
Kurs samoobrony dla każdego

  
  Grupy zorganizowane oraz indywidualnie
      Cena: 350,00 złotych    Zapisy: tel. +48 91 813 62 20 w godz. 9.00-15.00  

        Poleć nas swoim znajomym! Kliknij:  {loadposition facebook}      Kurs przygotowany
został pod kątem nabycia umiejętności stosowania podstawowych technik samoobrony oraz
zachowania się w sytuacjach zagrożenia.
 

Kurs realizowany jest na różnych poziomach nauczania zależnie od umiejętnościami
ćwiczących.

  

Zajęcia realizowane są w formie rekreacji ruchowej stanowiącej aktywność fizyczną
podejmowaną dla wypoczynku, odnowy sił psychofizycznych i utrzymania sprawności fizycznej
oraz dobrego stanu zdrowia. Twoimi nauczycielami będą doświadczeni instruktorzy sztuk walki
zajmujący się profesjonalnymi szkoleniami zawodowych pracowników ochrony.

  

Tempo zajęć oraz nauczane techniki samoobrony dostosujemy dla każdego uczestnika, bez
względu na jego predyspozycje ruchowe i wiek.

  

Warunki:

    
    1. Zajęcia realizowane są 2 razy w tygodniu (sobota i niedziela) w godz. 12.00 - 16.00  
    2. W zajęciach mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 16 rok życia.  

  Koszt udziału w kursie: 350,00 złotych (cena obejmuje jeden poziom nauczania).    RAMOW
Y PROGRAM KURSU
  poziom podstawowy - 10 godzin szkoleniowych  
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Postawy i poruszanie się w walce

    
    -  pozycja z gardą (pozycja walki) – uniwersalność jej zastosowania w walce,  
    -  rodzaje postaw aktywnych do interwencji (wyczekująca – ręce opuszczone, uniesione),  
    -  poruszanie się w przód, tył i w bok,  
    -  obroty ciała i zejścia z linii ataku.  

  

Techniki wyprowadzania uderzeń i kopnięć oraz sposoby ich blokowania

    
    -  cios prosty,  
    -  cios sierpowy i jego odmiany,  
    -  sposoby zadawania ciosów prostych i sierpowych w ruchu oraz sposoby ich unikania,
parowania i blokowania,   
    -  kopnięcia frontalne (do przodu i do tyłu),  
    -  kopnięcia okrężne (sierpowe) i boczne,  
    -  sposoby blokowania i unikania kopnięć.  

  

Chwyty transportowe –  dźwignie na stawy kończyn górnych

    
    -  mechanizm tworzenia podstawowych dźwigni, chwyty transportow,  
    -  sposób podejścia do przeciwnika oraz uchwycenia ramienia do dźwigni,  
    -  wykonywanie chwytów transportowych za pomocą dźwigni łokciowej przez nacisk z góry;
„wysoki łokieć”; podparcie na przedramieniu.   
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Uwalnianie się z chwytów, obchwytów i duszeń

    
    -  uwalnianie się z chwytów za ręce i części ubioru (uwalnianie się z chwytów za ręce i
części ubioru przez zrywanie, zbicia i uderzenia; uwalnianie się z chwytów za ubiór technikami
dźwigni, uderzeń i kopnięć prowadzącymi do obezwładnienia napastnika).   

      

  RAMOWY PROGRAM KURSU  poziom I - nauka umiejętności - 15 godzin szkoleniowych 

  Pady i przewroty w walce wręcz      
    -  pady i przewroty – techniki podstawowe (pad w tył, w bok i do przodu; pad w przód i w tył
z przewrotem).   

    

Rzuty przez biodro oraz podcięcia zewnętrzne i ich odmiany

    
    -  rzut przez biodro technika podstawowa,  
    -  rzut przez podcięcie zewnętrzne – technika podstawowa,  
    -  obalanie.  

  

Chwyty transportowe –  dźwignie na stawy kończyn górnych

    
    -  chwyt transportowy poprzez dźwignię łokciowo-barkową,  
    -  chwyt transportowy poprzez dźwignię nadgarstkową.  

  

Uwalnianie się z chwytów, obchwytów i duszeń

    
    -  uwalnianie się z obchwytów tułowia (przeciwdziałanie obchwytom tułowia podczas ataku z
przodu i z tyłu; uwalnianie się z obchwytów tułowia z przodu przy rękach obchwyconych i
nieobchwyconych; uwalnianie się z obchwytów tułowia z tyłu przy rękach obchwyconych i
nieobchwyconych).   
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Miejsca wrażliwe na ciele człowieka i sposoby obezwładniania

    
    -  miejsca wrażliwe na ciele człowieka – jako punkty ataku w walce obronnej,  
    -  punkty presyjne (naciskowe),  
    -  punkty uderzeń i kopnięć jako cele ataku,  
    -  podstawowe techniki nacisków i chwytów na punkty wrażliwe w walce obronnej i podczas
interwencji.   
    -  zastosowanie uderzeń i kopnięć w punkty wrażliwe ciała ludzkiego,  
    -  podstawowe sposoby obezwładniania za pomocą dźwigni (obezwładnianie za pomocą
dźwigni łokciowej; obezwładnianie za pomocą dźwigni nadgarstkowej).   

