
Május 19. kedd 

BEMELEGÍTÉS (15): 

Gimnasztika: 

 jobb- bal karkörzés 

 ellentétes karkörzés test előtt ki-be 

 2 karkörzés test előtt + 2 hajlítás oldalra 

 csípőkörzés 

 derékkörzés 

 oldalsó középtartás törzsfordítással, törzsdöntésben hajlítás + fordítás 

 bokakörzés 

 térdkörzés 

 bal - jobb boka megtart 

 keresztbe lépés boka megtart 

 hajlítás bal közép jobb hátra, 

 2 guggolás – 2 hajlítás  

 guggoló támasz egyik láb hátul 3-3 2-2 1-1, 10 4 ütemű 
 

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS (40): 

Edzés során szükséged lesz egy időmérő applikációra. A feladatokat 30 másodpercig végezd, utána 

20 másodperc pihenővel. Összesen 3 kört teljesíts, a körök között tarts másfél perc pihenőt. 

 
1. Fekvőtámasz kiforgás lábujj érintéssel 

 

2. Evezés szalaggal egyik kéz 

 
 

3. Fekvőtámasz váltott kezes evezéssel (súly hiányában akár ásványvizes üveggel is 
megoldható) 



 

4. Evezés szalaggal másik kéz  

 

 

5. Pike fekvőtámasz 

 
 

6. Mérlegállás – folyamatosan váltogatva a kiinduló és végpozíciót 

 

7. Mérlegállás másik lábbal  

 

8. Csípőtolás széken egyik láb 

 

 

9. Csípőtolás széken másik láb 

 
 

10. Hegymászó 20 db (10-10lábanként) 
 



 
 
 

11. Oldaltámasz forgással 20 db (10-10 oldalanként) 

 

 
 

12. Hegymászó 20 db (10-10lábanként) 
 
 

 
 

 
LEVEZETÉS (20): 
 
Nyújtás: Egyéni nyújtógyakorlatok, gyakorlatok végrehajtása: 15-20 mp-ig megtartás, 3 – 5 mp lazítás 

 

 

 



KAPUSEDZÉS 

 „STEP BY STEP”- edzés 

Bemelegítés (10 perc) 
Nyújtás-ízületek átmozgatása-boka, térd, csípő (5 perc) 

- 5 perc futás kényelmes tempóban 

 

Lépcsős futások (50 perc) 

Keress egy legalább 14-16 fokból álló lépcsősort 

1. felfelé futások,6 sorozat mindenből (lefelé mindig séta) 
1 fokonként, könnyed futással 
1 fokonként gyors futással 
2 fokonként, könnyed futással 
2 fokonként gyors futással 
3 fokonként saját tempóban 
 

2 perc séta 
 

2. lefelé futások, 6 sorozat mindenből (felfelé séta) 
1 fokonként, könnyed futással 
1 fokonként gyors futással 
2 fokonként, könnyed futással 
 

1 perc séta 
 

3. folyamatos futások fel és le 
3 kör, felfelé 2 fokonként, lefelé 1 fokonként 
3 kör, felfelé 1 fokonként, lefelé 2 fokonként 
2 kör, felfelé: 2 fok ELŐRE, 1 fok HÁTRA, lefelé: 1 fok, MINDIG JOBB LÁBBAL kezdeni a 
lépést 
2 kör, felfelé: 2 fok ELŐRE, 1 fok HÁTRA, lefelé: 1 fok, MINDIG BAL LÁBBAL kezdeni a lépést 
3 kör tetszőleges távolságokkal, vegyesen is lehet, ahogy „jólesik” 

 
 
 
Levezetés (20 perc) 
5 perc kocogás 
15 perc nyújtás (főként lábra) 
 

 


