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Sean Foley: Revoluce v tréninku!
Seznamte se s novou
revoluční golfovou
pomůckou, kterou
doporučuje nejen
Sean Foley, trenér
Tigera Woodse,
Justina Rose,
Hunter Mahana,
Lee Westwooda a dalších
špičkových hráčů.

O co tady jde? Revoluční hračka
„The Little One“ z dílny PSP Golf (Pure –
čistý, Solid – spolehlivý, Perfect – perfektní) je v podstatě nová, rozehřívací (warm -up) a hru
zlepšující hůl, kterou
dnes už používá více
než 200 hráčů americké PGA tour na
drivingu nebo
v okolí greenů.
Uvedená pomůcka vám okamžitě poskytne
zpětnou vazbu po
každém švihu. Díky
tomu dochází k rychlému zlepšování zásahu
míče, tempa, přesnosti a zároveň
hráč získává při každém švihu větší důvěru. Výsledkem je nižší skóre a konec
konců i větší zábava na hřišti či driving
range.
Jen si vzpomeňte na ten úžasný pocit,
který jste při tréninku zažívali ve chvílích, kdy jste míč zasáhli tak čistě a spolehlivě! Nebylo to perfektní? A právě
The Little One vás dovede k tomu, že
tyto pocity budete při hře zažívat opakovaně. Sotva byste našli ideálnějšího
pomocníka.
Dá vám nahlédnout do toho, co je švih,
co znamená udeřit míč čistě. Jakmile
okusíte tuto spolehlivou zkušenost, konzistentního až překvapujícího kontaktu
s míčem, není cesty zpět.
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A jak lze pomůcku využívat co nejefektivněji? The Little One má velmi
všestranné použití. Lze s ní procvičovat údery od chipů až po rány plným švihem, na golfovém hřišti,
zahradě,
v kanceláři
nebo

kdekoliv, kde
chcete pracovat
na své hře.
Začněme s úderem s nejkratším
letem míče, tedy
chipem. Hoďte několik míčů na zem a jemně
udeřte pár krátkých chipů. Ne daleko, toto cvičení není věc vzdálenosti.
Poté co strávíte s pomůckou nějaký čas
a budete se cítit pohodlně, začněte se
postupně posouvat dál od cíle a praktikujte delší rány s větší vzdáleností letu
a větším doběhem. Jak se vaše údery
zpřesňují, získáváte zřejmou zpětnou
vazbu.
Jestliže trénujete v místě, kde je rozsáhlá
pitching area, odstupte od vlajky tak daleko, jak potřebujete. Pokud není k dispozici, přesuňte se na driving range a zahrajte
pár krátkých doběhových ran. Postupně
stupňujte tempo až k plnému švihu.
The Little One významně pomáhá překonat pocit očekávaného kontaktu s míčem. Naším cílem je, aby vám zasahování

plného úderu šlo tak brilantně jako krátké
chipy. Často se uvádí, že chip je pouze
zmenšeninou plného švihu, což nikdy
nebylo pravdivější než s touto revoluční
pomůckou.
Dosáhnete sweet spotu důsledněji a užijete si svou golfovou hru ještě více.
Navíc máme připravený program
o spolupráci pro profesionální trenéry, golfové akademie a golfové
obchody. Získejte The Little
One právě teď! Víme, že
si ji zamilujete!
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V KOSTCE
THE LITTLE ONE
NE
• čisté
zasahování
míče
• lepší
koncentrace
• vetší přesnostt
• povědomí
o úderové
ploše hole
• větší konzistence
ence
• nižší skóre
• prodloužení vzdálenosti
osti
• lepší tempo
• okamžitá zpětná vazba
• přesnější chipování

