Co budeš potřebovat?
What will you need?
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helmu
helmet

vestu
lifejacket
prkno
board

…a trochu odvahy
…and a bit of courage
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Jsi začátečník nebo nově příchozí?
Pak si přečti pozorně následující pokyny.
Are you a beginner or a newcomer?
If so, please read the following instructions carefully.
Nohy mírně pokrč. Prkno drž
napříč ke směru jízdy.
Dej zvednutím ruky znamení
obsluze, že jsi připraven.
Slightly bend your legs. Keep
the board sideways to the
direction of the ride. Raising
your hand, give a signal to the
operator that you are ready.

Při startu nechej prkno před
sebou a opírej se do něj. Jak se
rychlost zvyšuje, snaž se na prkno
postavit. Když stojíš, otoč prkno
do směru jízdy. Při jízdě rozlož
svoji váhu na obě nohy stejně.
Zadek musí být nad vázáním.
Nohy drž mírně pokrčené.
At the start keep the board
in front of you and push
down onto it. As the speed
increases, try to stand up on
the board. When standing,
steer in the direction
of the ride. While riding,
distribute your weight evenly
on both feet. Your backside
should be above the bindings.
Keep your legs slightly bent.

Když padáš, pusť hrazdu!
When falling (down),
let go of the holding bar!

Doplav pod lano a vyčkej,
než k tobě dojede hrazda.
Chyť hrazdu. Otoč se do
směru jízdy a dej znamení
rukou, že jsi opět připraven
k jízdě.
Swim under the cable
and wait until the holding
bar comes to you. Grab
hold of it. Turn in the
direction of the ride and
with your raised hand
give a signal to the
operator that you are
ready to continue riding.
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Jeď pod lanem. Přibližně 20 m před bójkami jeď
tak, abys vyjel za jednu z nich a udělej oblouk.
Vlek se mezi bójkami zastaví a rozjede se na
opačnou stranu, což ti pomáhá oblouk dokončit.
Snaž se mít v zatáčce neustále natažené lanko
hrazdy. Po dokončení zatáčky se vrať do pùvodní
dráhy a pokračuj v linii pod lanem.
Keep riding under the cable. Approximately 20 m
before the buoys, steer so as to ride around one
of them in an outward direction. Cableway stops
between the buoys, switches directions and
accelerates back, which will help you complete
the loop. Make sure the rope
is tight
ly stretched at all
times. After the loop,
return to the original
track and continue
riding under
the cable.
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Po pádu dej obsluze znamení,
že je vše v pořádku.
After the fall (down), give the operator
a signal that you are OK.

