3. V SILNĚJŠÍM VĚTRU (přistává za tebou)
▫ bezpečnost: svůj obvyklý prostor pro házení ve vánku rozšiř cca o polovinu
▫ technika hodu: zmenši náklon bumerangu od svislice (čím silnější vítr, tím
menší náklon) + miř výše (čím větší vítr, tím výše) + miř více do větru (tj.
pravák více doleva, levák více doprava) + uber na síle hodu
▫ tuning bumerangu: může být nezbytný v případech, kdy výše popsaná
technika hodu nestačí --- rádi poradíme, viz kontakt níže
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4. V BEZVĚTŘÍ (přistává před tebou)
X.
fouká slaběji, než tvůj bumerang
potřebuje
hoď mírně s kopce + zvětši náklon
bumerangu na 30-60° + uber rotaci
letová křivka pak bude vypadat jako
na obr. VII (zpravidla jediná možnost,
jak v bezvětří docílit přesného
návratu k vrhači)

1. ZÁKLAD
▫ Ideální letová křivka běžného bumerangu vypadá přibližně takto:

5. DOTAZY, RADY, PŘEDVEDENÍ V PRAXI ...
na www.bumerang-asociace.cz najdeš:
1)
2)
3)

informace o nejbližších srazech bumerangistů, lekcích pro veřejnost apod.
1. díl tohoto textu „Jak házet a chytat bumerang – návod pro začátečníky“
e-mailový kontakt pro odeslání dotazu

▫ Pokud tvůj bumerang opisuje jinou křivku, na dalších řádkách najdeš pomoc.
▫ Předpokladem je, že máš za sebou „práci“ s prvním dílem tohoto textu (ke
stažení na www.bumerang-asociace.cz), tj. zejména:
- víš, kde sehnat spolehlivý bumerang a jeden takový držíš v rukou,
- znáš a ctíš základní bezpečnostní pravidla,
- umíš bumerang držet, znáš úhly náklonu a míření,
- umíš bumerangu při odhodu udělit rotaci,
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- víš, jak bumerang bezpečně chytit.

2. KDYŽ SE BUMERANG NEVRACÍ PŘESNĚ
▫ Každý bumerang svým letem prozrazuje, co je potřeba na hodu změnit.
▫ Bohužel neexistuje zaručený „recept“ společný pro všechny bumerangy, téměř
každý vyžaduje drobně odlišné úhly míření a náklonu. Proto je potřeba vždy
sledovat letovou křivku a podle ní hod dolaďovat.

I.
hozeno příliš od větru,
hoď více doleva (levák doprava)

II.
hozeno příliš do větru,
hoď více doprava (levák doleva)

III.
hozeno s příliš velkým náklonem
bumerangu od svislice,
uber náklon

IV.
hozeno s příliš malým náklonem
bumerangu od svislice
a/nebo malou silou,
přidej náklon a/nebo sílu

V.
hozeno příliš vysoko,
miř níž

VI.
hozeno nízko k zemi,
miř výš

VII.
hozeno velmi nízko k zemi,
miř o hodně výš

VIII.
hod nebyl dost silný a/ nebo měl
málo rotace,
přidej na síle a/nebo na rotaci

IX.
hod byl příliš silný,
uber na síle

