WWW.KADINHOTREINAMENTOS.COM.BR

CLINICA
MTB

19,20 E 21 MARÇO

2021

KT SPORT

WORKSHOP
MTB

"SONHO DETERMINA O QUE VOCÊ QUER!
TÉCNICA DETERMINA O QUE VOCÊ CONQUISTA"

WWW.ESTALAGEMFAZENDALAZER.COM.BR
CARANDAÍ-MG

PROGRAMAÇÃO

GRADE DE ATIVIDADES

19/03 SEXTA

19:00

Briefing Apresentação do funcionamento da Clínica- Jantar

20:00

Apresentação da metodologia da clinica.

20:30

Fundamentos básicos como elementos corporais associados
pilotagem na bike, cuidados na postura, alavancas corporais, centro
de gravidade, biomecânica na aplicação das técnicas e o destrave
dos gatilhos mentais.

20/03 SÁBADO

8:00/9:00

café da manhã

9:00/11:00

Início do curso, Prólogo - Aula prática com aplicação da teoria,
ajustes do setup das bikes, calibragem, freios, introdução dos
exercícios pedagógicos utilizando diversos tipos de obstáculos.
Condicionar o posicionamento do corpo em relação a bike,
técnicas de domínio e controle da bike, ativa e passivamente.

cont.

11:00/13:00

Como utilizar alavancas do corpo para fazer curvas, pequenos
jumps, frenagens, funções de braços e pernas nestes controles.

WARM UP- Exercícios práticos pedagógicos, repetições e
técnicas em terrenos planos, fixação da carga de trabalho
técnico.
Aprendizado nas curvas (Skill curve) diversos tipos (fechadas,
rápidas e inclinadas), como apoiar os segmentos corporais,
distribuir o peso do corpo para melhorar velocidade, ponto de
frenagem e gravidade. Quebra dos gatilhos mentais.

13:00/15:00

Almoço descanso e horário livre para ajustes nas bikes.

15:00/17:30

START LAP- Aplicação dos exercícios de habilidades no plano
com variação de terreno (skill climb), com variação de
velocidade, introdução de manobras do Pumping.
Desenvolver a habilidade de frenagem (Skill zone), como lixar e
alinhar o corpo para direcionar a bike.
Desenvolver a habilidade do salto (Skill jump) com as fases
decolagem, aéreo e aterrissagem.

21/03 DOMINGO

8:00/9:00

Café da manhã

9:00/11:00

RACE DAY- Revisão de todos exercícios, retreino de cada etapa,
aplicação das técnicas.
EXPERIENCE DAY: Treinos com os professores conferindo o
nível do Flow.

11:00/12:00

Ajustes, avaliação, dúvidas e free ride.

12:00/12:30

Encerramento das atividades com entrega dos certificados,
entrevistas e almoço de confraternização.

12:30/16:00

Plus da "Estalagem Fazenda Hotel" -horário livre- uso da trilha
Estrada Real

*Clique no link para comprar seu ingresso

