
Dárek 1500 Kč pro každého účastníka 
závodu Král Šumavy od tréninkového 
centra Alltraining.cz! 
Pro každého účastníka sobotního závodu Král Šumavy tréninkové centrum 
Alltraining.cz připravilo dárek  500 Kč ve formě slevového poukazu na zátěžový test a 
1000 Kč na nastavení správného posedu na vašem kole. Už od prvního závodu 
červnového závodu to můžete rozjet chytře! Slevový kupón najdete ve vaší účastnické 
tašce, kterou dostanete na prezenci v našich propagačních materiálech.
 
Proč absolvovat zátěžový test?  
 
Ověřte vaši funkčnost kardiovaskulárního systému a otestujte aktuální fyzickou výkonnost. 
Při znalosti správné tepové frekvence a aktuálního zdravotního stavu budete vědět jak tělo 
správně zatížit, cíleně budete moci zvýšit kondici, redukovat hmotnost, dáte pozor, abyste se 
při závodě nepřetáhli nebo se zbytečně nešetřili. Smyslem je získat výchozí bod pro správně 
navržené zatížení.
 

 
 
Proč trénovat systematicky pod vedením trenéra?
 



Zlepšete kondici, zefektivněte váš čas a dejte sportování jasný směr a systém. Trénujte chytře 
pod vedením novodobé tréninkové koncepce zkušeného trenéra Vojtěcha Berana. Naučíme 
vás správnému zatěžování těla a docílíme toho, aby vás sportování bavilo, přinášelo vám 
radost a naplnění vašich sportovních cílů! Výhodou našeho vedení je osobní individuální 
přístup s každodenní zpětnou vazbou on-line. Pomůžeme jak začátečníkům, tak vrcholovým 
sportovcům, kteří chtějí správně a chytře trénovat.
 
Proč si nechat odborně nastavit posed na svém kole?
 
Zbavte se neblahých pocitů při delší jízdě na vašem kole pomocí komplexního programu 
Specialized Body Geometry Fit a nastavte si posed na míru. Metoda BG Fit vycházející z 
mnohaletých poznatků sportovní medicíny pro co nejbezpečnější a nejefektivnější pozici na 
kole. Tréninkové centrum Alltraining.cz patří mezi elitní centra s nejvyšší kvalifikací BG FIT 
MASTER, která je zárukou nejvyšší kvality. Tu oceňují nejen vrcholoví sportovci, ale i řada 
běžných cyklistů, kterým zkušení trenéři nastaví správnou pozici na jejich kole, tak by se cítili
dobře.
 

 
 
Připravte se správně na start závodu vždy v 9:30!
 
Nejste si jisti, jak se správně připravit na závod? Pro zkvalitnění péče a podmínek v závodní 
den můžete využít našeho trenéra a společně se s ním rozjet a připravit se správně na svůj 
start. Společný program začne vždy ve stánku Alltraining.cz v zázemí cíle závodu.
 
V sobotu se těšíme na všechny nadšené cyklisty, kteří chtějí chytře trénovat!
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