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Przechodzimy do Ä‡wiczenia prowadzÄ…cego do szpagatu bocznego, spokojnie rozjeÅ¼dÅ¼asz
nogi na boki, powoli i z umiarem. Nie chodzi tu o to, Å¼eby byÅ‚o jak najszerzej bo to Ä‡wiczenie
izometryczne i polega na napinaniu miÄ™Å›ni. napinasz miÄ™Å›nie tak jakbyÅ› chciaÅ‚(a)
zwÄ™ziÄ‡ nogi (nogi pozostajÄ… w tej samej pozycji), czyli izometrycznie Å›ciskasz uda ale nie
poruszajÄ…c nogami.
1. ROZGRZEWKA
Przed przystÄ…pieniem do Ä‡wiczeÅ„ wÅ‚aÅ›ciwych - rozciÄ…gajÄ…cych naleÅ¼y dokÅ‚adnie
rozgrzaÄ‡ miÄ™Å›nie!!! Rozgrzewka jest kluczowym elementem we wszelakim treningu a
szczegÃ³lnie przy rozciÄ…ganiu. Tak wiÄ™c zabieramy siÄ™ za rozgrzewkÄ™:

- Stajesz w rozkroku, nogi mniej wiÄ™cej na szerokoÅ›Ä‡ barkÃ³w. Wykonujesz krÄ…Å¼enia
biodrami w jednÄ… i drugÄ… stronÄ™.
- NastÄ™pnie zÅ‚Ä…czasz stopy i kolana i wykonujesz krÄ…Å¼enia kolanami, a na koniec stawami
skokowymi (palce i poduszki stopy dotykajÄ… podÅ‚ogi i krÄ™cimy stopami).
- Dla dobrego rozgrzania najlepiej pobiegaÄ‡ w miejscu przez okoÅ‚o 3 minuty wykonujÄ…c
naprzemiennie skip A i B (raz kolana wysoko a raz piÄ™ty dotykajÄ… poÅ›ladkÃ³w). Jednak nie ma
tutaj sztywnej formy i biegaÄ‡ moÅ¼esz jak tylko chcesz, waÅ¼ne, Å¼eby trwaÅ‚o 3 minuty
ciÄ…gÅ‚ego poruszania.
- Teraz 3 minuty pajacykÃ³w. Jeszcze 20 przysiadÃ³w i rozgrzewka zrobiona.

2. ROZCIÄ„GANIE

- Wykrok nogÄ… ugiÄ™tÄ… w kolanie (kolano ugiÄ™te pod kÄ…tem prostym) stopa nogi prostej
poÅ‚oÅ¼ona prostopadle do podÅ‚oÅ¼a (poduszkÄ… stopy dotykamy podÅ‚ogi). Trzymamy ok. 20
sekund.
- To samo druga noga. Powtarzamy 3 razy na kaÅ¼dÄ… nogÄ™.
- To samo z tÄ… rÃ³Å¼nicÄ…, Å¼e noga prosta jest teraz skrÄ™cona i stopa opiera siÄ™ na
wewnÄ™trznej czÄ™Å›ci.
- Teraz noga prosta opiera siÄ™ na piÄ™cie.
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- 10 przysiadÃ³w (dogrzanie miÄ™Å›ni).
- stajesz w lekkim rozkroku, wyciÄ…gasz rÄ™ce do gÃ³ry i robisz skÅ‚on w bok. WaÅ¼ne jest, aby
nie pochylaÄ‡ siÄ™ do przodu ani do tyÅ‚u. Po kilkunastu sekundach robisz skÅ‚on w drugÄ…
stronÄ™, i tak kilka razy. PowinieneÅ› poczuÄ‡ jak rozciÄ…gajÄ… siÄ™ miÄ™Å›nie z boku
tuÅ‚owia i od wewnÄ™trznej strony ud.
- stajesz w szerokim rozkroku, pochylasz tuÅ‚Ã³w do przodu opierajÄ…c dÅ‚onie na podÅ‚odze.
WyciÄ…gasz proste rÄ™ce jak najdalej do przodu i jednoczeÅ›nie pchasz biodra do tyÅ‚u. Zadbaj,
aby plecy byÅ‚y proste (nie garb siÄ™!) Ä†wiczenie to moÅ¼na trochÄ™ zmieniÄ‡ dodajÄ…c
pompki. Pozycja jak wyÅ¼ej, potem uginasz ramiona, prostujesz jednoczeÅ›nie wypychajÄ…c
biodra w tyÅ‚. Wszystko oczywiÅ›cie bez poÅ›piechu i bez szarpania, ani forsowania miÄ™Å›ni.
Efekty bÄ™dÄ… przychodziÄ‡ stopniowo, a poÅ›piech moÅ¼e tylko doprowadziÄ‡ do kontuzji