  

  RAMOWY PROGRAM KURSU
  poziom II - rozwijanie umiejętności - 20 godzin szkoleniowych  

Pady i przewroty w walce wręcz

    
    -  pady i przewroty – techniki sytuacyjne (łączenie technik padania z postawami do walki
obronnej).   

  

Rzuty przez biodro oraz podcięcia zewnętrzne i ich odmiany

    
    -  rzut przez biodro i jego odmiany (łączenie rzutu przez biodro z formami unieruchamiania
na ziemi dźwignią, trzymaniem lub duszeniem),   
    -  rzut przez podcięcie zewnętrzne (łączenie rzutu przez podcięcie zewnętrzne z formami
unieruchamiania na ziemi dźwignią, trzymaniem lub duszeniem),   
    -  obalania.  

  

Uwalnianie się z chwytów, obchwytów i duszeń

    
    -  obrony przed obchwytami głowy i duszeniem (sposoby przeciwdziałania próbom obchwytu
głowy lub duszenia z zastosowaniem techniki zbić i uderzeń stopujących; obrona przed
obchwytem głowy i duszeniem technikami dźwigni prowadzącymi do obezwładnienia
napastnika; sposoby obrony przez obchwytem głowy i duszeniem technikami uderzeń i
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kopnięć).   

  

Miejsca wrażliwe na ciele człowieka i sposoby obezwładniania

    
    -  miejsca wrażliwe na ciele człowieka – jako punkty ataku w walce obronnej,  
    -  punkty presyjne (naciskowe),  
    -  punkty uderzeń i kopnięć jako cele ataku,  
    -  podstawowe techniki nacisków i chwytów na punkty wrażliwe w walce obronnej i podczas
interwencji.   
    -  zastosowanie uderzeń i kopnięć w punkty wrażliwe ciała ludzkiego,  
    -  podstawowe sposoby obezwładniania za pomocą dźwigni (obezwładnianie za pomocą
dźwigni łokciowej; obezwładnianie za pomocą dźwigni nadgarstkowej, obezwładnianie za
pomocą dźwigni łokciowo-barkowej; technika podnoszenia osoby obezwładnionej dźwignią
nadgarstkową i łokciowo-barkową).   
    -  podstawowe sposoby obezwładniania rzutem i duszeniem (obezwładnianie rzutem,
podcięciem).   

  

  RAMOWY PROGRAM KURSU
  poziom III - doskonalenie umiejętności - 20 godzin szkoleniowych  

Pady i przewroty w walce wręcz

    
    -  pady i przewroty – techniki sytuacyjne (łączenie technik padania z postawami do walki
obronnej; techniki padania i przewrotów z przedmiotami: pałką, bronią itp.).   

  

Rzuty przez biodro oraz podcięcia zewnętrzne i ich odmiany

    
    -  rzut przez biodro i jego odmiany (łączenie rzutu przez biodro z formami unieruchamiania
na ziemi dźwignią, trzymaniem lub duszeniem; odmiana rzutu przez biodro z chwytem za głowę
przeciwnika),   
    -  rzut przez podcięcie zewnętrzne (łączenie rzutu przez podcięcie zewnętrzne z formami
unieruchamiania na ziemi dźwignią, trzymaniem lub duszeniem),   
    -  obalania.  
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Uwalnianie się z chwytów, obchwytów i duszeń

    
    -  uwalnianie się z chwytów za ręce i części ubioru (uwalnianie się z chwytów za ręce i
części ubioru przez zrywanie, zbicia i uderzenia; uwalnianie się z chwytów za ubiór technikami
dźwigni, uderzeń i kopnięć prowadzącymi do obezwładnienia napastnika),   
    -  uwalnianie się z obchwytów tułowia (przeciwdziałanie obchwytom tułowia podczas ataku z
przodu i z tyłu; uwalnianie się z obchwytów tułowia z przodu przy rękach obchwyconych i
nieobchwyconych; uwalnianie się z obchwytów tułowia z tyłu przy rękach obchwyconych i
nieobchwyconych),   
    -  obrony przed obchwytami głowy i duszeniem (sposoby przeciwdziałania próbom obchwytu
głowy lub duszenia z zastosowaniem techniki zbić i uderzeń stopujących; obrona przed
obchwytem głowy i duszeniem technikami dźwigni prowadzącymi do obezwładnienia
napastnika; sposoby obrony przez obchwytem głowy i duszeniem technikami uderzeń i
kopnięć).   

  

Miejsca wrażliwe na ciele człowieka i sposoby obezwładniania

    
    -  podstawowe sposoby obezwładniania za pomocą dźwigni (obezwładnianie za pomocą
dźwigni łokciowej; obezwładnianie za pomocą dźwigni łokciowo-barkowej; obezwładnianie za
pomocą dźwigni nadgarstkowej; technika podnoszenia osoby obezwładnionej dźwignią
nadgarstkową i łokciowo-barkową),   
    -  podstawowe sposoby obezwładniania rzutem i duszeniem (obezwładnianie rzutem za
nogi, podcięciem lub obaleniem; obezwładnianie przez założenie duszenia z tyłu).   

  

Walki w parach - zajęcia treningowe
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