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10 MINUTOVÝ TRÉNING

POHYB ČAS VO VÝDRŽI OPAKOVANIA ODDYCH

Monkey hang 20s 3 minimálny

Step Bow&Arrow 20s 3 na každú stranu minimálny

Bow&Arrow 20s 3 na každú stranu minimálny

Ninja Lunge 20s 3 na každú stranu minimálny

Tento tréning môžete vykonávať každý deň. 

Nerobte žiadny pohyb cez bolesť! 
Po každom ohnutí tyče ju v rukách pootočte a ohnite z opačnej strany. 
Rozsah pohybu zväčšujte postupne, nesnažte sa ihneď dostať do maximálneho rozsahu.



MONKEY HANG
Zavesenie

• Položte si dve tyče pred seba na 11-tu a 1-nu hodinu (cca 35cm jednu od druhej).


• Postavte sa tak aby ste stáli za tyčami asi 10cm a palce na nohách boli v jednej línii s tyčami. 


• Uchopte tyče čo najvyššie vo vzpriamenej pozícii.


• Zaveste sa - spustite zadok k pätám (dbajte aby nedošlo k prehnutiu cez spodnú časť chrbtice).


• Ostaňte v pozícii a nenapínajte chrbtové svaly, snažte sa rozložiť váhu medzi ruky a nohy v pomere 30:70


• Táto poloha uvoľňuje celú chrbticu a dostáva ju do natiahnutia, uvoľňuje hrudnú chrbticu tým, že 
ju dostane do extenzie (vystretia), zlepšuje silu úchopu, učí prácu lopatiek.



STEP BOW&ARROW
Luk a šíp vo výkroku

• Vezmite si jednu tyč a dajte ju asi 30cm pred ľavú nohu (pozri obrázok). Ľavou nohou zakročte dozadu a palec pravej nohy dajte na úroveň 
tyče.


• Pravou rukou uchopte tyč nad úrovňou hlavy a ľavou rukou tesne nad logom Stick Mobility. 


• Teraz ľavou rukou zatlačte do tyče tak aby ste ju mierne ohli (prílišné ohnutie môže spôsobiť zničenie tyče preto sa nesnažte ohnúť tyč čo 
najviac).


• Zadnú, ľavú nohu sa snažte vystrieť v kolene a bedre, ale dajte pozor aby ste sa neprehli v driekovej časti chrbtice.


• Udržte polohu cca 20s, potom uvoľnite,  POOTOČTE tyč (aby ste ju ohli z opačnej strany) a opakujte. 


• Ak tyč nedokážete ohnúť posuňte si ju ďalej pred seba alebo ju uchopte úplne v strede aby ste mali lepšiu páku na zatlačenie.


• Opakujte na opačnú stranu. 


• Táto pozícia naťahuje spirálnu líniu, ktorá smeruje od bedra k opačnému prsnému svalu, učí pohyb lopatiek, učí extenziu bedra a 
kolena. 



BOW&ARROW
Luk a šíp

• Postavte sa na šírku bedier a tyč položte asi 15-20cm od ľavého chodidla a uchopte ľavou rukou v mieste loga Stick 
Mobility.


• Pravou rukou následne vykonajte oblúk ponad hlavu a uchopte tyč čo najvyššie tak aby vaša dlaň smerovala dopredu. 


• V tejto pozícii najskôr odtlačte bedrá smerom preč od tyče (doprava) a až potom sa zaprite ľavou rukou do tyče a ohnite ju. 


• Pravá ruka nebude tyč ťahať len ju držať. 


• Vydržte v pozícii natiahnutia cca 20s. Následne uvoľnite POOTOČTE tyč(aby ste ju opäť ohli z opačnej strany) a opakujte. 


• Táto pozícia naťahuje bočnú líniu tela a všetky jej svaly a zároveň posilňuje opačnú líniu. Pri prevedení dbajte na to 
aby ste a sa nehrbili alebo neprepadali bedrami dozadu. Odporúčame skúsiť pár opakovaní s chrbtom dotýkajúcim 
sa steny.



NINJA LUNGE
Nindžov výpad

• Postavte sa do stoja rozkročného (2x šírka bedier). 


• Umiestnite tyč z vnútornej strany ľavej nohy a uchopte ju ľavou rukou nad úrovňou hlavy.


• Vykonajte bedrový ohyb - zatlačte zadok dozadu zatiaľčo chrbát ostane vystretý, kolená môžu byť jemne pokrčené. 
Voľnou, pravou rukou sa natiahnite k zemi a 30% úsilím sa snažte dotknúť zeme. Udržte túto pozíciu asi 10s.


• Uvoľnite úsilie a uchopte pravou rukou tyč bez akéhokoľvek pohybu v bedrách.


• Následne začnite plynulo prenášať váhu na pravú nohu zatiaľčo ľavá ostáva vystretá. Tyč ťahajte ku hrudníku. 


• Choďte do tak hlboje pozície aká vám je komfortná a ste schopní v nej vydržať cca 10-20s. Potom sa vráťte naspäť 
do pozície s obidvoma nohami vystretými.


• Táto pozícia mobilizuje hrudnú chrbticu v rotácii, naťahuje a uvoľňuje stuhnuté svaly v okolí prsných svalo a 
ramien, vytvára lepšiu mobilitu v bedrách a členkoch.


