OFERTA – CICHY STUNT TEAM

1) Choreografia układów bójek ( walka wręcz, samoobrona,

wykorzystanie przedmiotów podręcznych i niebezpiecznych np- pałka,
nóż, broń palna, kij beasbollowy, butelka, krzesło, stół, kosz na śmieci, w
pomieszczeniu, w pojazdach, na ulicy)
1) Ewolucje samochodowe (wypadki samochodowe) : potrącenia,

wypadnięcia, wypchnięcia, wpadanie do środka przez szyby, poślizgi,
ucieczki, pościgi, zderzenia, przejścia z pojazdu na pojazd w trakcie jazdy,
wyskoki z pojazdu, skoki do środka pojazdu, wypadanie z drogi do rowu,
wywrotki pojazdów na boki, dachowania ( samochody osobowe, busy,
ciężarowe, autobusy )
2) Ewolucje motocyklowe oraz quady : pościgi, ucieczki, poślizgi, jazda na

tylnym kole, przeskoki, ewolucja motor-samochód, ewolucja motorczłowiek, palenie gumy, wypadki
3) Palenie człowieka „BURNING” : statyczne, dynamiczne w ruchu

4) Ewolucje wysokościowe : skoki- poduszka powietrzna, woda, skoki z liną

alpinistyczną, skoki spadochronowe, podwieszania na wysokości, praca na

oknach, balkonach, dachy-upadki, ewolucje na wysokości na zewnątrz
budynków.
5) Grapling ( przeciąganie człowieka za pojazdem na ziemi ) : za

pojazdami, za motorem, za quadem, płonącego człowieka, przeciąganie
kilku osób, za pomocą liny, przywiązanego do haka
6) Grapling indywidualny np. : upadki po schodach, wyskoki lub

wypadnięcia przez szyby, spadanie ze skarpy, potknięcia, bójki, pościgi i
upadki, dynamiczne pokonywanie przeszkód, wyskoki z pociągu z
pojazdów, narty wodne-śnigowe- jazda, upadki, wypadanie przez drzwi,
zjazdy linowe po budynkach, wpadanie do pomieszczeń przez okna z
zewnątrz na wysokości…itp.
7) Ewolucje wysokościowe ze śmigłowcem : wyskoki do wody, desant

kropelkowy, zjazdy linowe, podbieranie człowieka, podwieszanie,
podczepianie ręczne, przejścia śmigłowiec-pojazd w trakcie jazdy i lotu,
skoki spadochronowe, zjazdy-zeskoki na pojazdy
8) Ewolucje wodne : skoki do wody, nurkowanie, grapling na wodzie –

przeciąganie człowieka po wodzie z motorówką, podczepianie się
motorówki przy prędkości, wyskoki z motorówki, podtapianie, bójki w
wodzie, bójki pod wodą, ewolucje motor-woda, samochód- woda, narty
wodne
9) Ewolucje pirotechniczne : wybuchy, efekty specjalne

10)Wyloty w powietrze przy wybuchach
11) Ewolucje kaskaderskie wojskowe – policyjne (antyterrorystyczne)

12) Taktyka i technika interwencji na planie filmowym „TTI”: zatrzymania

osób, kajdankowania, obezwładniania, przeszukania, taktycznospecjalistyczne wejścia do pomieszczeń, ewakuacja dynamiczna tłumu z
ewolucjami kaskaderskimi

13) Zabezpieczenia aktorów na planie

14)Wojskowe, policyjne oraz taktyczne przygotowywanie aktorów do
realizacji scen o wysokiej specjalizacji.
15)Obozy oraz szkolenia specjalistyczne dla aktorów:
- trening walki wręcz, samoobrony
- trening taktyczny ( Wojsko, Policja, Ochrona, inne służby oraz „bad
boy” )
- trening strzelecki z broni palnej oraz profesjonalna obsługa broni
- trening technik interwencji
- inne treningi specjalistyczne zgodnie z zapotrzebowaniem
- trening psycho-mentalny
- trening osobowościowy – charakterny
16) Konsultacje policyjne, wojskowe przy realizacji scen

http://cichyf-t.org/grupa_kaskaderska.htm

