BESKYDSKÝ LYŽNÍK V PENZIONU OVEČKA
“XCD Ski” v Beskydech Vám určitě vezme dech!
Zdolávání a sjíždění beskydských strání na lyžích s hranami a univerzálním vázáním s volnou patou,
připnutými na obyčejné pohorky. Absolutní svoboda pohybu na lyžích. Bezpečné zatáčení i brždění pluhem
nebo telemarkem.

Něco málo o SKI XCD
Ski XCD znamená Cross Country Downhill a označuje se jím vybavení pro lyžařskou turistiku, kde má chůze a
sjíždění kopců přibližně stejný význam. Zatímco BC (Backcountry - túrování mimo upravené tratě), lyžař
počítá spíš s chůzí po rovině a ocelové hrany má ke zdolávání příležitostných sjezdů, skialpinista
(telemarker) funí do kopce především proto, aby si užil jeho sjezd, tak XCD lyžař je připraven na všechno. Při
chůzi po rovině ho neomezují těžké lyže ani boty, na mírné stoupání má protismyk, do prudkého kopce
nalepí pásy a když je potřeba sjet prudší kopec mezi smrčky, tak má ocelové hrany a pevné boty, aby si
sjezd užil.
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Okolí penzionu Ovečka je ideálním místem pro Ski XCD. Šlapání na pásech je příjemná věc, pro všechny
věkové i výkonnostní kategorie a hlavně nemusíte být mazacími alchymisty a přesto naše lyže nepodkluzují
a pěkně stoupají nahoru. Nahoře strhnete pásy a hurá dolů.
Penzion Ovečka Vám může zapůjčit až 12 párů XCD Lyží Hagan X-Trace (6 x 170 cm a 6 x 190 cm)
s univerzálním nastavitelným vázáním pro všechny velikosti turistické kotníkové obuvi od č. 4 do č. 12
včetně výškově nastavitelných skitouringových holí a stoupacích pásů.

Co si obléci?
Určitě klasické pohorky nebo pevnou kotníkovou turistickou obuv a oblečení vhodné pro turistiku, tj.
několik vrstev oblečení. Rukavice jsou nutností. Vzhledem k tomu, že při nasazování a sundávání pásů
dochází ke kontaktu rukavice se sněhem, doporučujeme si na delší túru přibalit s sebou i náhradní rukavice.
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