
2020.május 28. csütörtök 
 
BEMELEGÍTÉS (30 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 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KAPUSEDZÉS: 
 
INGÓ-BINGÓ 
 
Nyújtás (10 perc) – nyak, váll, karok, törzs, lábak izmaira 

 
Bemelegítés (15 perc):  

 Egyszerű gimnasztikai feladatokat végezz, fentről lefelé haladva,  

 Terpeszállás, fejbillentés előre,6x-6x majd hátra, oldalra is, jobbra-balra6x-6x, végül végezz 
fejkörzést, de csak fél körzéseket végezzetek 4x-4x, mindkét irányban 

 Könyökkörzés, előre vállra tartással, hátra is, lassan kezdve, majd egyre gyorsabban 6x-6x 

 Páros karkörzés előre-hátra6x-6x, majd végezz malomkörzést is, 6x-6x 

 Terpeszállásban, csípőre tartással törzskörzés mindkét irányba 6x-6x 

 Terpeszállásban fordítsd a törzsed jobbra-balra, 6x-6x, majd törzsdöntés 2x, ezután 
törzshajlítás 2x, ezt végezd 6x-6x 

 Vegyél fel egy labdát és végezd el ismét a gimnasztika feladatait. 

 Fuss helyben, taposó lépésekkel, 20mp gyors taposás, 10mp, pihenő, végezd 5x 

 helyben futás labdavezetéssel, 30mp 

 helyben futás labda átadás a derék körül, 30mp 

 helyben futás labda átadás a fej körül, 30mp,  

 magas térdemelés labda átadás a térd alatt, 30mp 

 terpesz-zár szökdelés labda átadása a fej felett, 30mp 

Ingafutás (45 perc): 
Start ponttól: 

 10m és vissza 

 15m és vissza 

 20m és vissza 

 25m és vissza 

 30m és vissza 
6x3 körben, körök közt 1 perc pihenővel. 
 

Levezetés (20 perc): 

 1000m séta, légző gyakorlatokkal 

 hengerezés (lábszár, comb, farizmok, hát felső része, váll) 

 statikus nyújtás, egy percig kitartva a pozíciókat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


