
 

05. 29. péntek 

Funkcionális erősítés (Tabata) 

Gyakorlatok Széria Ismét. Tempó Pihenő Megjegyzés 

Bemelegítés Bemelegítés  

10 perc Ízületek bemozgatása nyaktól a bokáig. Aktív stretching: 

láblendítések, körzések, felhúzások  

 

1.Gyakorlat Hajlított terpeszállásból ugrás mellső fekvő támaszba, majd 

onnan vissza nyújtott terpesz-állásba és a súlypont leengedésével vissza 

hajlított terpeszállásba. Folyamatosan 30 mp-ig, 1 perc pihenő. 

 2 x  

 

2. Gyakorlat Mellső fekvő támaszban, taposó futás, egyenes háttal 

(hegymászás). 3x balra, 3x jobbra, 30 mp pihenő, a gyakorlatsort 3x. 3x 

balra, 3x jobbra, 30 mp pihenő, a gyakorlatsort 3x  

 

3. Gyakorlat Hanyatt fekvés, magas tartás. Bal láblendítés magasba, közben 

felülés karlendítés nyújtva előre boka érintéssel és vissza. Utána másik 

lábbal, folyamatosan. Folyamatosan 30 mp-ig, 1 perc pihenő. 2 x  

 

4. Gyakorlat Mellső terpesz fekvőtámaszban karhajlítás - nyújtás és a bal 

kézzel, jobb boka érintés keresztbe, hogy a jobb kéz és mindkét láb a 

talajon marad. Utána ugyanez a gyakorlat másik kézzel, másik boka érintés. 

Folyamatosan 30 mp-ig, 1 perc pihenő. 2 x  

 

5. Gyakorlat Alapállás. Egyre ugrás terpeszállás oldalsó középtartásba, 

kettőre vissza alapállásba. Háromra ugrás terpeszállás, magas tartásba, 

negyedikre vissza kiinduló helyzetbe. Folyamatosan 30 mp-ig, 1 perc 

pihenő. 1 x  

 

6. Gyakorlat Váltott lábú szökdelés folyamatos lábtartás cserével, a 

súlypontot minden szökdelésnél mély hajlított állásba engedjük. 

Folyamatosan 30 mp-ig, 1 perc pihenő. 1 x  

 

7. Gyakorlat Mellső terpeszfekvő támaszból bal kar leengedés alkar 

támaszba, majd jobb kar alkar támaszba, utána balkar nyújtás és jobb 

karnyújtás 4 ütemen keresztül. Folyamatosan 30 mp-ig, 1 perc pihenő. 2 x  

 

8. Gyakorlat Hanyatt fekvés, lábak zártan nyújtva, karok a test mellett a 

talajon. A tenyér lefelé néz. Páros láb lendítése nyújtva derékszögig, majd 

onnan hirtelen csípő emelés kiszúrás szerűen. A lábakat derékszögben 

tartjuk végig a csípő emelés során. Folyamatosan 30 mp-ig, 1 perc pihenő. 2 

x  

 

9. Gyakorlat Mellső terpesz fekvőtámaszban karhajlítás - nyújtás és bal kar 

lendítése a magasba, majd újabb karhajlítás után a jobb kar lendül. 

Folyamatosan 30 mp-ig, 1 perc pihenő. 1 x 

 

 

Ízületi mobilitás 

 

Ízületek bemozgatása nyaktól a bokáig. Aktív stretching: láblendítések, 

körzések, felhúzások  

 



 

 

 

 

 

Fő rész: 

Keringésfokozás+Core 

 

 

1. Guggolás-felugrás  

  
1 1' Gyors 15" 

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. 

2.Fekvőtámasz (Gyalulás)  

  
1 45" Közepes 15" 

2. Zsugor felülés 

  
1 45" Közepes 15" 

3. Hátizom (Homorítás)  

 
1 45" Közepes 15" 

5.Fekvőtámasz (Széles)  

 

1 45" Közepes 15" 

6. Has (Lábemelés) 

 
1 45" Közepes 15" 

7. Fekvőtámasz (térdfelhúzás)  1 45" Közepes 15" 

8. Hát (Lábemelés) 

 
1 45" Közepes 15" 

9. Hegymászó futás  

 
1 1' Gyors 15' 

10. Fekvőtámasz (Nehezített) 

  
1 45" Közepes 15" 

11. Has (Lebegő ülés-törzsfordítás)  2 45" Közepes 15" 

12.Hát (Kar-lábemelés) 

 
1 45" Közepes 15" 

13.Jumping Jack 

  
1 1' Gyors 15" 

14. Fekvőtámasz (Térfelhúzás)  

 
1 45" Közepes 

15" 

15. Has (Zsugor felüléssel 

)  
1 45" Közepes 

15" 

16. Hegymászó futás 

  
1 1' Gyors - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 lábszár, comb, farizmok, hát felső egyéni nyújtás (gyakorlatok 
végrehajtása: 10-30 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 



 

 

 

 

 

 

Levezetés 

 dőléssel támasz a falnál, talpak a talajon, ugyanez haránt 
terpeszben 

 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 
 2x2 perc kocogás applikáció segítségével, közte:30seg séta és 10x 

légző gyakorlatokkal 
 javasolt: hengerezés egyénileg minden izom csoport! 

 


