
Április 24. péntek 

Funkcionális erősítés (Törzs) 

Gyakorlatok Szé
ria 

Ismét. Tempó Pihenő Megjegyzés 

Bemelegítés 
Egyéni gimnasztika (minden gyakorlat 10-szer) 

 páros karkörzés előre-hátra 
 páros karhúzás oldal és magatartásban 
 magatartásban vállból nyújtózkodás 
 gyorsuló váltott karkörzés előre, majd hátra 
 vízszintes és függőleges kaszálás 
 páros karkörzés előre majd törzshajlítás előre, majd hátra 
 törzskörzés kar magatartásban mindkét irányba 
 hanyattfekvésből felülés zárt lábnál bokaérintés 
 lebegőülés és homorítás állandó cserével 
 gátülésben hajlítás, fordítás 
 hanyattfekvés lábemelés a fej fölé fogással a lábszáron 
 lábemelés ellenkező kézhez állásban 
 páros lábon szökdelés minden 4. 360’ fordulattal 
 szökdelés terpesz, harántterpesz lábtartás cserével 
 négyütemű szabadgyakorlat 

 

Core +Egyensúly Összesen: 12'-16' 

1. Helyben futás  
2 45" Gyors 15" 

A 8 gyakorlatot itt úgy kell 
végrehajtani, hogy az első 
gyakorlatot 45 másodpercig 
tartson, 10 másodperc 
pihenővel 2-szer, aztán jöhet a 
következő gyakorlat és így 
tovább. 

2. Guggolás  2 20x Gyors 15" 

3. Plank  
2 45" - 15" 

4. Plank (hátsó támasz)  
2 45" - 15" 

5. Plank (oldaltámasz csípő emeléssel) 
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20x Lassú 15" 

6. Egyensúly   2 10XBaljobb Lassú 15" 

7. Plank (oldaltámasz fordulattal)
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20x Lassú 15" 

8. Hegymászó futás  
2 45" Gyors 15" 

Erő (Törzs) Összesen: 12'-16' 



1. Fekvőtámasz (karhajlítás-nyújtás) 

  

2 15 Közepes Min 

 
A gyakorlatokat egymás után 

kell végrehajtani 1-től az 8.-ig, 

majd az 

egészet megismételni. A 
pihenő időben 
nyújtás kötelező. 
(A fekvőtámasz "csúszka " 

gyakorlathoz a tenyér alá 

csúszós anyag vagy ráhúzott 

zokni szükséges) 

2. 7. Has prés  2 15 Közepes Min 

3. Hát-csípő  2 2x8 Közepes Min 

4. Fekvőtámasz (csúszka)

  
2 2x8 Közepes Min 

5.Felülés (törzsfordítás)  2 2x10 Közepes Min 

6. Hát (homorítás)  2 15 Közepes Min 

7. Fekvőtámasz (mély)  2 15 Közepes Min 

8.Has (csípőtolás)  
2 15 Közepes Min 

Levezetés 
 Egyéni nyújtógyakorlatok, gyakorlatok végrehajtása: 15-20 mp-ig megtartás, 3 – 5 mp lazítás 
 hátsó középtartásban fa vagy fal fogással 
 két kar összekulcsolva a tarkón, tartó kézből feszítés oldalra, mindkét irányba 
 térdelőtámasz, kéz ujjai láb felé mutatnak, alkarnyújtás 
 fától vagy faltól kb. 1 m-re törzshajlítás hátra 
 térdfelhúzással ülés, karokkal térdek szétnyomása, talpak egymással szemben 
 dőléssel támasz a falnál, talpak a talajon, ugyanez harántterpeszben 
 sarokülés, lábfejek hátra 
 térdelő ülés kéz a lábak mögött a talajon 
 guggolás, talp a talajon 
 hát mögött kézfogás, törzshajlítás előre 
 terpeszállás, két lábfej kifelé néz, bokafogással hajlítás, – két lábfej befelé néz, bokafogással hajlítás 
 gátülésben hajlítás előre 
 hason fekvésbe bokafogás 
 hidalás 
 ülés, térdemelés, csípőtolás előre 
 térdelő állásból egyik oldalra leülés a láb mellé, mindkét irányba 

 

 


