KRUHOVÝ POSILOVACÍ TRÉNINK
Tréninkový týden - 16.-22. listopadu
Trénink cvičíte 3x týdně a doplníte ho dalšími vhodnými aktivitami (turistika, rotoped, kolo nebo
inline - pokud ještě půjdou).
Trénink zahrnuje 12 cviků (stanovišť, každý cvik se opakuje 10-20x (podle věkové kategorie).
Všechna cvičení v kruháči následují hned za sebou a provádí se s VYSOKOU INTENZITOU,
žádné lážo plážo odcvičení.
Cviky provádějte v pořadí, jak jsou určeny (zapojují se různé svalové skupiny) a teprve po
odcvičení všech cviků si dáte přestávku cca 2 minuty. Odcvičené 2-3 série máte za cca půl hodiny.
Před cvičením se rozcvičte na cca min. 5-10 min.

-

skákání s meziskokem - pomalé tempo - cca 40 sec
skákání bez meziskoku - 30 sec
skákat před sebe a za sebe - 30 sec
běh - střídání nohou - 30 sec.
20 skoků na pravé a 20 skoků na levé noze

1. Jumping Jacks - skoky - CELÉ TĚLO
všichni - 20x

2. Sed u zdi - NOHY
Výdrž cca 15 sec. - přípravka, předžactvo a žactvo - pomalu počítat do 30 (30 sec.
minimálně). Kolena svírají pravý úhel.

3. Zkracovačky - STŘED TĚLA
přípravka - 8x, předžactvo - 15x, žactvo - 20x

4. Výstupy na židli - CELÉ TĚLO (přípravka zvolí nižší překážku)
přípravka - 5x, předžactvo - 10x, žactvo - 15x

5. KLIKY - HORNÍ POLOVINY TĚLA
přípravka - 8x, předžactvo kluci (klasické kliky) - 10x, žactvo kluci (klasické kliky) 15x.

6. Dřepy - nohy
přípravka - 10x, předžactvo - 15x a žactvo - 20x

7. Prkno /plank/ - STŘED TĚLA
Výdrž cca 15 sec. - přípravka, předžactvo a žactvo - pomalu počítat do 30 (30 sec.
minimálně).

8. Výpady - DOLNÍ POLOVINA TĚLA
přípravka - 10x, ostatní 20x

9. Střídavé dotýkání se pat - střed těla - šikmé břišní svalstvo
přípravka - 8x, předžactvo - 15x, žactvo - 20x

V odpočinku mezi sériemi a na konci cvičení se nezapomeňte protáhnout.

