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Vpis v  KICKBOXING  šolo  
(začetni tečaj za osnovnošolce, dijake, mladino in odrasle) 

 

KICKBOXING je šport za vse generacije in dobra rekreacija tako za moške in ženske kot za osnovnošolce in šolsko mladino. 
Je popoln trening za celotno telo, saj se ob njem zelo dobro razgibamo in pokurimo veliko kalorij. Na začetku vsakega 
treninga se dobro ogrejemo, lahko klasično  s tekom in dinamičnimi vajami med njim. Ob rednem treniranju in vzdrževanju 
forme nam ne bo žal niti za en trening. Vse več pa se osnovnošolcev in šolske mladine odloča za to koristno in varno vadbo. 
Pri KICKBOXINGU uporabljamo tako ročne kot nožne tehnike. Veliko pozornost posvečamo tudi vajam za povečanje 
prožnosti  in raztegljivosti nog, saj nam tako odpre veliko možnosti pri izvedbi brc. Treninge izvajamo še na fokuserjih, saj 
tako najbolje izpopolnjujemo tehniko in lahko udarce izvajamo s polno močjo. S treningom na fokuserjih izboljšamo 
tehnike udarjanja in natančnosti. Za tiste, ki želijo napredovati v vseh vidikih kickboxinga je delo na fokuserjih 
nepogrešljivo. Za tiste, ki bi prišli na trening prebujat svojega bojevniškega duha, so sparingi obvezni. Sparinge v boksu in 
kickboxingu lahko izvajamo na več ravneh…. 
 

Kako se vpisati?  Vpišete se tako, da izpolnite spodnjo prijavnico in jo s seboj prinesete na vadbo.  Vadba bo potekala pod 
strokovnim vodstvom  izkušenega trenerja 2 x tedensko po 60 minut. Vabda bo prilagojena sposobnostim posameznika. 
Vpišete se lahko tudi preko klubskega e-naslova ali izpolnite kontaktni obrazec na spletni strani 
 www.kbv-sevnica.org – rubrika KONTAKT. 
 
URNIK in LOKACIJA VADBE: 
TOREK                 20:00 – 21:00 – velika dvorana   Športni dom Sevnica (pri bazenu) 
ČETRTEK             20:00 – 21:00  - mala telovadnica    Športni dom Sevnica  Obišči in pridruži se nam čim prej! 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

P R I J A V N I C A         za         KICKBOXING   
 

Priimek in ime (otroka oz., bodočega člana) …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Starost (otroka oz. bodočega člana)          ……………   let Naslov …………………………………………………………………………………….  
 

Pošta   ...……………………          Kraj  ……………………………………………………………………………………………………………....... 
 

Gsm telefon  ………………………………………  E-naslov ………………………………………................... @................................................ 
 

Kontakt staršev  (za mladoletne osebe)      ………………………………………………………………………………………………………………………….... 
Prinesite izpolnjeno prijavnico na trening 

 

Klub borilnih veščin Sevnica 
INFO:  040 98 62 62      e-naslov:   kbv.sevnica@gmail.com      http://www.kbv-sevnica.org  
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