LIVE YOUR
PASSION!
TRAIN HARD!
EMPOWER
YOURSELF!
–
Tréninkové středisko pro
olympijské sporty

Dějiště FIS Nordic Junior &
U23 Cross-Country World Ski
Championships 2020

RŮZNORODOST »
CENTRÁLNĚ »
SNÍH »
UBYTOVACÍ »
TRÉNINK »
KOMPAKTNÍ »
ÚSPĚCH »

Rozmanité tréninkové příležitosti pro
různé olympijské sporty na vnitřních
i venkovních sportovištích
Centrální poloha v Evropě

Jistota sněhu (1215 m n.m.)

Ubytovací zařízení ve všech kategoriích

Trénink v přírodním parku Erzgebirge / Krušnohoří

Kompaktní poloha sportovišť a ubytování ve městě

Základna pro úspěšné olympioniky
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S
 parkassen-Skiarena

• FIS certifikovaná síť běžeckých tratí
• Strojové zasněžování / zásobárna sněhu
• Biatlonová střelnice (20 vzduchovek, 30 zbraní malého kalibru)

K
 omplex skokanských můstků
• Skokanské můstky 7 rozměrů
• Strojové zasněžování

S
 kiareál pro alpské lyžování Fichtelberg
• Závodní sjezdová trať s certifikací FIS
• Další tréninkové sjezdové tratě


Sportovní komplex olympijského tréninkového
střediska mládeže Oberwiesenthal

2

• Vnitřní a venkovní sportoviště
• Zařízení pro diagnostiku sportovní výkonnosti
(Velký běžecký pás, simulace startu pro sáňkování, diagnostika
skoku pro skokany na lyžích)

3

Chceš si rozšířit různorodost svého tréninku?

Krušné hory nabízejí na německé a české straně velké množství
turistických běžeckých stop.

Děláte letní sporty?

Jaké by to bylo s vytrvalostní jednotkou v běžeckém lyžování?

Hranice DE | CZ
Městské centrum Oberwiesenthal
Fichtelberg

4

LÉTO
Sparkassen-Skiarena

• Síť tratí pro kolečkové lyže
• Biatlonová střelnice (20 vzduchovek, 30 zbraní malého kalibru)

Komplex skokanských můstků

• Skokanské můstky 7 rozměrů
• Umělý povrch na všech skokanských můstcích

Letní bobová dráha
Sportovní komplex olympijského tréninkového
střediska mládeže Oberwiesenthal

• Vnitřní a venkovní sportoviště
• Výchozí bod pro krosové tratě
• Zařízení pro diagnostiku sportovní výkonnosti
(Velký běžecký pás, simulace startu pro sáňkování, diagnostika skoku
pro skokany na lyžích)

Chceš si rozšířit různorodost svého tréninku?
Mountain Bike » Trail Center Rabenberg & Trail Park Klinovec
Trail Running » V okolí Fichtelbergu
Plavání » Plavecký bazén Rabenberg
Pěší turistika » Region pro pěší turistiku Krušné hory

Máte otázky nebo chcete využít naše
sportoviště?
Těšíme se na vaše dotazy!
Tina Engel

» Rádi vás podpoříme při hledání vhodného ubytování prostřednictvím
našich partnerských hotelů.
• Panorama Hotel Oberwiesenthal
• Elldus Resort Oberwiesenthal
• Sportpark Rabenberg
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contact@trainingcenter-oberwiesenthal.de



+49 (0) 37348 239332

Chcete se o nás dozvědět více?



www.trainingcenter-oberwiesenthal.de



@Oberwiesenthal Training Center



@trainingcenteroberwiesenthal



@Oberwiesenthal Training Center

