
2020. május 8. péntek 

Funkcionális erősítés (Törzs) 

Gyakorlatok Széria Ismét. Tempó Pihenő Megjegyzés 

Bemelegítés Bemelegítés: 
Egyéni gimnasztika 
 
Ismétlés: 8-12x 
- 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 

 

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

 
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 ki 
kell tartan végig, 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) 

  

Bal-
jobb 

20x Lassú 15" 

6. Egyensúly   2 
10XBaljo

bb 
Lassú 15" 

7. Plank (oldaltámasz fordulattal)

  

Bal-
jobb 

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 



2. 7. Has prés  2 15 Közepes Min 
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) 

3. Hát-csípő  2 2x8 Közepes Min 

4. Fekvőtámasz (csúszka)

  
2 2x8 Közepes Min 

5.Felülés (törzs fordítás)

  
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 Összesen: 10' 

- karnyújtás magas tartásba ujjfűzéssel tenyér felfelé néz 3x10sec, 
 közben rázd le a karodat 4-6 sec 

- karnyújtás hátsó rézsútos mélytartásba ujjfűzéssel, húzzad, felfelé a karodat ameddig bírod és 
tartsd ott 3x10 sec, közben rázd le a karodat 4-6 sec 

- mellső középtartásban nyomd össze a tenyeredet emelt könyökkel 3x10sec, 
 közben rázd le a karodat 4-6 sec 

- malomkörzés előre és hátra 4x6 
- nyújtott állásba hajoljál, előre húzd magad minél jobban a térdedhez 6-8x 
- 15-20 sec joggoló futás 
- terpeszállásból lépés előre bal támadó állásba, magas tartásban a kéz, majd ellenkezőleg 6-6x 
- gátülésben hajlítás előre 4x5 
- guggoló támaszban balláb nyújtás oldalra, súlypontáthelyezés egyik lábról a másikra 10x 

kocogás ill. joggolás helyben futással 8ütemenkét váltva 1.5percig 
 

Staticstretching - Statikus nyújtás: hajlító, feszítő, közelítő, vádli.  25 másodpercig kitartani 

 
 


