
Széria Ismét. Tempó Pihenő

1 1' Gyors 15"

1 45" Közepes 15"

1 45" Közepes 15"

1 45" Közepes 15"

1 1' Gyors -

Helyben futás-sarokemelés, térdemelés, szökdelés páros lábon, váltott térdfelhúzás (kánkán), indián szökdelés, taposás.

Bemelegítésnek karkörzések előre-hátra, jobb-bal, páros, malom, törzskörzések, törzsfordítások, törzshajlítások mindkét irányba 4-4db

Április 30.csütörtök

Gyakorlatok

Bemelegítés

4. Hátizom (Homorítás) 1

Funkciónális erősítés (Tabata)

Összesen: 10'

Ízületi mobilitás

Keringésfokozás+Core

1. Guggolás-felugrás

2.Fekvőtámasz (Gyalulás) 1

Összesen: 18'

Közepes 15"

11. Has (Lebegő ülés-törzs fordítás) 2

Megjegyzés

Ízületek bemozgatása nyaktól a bokáig. Aktív stretching: láblendítések, körzések, 

felhúzások 

9. Hegymászó futás 1

10. Fekvőtámasz (Nehezített) 1

5.Fekvőtámasz (Széles) 1

6. Has (Lábemelés) 1

8. Hát (Láb emelés) 1

3. Zsugor felülés 1

7. Fekvőtámasz (térdfelhúzás) 

15"

Közepes 15"

15"Közepes45"

45" Közepes

Közepes 15"45"

1' Gyors 15'

45" Közepes 15"

         szökdelés 3 fokonként páros lábbal

13.Jumping Jack 1 1' Gyors 15"

Levezetés(10)

15. Has (Zsugor felüléssel)

16. Hegymászó futás

A 16 gyakorlatot  úgy kell végrehajtani, 

hogy a keringés fokozós feladatokat 

1'gyors tempóban, a core gyakorlatokat 

45" közepes tempóban folyamatosan.A 

gyakorlatok között 15" laza mozgás állva.

45" Közepes 15"

45" Közepes 15"

45" Közepes 15"

45"

12.Hát (Kar-lábemelés) 1 45"

KAPUSEDZÉS
Bemelegítés (20 perc)

Nyújtás, ízületek átmozgatása (5 perc)

Lábmunka – 3 kör, 10-10 db 

Lépcsőzés (a visszafutás mindig lazán lefelé) (20 perc)

14. Fekvőtámasz (Térfelhúzás)

Nyújtás egyénileg a következő feladatokkal

1,8,12,19,29,32,42,48

– találni egy társat, akivel átadásokat lehet váltani

   Átadások-I. ütem (5-6 m távolságból)

kétkezes mellső átadások, fejenként 20 db

         felfutás 2 lépcsőnként

         felfutás 3 lépcsőnként

         felfutás folyamatosan 6x, tetszőleges távolsággal a fokok között, lehet vegyesen is. Lefelé is gyors futás legyen.

Labdatechnika (20perc) 

         szökdelés 2 fokonként (páros és bal láb felváltva)

         szökdelés 2 fokonként (páros és jobb láb felváltva)

PIHENÉSKÉPPEN 3X FELSÉTÁLNI és LESÉTÁLNI

         fokról-fokra szökdelés, oldalra elrugaszkodással a lépcső szélességében

         felfutás oldalirányba, minden foknál másik láb

         felfutás 1 fokonként

         szökdelés 1 fokonként páros lábbal

         szökdelés 2 fokonként páros lábbal

felső átadások, fejenként 20 db

pattintott átadások (ha a talaj lehetővé teszi) 20 db

jobbkezes átadások (2 kézzel el lehet kapni) 20 db

balkezes átadások (2 kézzel el lehet kapni) 20 db

jobb kézzel adni és jobb kézzel elkapni 20 db



bal kézzel adni és bal kézzel elkapni 20 db

     Átadások –II. ütem (10-12 m távolságból)

ugyanaz, mint az első ütemben

társtól kapott erős lövést két kézzel megfogni (10 db)

Levezető nyújtás (15 perc)