- SiÄ…dÅº na ziemi, zÅ‚Ä…cz stopy razem, kolana na zewnÄ…trz, dociskaj kolana w kierunku
podÅ‚ogi. Powoli i stopniowo, coraz niÅ¼ej, wytrzymaj w najniÅ¼szej pozycji 10 sekund, rozluÅºnij
nogi i powtÃ³rz Ä‡wiczenie 3x.
- 20 przysiadÃ³w (teraz trzeba przygotowaÄ‡ miÄ™Å›nie i Å›ciÄ™gna do naprawdÄ™ ciÄ™Å¼kiej
pracy).
- Przechodzimy to rozciÄ…gania dynamicznego: oprzyj rÄ™kÄ™ o stÃ³Å‚ lub krzesÅ‚o i wykonuj
wymachy nogi na boki 20 razy, zmieÅ„ nogÄ™.

- Teraz do przodu - 20 razy, zmiana nogi. PowtÃ³rz seriÄ™ 3 razy.
- RozluÅºniamy miÄ™Å›nie wykonujÄ…c skrÄ™ty bioder (jak na poczÄ…tku).
- Przechodzimy do Ä‡wiczenia prowadzÄ…cego do szpagatu bocznego, spokojnie rozjeÅ¼dÅ¼asz
nogi na boki, powoli i z umiarem. Nie chodzi tu o to, Å¼eby byÅ‚o jak najszerzej bo to Ä‡wiczenie
izometryczne i polega na napinaniu miÄ™Å›ni. napinasz miÄ™Å›nie tak jakbyÅ› chciaÅ‚(a)
zwÄ™ziÄ‡ nogi (nogi pozostajÄ… w tej samej pozycji), czyli izometrycznie Å›ciskasz uda ale nie
poruszajÄ…c nogami. JeÅ›li czujesz miÄ™Å›nie to dobrze, wytrzymaj tak 20 sekund.

- Teraz trzeba rozluÅºniÄ‡ nogi. Najlepiej nadaje siÄ™ do tego krÄ…Å¼enie bioder. Przerwa
ta ma trwaÄ‡ 20 sekund.
- Teraz rozjeÅ¼dÅ¼asz nogi maksymalnie na bok Kiedy juÅ¼ poczujesz maksymalny naciÄ…g i
wyraÅºny bÃ³l (ale nie za mocny!!!), siÄ…dÅº na tyÅ‚ku i spokojnie wykonuj skÅ‚ony do lewej nogi,
prawej i do przodu. Ma to trwaÄ‡ okoÅ‚o 20 sekund, po czym rozluÅºniasz miÄ™Å›nie.

- Wstajemy, wykonujemy krÄ…Å¼enia biodrami dla rozluÅºnienia Å›ciÄ™gien.
- Powtarzamy serie 3x poczÄ…wszy od lekkiego rozkroku i Ä‡wiczenia izometrycznego 20 sekund,
rozluÅºnienie 20 sekund i maksymalny naciÄ…g 20 sekund. Czas Ä‡wiczenia moÅ¼na
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wydÅ‚uÅ¼yÄ‡ wraz ze wzrostem zaawansowania.
3. ROZLUÅ¹NIENIE

- KrÄ…Å¼enia biodrami, kolanami i stawami skokowymi.
- StaÅ„ naturalnie, nogi na szerokoÅ›Ä‡ barkÃ³w, pochyl siÄ™ do przodu i staraj siÄ™ dotknÄ…Ä‡
dÅ‚oÅ„mi podÅ‚oÅ¼a (dla zaawansowanych - gÅ‚owÄ… dotknij kolan). RÃ³b to Ä‡wiczenie
spokojnie i powoli, to juÅ¼ rozluÅºnienie ale i dociÄ…gniÄ™cie miÄ™Å›ni ud i podudzi.
- Wykonuj teraz spokojne krÄ…Å¼enia uniesionÄ… i zgiÄ™tÄ… w kolanie nogÄ… zataczajÄ…c
krÄ…g od wewnÄ…trz do zewnÄ…trz ( na bok). To samo druga noga.

Powodzenia w Ä‡wiczeniach :)
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