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OBL2 PRO - IERĪCE STARTAM UZ MUGURAS

GALVENĀS FUNKCIJAS
■ 5 dažādas regulēšanas pozīcijas ar manuāli 

rotējošu sistēmu
■ Lielāks leņķis starp ūdens virsmu un kājām
■ Pretslīdes virsma
■ Izturība
■ Biezāks rokturis labākai satvērēj 
■ Vienkārši un viegli montējams un noņemams
■ Drošības spaile jau ir uzstādīta
■ Pilnīga FINA atbilstība
■ Pilnībā saderīgs ar OSB11, OSB12 un OSB14

Product Image

Ierīce Startam uz Muguras ir ideāls papildinājums 
starta blokiem OSB11 un OSB14, lai sāktu peldēšanu 
uz muguras.
Ierīce Startam uz Muguras OBL2 Pro saņēma FINA 
apstiprinājumu 2014. gada decembra konvencijā Dohā.

Šīs ierīces otrā paaudze sniedz daudz priekšrocību 
sportistiem, kas sacenšas peldešanā uz muguras: Pirmkārt, 
tas uzlabo peldētāja starta grūdienu un trajektoriju, ieejot 
ūdenī. Kāju radītais leņķis attiecībā pret ūdens virsmu finalajā
atgrūšanā no sienas ir lielāks, un rezultātā peldētāja kājas 
pārvietojas pa trajektoriju ar mazāku saskarsmi ar ūdeni
līdojuma sākuma fāzē.

Ierīci Startam uz Muguras var pielāgot katra peldētāja 
izmēram. Izmantojot manuālo rotācijas sistēmu, garumu 
var iestatīt uz 5 dažādām pozīcijām.

Arī Ierīces roktura mehānisms ir pārklāts ar pretslīdes 
virsmu, kas novērš slīdēšanu un tādējādi nodrošina lielāku 
pārliecību peldētājiem ieejot ūdenī.

Šī jaunā sistēma vienkārši un viegli ir piestiprināma pie starta 
blokiem ar dažām tapām, un to var noņemt darbinieks, ja 
sacensības ir sākušās, lai netraucētu peldētājus sacensību 
laikā.

Un pēdējais, bet ne mazāk svarīgais, pateicoties Ierīcei
Startam uz Muguras, peldētāji, iekļūstot ūdenī, gūst 
jaudu un spēku un tāpēc sasniedz labākus rezultātus.

Šī jaunā paaudze - OBL2 Pro - tiek izmantota sacensībām 
visaugstākajā līmenī.
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AUGSTĀKIE REZULTĀTI, SAMAZINOT 
SASKARSMI AR ŪDENI

Kāju radītais leņķis attiecībā pret ūdens virsmu finalajā
atgrūšanā no sienas ir lielāks, un rezultātā peldētāja kājas 
pārvietojas pa trajektoriju ar mazāku saskarsmi ar ūdeni
līdojuma sākuma fāzē.

GRĪDAS PLĀNS (MM)

SPECIFIKĀCIJAS

Ierīces Startam uz Muguras augstumu var iestatīt  5 dažādās 
pozīcijās, izmantojot manuālo rotācijas sistēmu.

Ierīce Startam uz Muguras peldētāja starta grūdienu un 
trajektoriju, ieejot ūdenī. 

Reference 3454.789

Izmērs 800x150x130 mm (LxWxH)

Svars 3.9 kg

Sertiifikācija Pilnīga FINA atbilstība 


