bat jest również znany jako groźny zabójca węży.
Jego znaczny zasięg, prędkość błyskawicy i niszczycielska moc zmieniają zabijanie największych węży w dziecinnie prostą
sprawę. Spróbuj sobie wyobrazić jak bardzo skuteczny jest także przeciwko dwunożnym drapieżcom. Lekkie uderzenie
może spowodować poważną pręgę na ciele, a mocne przetnie się przez grube ciuchy jak brzytwa, zostawiając
przerażającą, lecz nie śmiertelną, ranę.

W DVD zatytułowanym Self Defense with the Sjambok, Lynn Thompson, prezes Cold Steel oraz główny instruktor naszej
sekcji treningowej nauczy Cię jak wykorzystywać Sjambok do obrony siebie i najbliższych.
To tylko najważniejsze z tematów zawartych na DVD:

• Sjambok i jego zalety jako broni.
• Sprzęt treningowy i bezpieczeństwo.
• Rodzaje chwytu.
• Postawy bojowe.
• Praca nóg.
• Jedno i oburęczne ataki Sjambokiem.
• Ciosy głowicą.
• Encircling, trapping, tripping i uprooting
• Miażdżenie, duszenie
• Używanie pracy nóg do unikania ciosów.
• Obrona, zatrzymywanie ataków, kontratak, parowanie, bloki, używanie wolnej ręki.
• Obrona przed próbą rozbrojenia.
• Obrona przed szarżą.
• Przezwyciężanie grapplingu.
• Strategia

Parametry produktu:
    - Ilość: 1 płyta DVD

Film: http://www.youtube.com/watch?v=0SmcfJzw_Zk

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
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