
2020.május 6. szerda 

 
BEMELEGÍTÉS (20 perc) 
Egyéni futás (50M-es hossz) 

 oldalazás 5 lépésenként 180’ fordulatokkal 

 hátrafelé futás 

 futás közben két könyök két karhúzás 

 5 rövid lépés,5 hosszú 

 felugrás labdaelfogó mozdulattal 5-6 lépésenként 

 futás közben guggolás 5 lépésenként majd 180’ fordulat 5 lépés hátrafelé guggolás 

 futás közben dobómozdulat talajról, felugrásból és a kettő keverve 

 keresztbelépéssel futás váltott karkörzés előre-hátra 

 terpeszlépésben futás 

 bal láb sarokemeléssel futás jobb karkörzés hátra, majd fordítva 

 vágtafutás: 6m gyors-6m lassú 
 

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 

 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 

 
FUTÁS (40) 5km egyenletes futás (valamilyen applikációval) 
 
LEVEZETÉS (15) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



KAPUSEDZÉS 
Május 6. (szerda) Feladatok székkel 

 
Bemelegítés (30 perc) 

Nyújtás-ízületek átmozgatása-boka, térd, csípő (5 perc) 

 5 perc séta 

 5 perc kocogás kényelmes tempóban 

 5 perc futás közepes tempóban 

 gimnasztika-dinamikus gyakorlatok (10 perc: karkörzések előre-hátra (jobb, bal, páros, 
malom, ellentétes irány), törzshajlítás - törzsfordítás-törzskörzés mindkét irányba,  
 

Gyakorlatok székkel, 3 sorozat minden körből (30 perc) 
1. kör: 

 széket fejmagasságban tartani, 10x fej fölé emelni 

 széket megkerülni 5x jobról-5x balról, arccal mindig előre 

 széket mellkas magasságában kitolni előre 10x 

 széket magunkhoz szorítva törzsfordítás 5x jobbra, 5x balra 
 
2. kör: 

 szék ülőlapjának támaszkodva rézsútos fekvőtámaszban 10 karhajlítás nyújtás  

 fellépés a szék ülőlapjára 5x jobb, 5x bal lábbal 

 szék ülőlapjának támaszkodni hátsó fekvőtámaszban 10x tolódzkodni 

 székről 10x leugrani, talajra érkezés páros lábra, fél guggolásba 
 
3. kör: 

 széken ülésből előre szökkenni kb. 1m-re, abból védőmozdulat (5 jobbra-5 balra) 

 2 felső sarokra 

 2 alsó sarokra 

 felváltva kéz-láblendítés 

Labdás gyakorlatok székkel (30 perc) 

Minden gyakorlat előtt ki kell próbálni a megfelelő távolságot a faltól, erre időt kell szánni ez egyben 
előgyakorlásnak sem rossz, amikor kialakult a helyes távolság, akkor kell „élesben” 10 db-ot csinálni 
mindegyik feladatból; 

1. széken ülve labdát a falra dobni, picit rézsútosan, majd előre szökkenve a labdát másik kézzel 
elkapni állásban. 5x jobb kézzel, 5x bal kézzel dobni; 

2. szék mögül labdát a falra dobi, széket gyorsan megkerülni és labdát elkapni, lehetőleg már ülő 
helyzetben; 

3. szék mögül erős lövés pattintva a falra, széket kerülve labdát ülésben elkapni (itt közelebb 
lehet a szék a falhoz, mint az előző gyakorlatnál). 

Levezetés (15 perc): 
 
Nyújtás 

 comb nyújtása (Állásban, egyenes háttal, sarok húzása a fenékhez) 

 vádli nyújtása (Pl. Falhoz, fához támaszkodva támadóállásban, a hátul lévő sarkának a 
talajhoz nyomása.) 

 talajon ülve bal-, jobb gátülésben törzshajlítás előre 15-20- ig. számolva--majd hanyatt 
fekvés 15-20-ig számolva 

 talajon ülve nyújtott ülésben törzshajlítás előre 15-20- ig. számolva 

 hanyatt fekvésben bal-, majd jobb térdet a mellkashoz húzni, nyújtott láb lábfeje pipál 

 terpeszállásban törzshajlítás előre és a két kézzel minél közelebb húzása a törzsnek 
talajhoz 


