Jeśli chcesz osiągać sukcesy w sporcie, musisz to wiedzieć.
Trenuj mądrze w zdrowy sposób.
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Poradnik treningowy pt. ,, Gumy oporowe w prewencji urazów sportowych ‘’ jest podsumowaniem
i uzupełnieniem dołączonego wykładu dotyczącego urazów w sporcie. Regularne wykonywanie
przedstawionych ćwiczeń nie tylko przełoży się na Twoją szybkość i siłę, jak również uchroni Cię przed
wieloma niechcianymi kontuzjami. Już za chwilę dowiesz się za pomocą jakich ćwiczeń oraz w jaki sposób
usprawnić wybrane grupy mięśniowe, które stanowią najczęściej spotykane słabe ogniwa.

Na co dzień wkładam dużo pracy i zaangażowania w tworzenie materiałów, aby możliwie najlepiej
przekazywać Ci swoją wiedzę. Dlatego proszę Cię o nierozpowszechnianie i niekopiowanie treści bez mojej
zgody.

Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione w poradniku treningowym ,,Gumy
oporowe w prewencji urazów sportowych’’ są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy
„Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006
nr 90 poz. 631).
Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest
zabronione.

Pamiętaj! Przedstawione w poradniku informacje odnoszą się do aspektów zdrowotnych. Jeśli odczuwasz
jakąkolwiek dolegliwość fizyczną lub masz świadomość o występowaniu urazu / kontuzji / choroby,
skonsultuj się z lekarzem lub fizjoterapeutą. Nie ponoszę odpowiedzialności za wykorzystanie przez Ciebie
jakichkolwiek ćwiczeń i porad w praktyczny sposób, które opisałem w tym poradniku. Dołożyłem jednak
wszelkich starań, aby przekazać Ci w możliwie najbardziej przystępny sposób aktualne informacje
i sprawdzone przeze mnie ćwiczenia.

Dziękuję Ci za uszanowanie mojej pracy.

Poznaj 10 struktur mięśniowych w Twoim ciele, które regularnie
wzmacniane zaowocują zarówno progresem w Twoim treningu
jak i poprawią jakość Twojego życia na co dzień.

Pewnie doskonale zdajesz sobie sprawę z tego, że urazy sportowe bardzo często są nieodłącznym elementem
spotykanym w niemal każdej dyscyplinie sportowej. Całe środowisko przygotowania motorycznego (zarówno
trenerzy jak i sportowcy) zastanawia się na trzema aspektami odnoszącymi się do ogólnie rozumianego
sukcesu w sporcie:

➢ w jaki sposób zmniejszyć ilość kontuzji ?
➢ w jaki sposób zwiększyć wydajność organizmu ?
➢ jak zrobić to najszybciej i najbardziej efektywnie ?

Odpowiedzi na powyższe pytania wydają się dość proste i odnoszą się zarówno do aspektów treningowych
jak i funkcjonowania w życiu codziennym. Poniższe zagadnienia omówiłem dokładnie podczas dołączonego
webinaru.

➢ Dopasuj wysiłek i odpoczynek względem własnych celów i możliwości.
➢ Bądź konsekwentny i systematyczny, zarówno w żywieniu jak i treningu.
➢ Zadbaj o prawidłową suplementację i odnowę biologiczną.
➢ Wykonuj regularnie ćwiczenia prewencyjne mające zapobiegać kontuzjom.
➢ Obserwuj siebie i swoje nastawienie (samopoczucie psychiczne i fizyczne powinny iść ze sobą
nieodłącznie w parze).

Poniżej przedstawiam Ci listę ćwiczeń, które mają na celu wzmocnienie najczęściej osłabionych
i pomijanych struktur mięśniowych. Pamiętaj aby pracować w tym zakresie ruchu, na jaki pozwala Ci
stabilna pozycja. Dobieraj poniższe ćwiczenia względem własnych potrzeb i możliwości ruchowych. Stosuj je
w ramach rozgrzewki specjalistycznej (sugeruję Ci wykonywanie większej ilości powtórzeń w każdym
ćwiczeniu: 15-20 ruchów ). Postaw na jakość i dokładność w treningu, a efekty zobaczysz o wiele szybciej niż
myślisz. Dokładne wykonanie poniższych ćwiczeń znajdziesz w dołączonych filmach treningowych.

3. Zginacze bioder (biodrowo – lędźwiowe)

✓ składają się z trzech charakterystycznych mięśni: mięśnia biodrowego oraz lędźwiowego większego
i mniejszego, które przyczepiają się do 4 pierwszych kręgów lędźwiowych i ostatniego kręgu
piersiowego – oznacza to, że wpływają na prawidłowe ustawienie miednicy i kręgosłupa
lędźwiowego, dlatego ich niewydolność skutkuje często bólem, kłuciem, przeskakiwaniem w okolicy
biodra oraz bólem rzutującym na kręgosłup lędźwiowy.
✓ znajdując się w głębszych warstwach jamy brzusznej, współpracują mechanicznie z mięśniem
prostym uda, prostym brzucha i mięśniami z grupy przywodzicieli – dlatego pamiętaj również
o właściwym rozciąganiu tych struktur. Ich największa praca (skurcz) występuje powyżej 90* zgięcia
stawu biodrowego – stojąc, unieś kolano jak najwyżej zachowując prawidłowe ustawienie miednicy
i kręgosłupa (utrzymaj 6-15s).
✓ pełnią funkcję zarówno rotatorów wewnętrznych jak i zewnętrznych w stawach biodrowych, a ich
siła i wytrzymałość są jednym z czynników warunkujących prawidłową postawę ciała oraz trening
siłowy, dzięki czemu przenoszenie obciążeń po poszczególnych segmentach naszego ciała będzie
o wiele bardziej bezpieczne.

1. Przyciąganie kolana do klatki leżąc

2. Przyciąganie kolana do klatki w mostku biodrami

3. Przyciąganie kolana do klatki w pozycji podporu przodem (pompki)

4. Przyciąganie kolana do klatki stojąc (+ naprzemienna praca ręka-noga)

5. Przyciąganie kolana do klatki w planku bocznym

Zapraszam Cię również serdecznie na moje autorskie szkolenia
i warsztaty treningowe w Profi Fitness School Poland.
W pełnej wersji poradnika otrzymasz m.in. kody zniżkowe
na szkolenia z gum oporowych, kettli, taśm TRX
czy treningu funkcjonalnego 😊

Dziękuję Ci za poświęcenie Twojego czasu i przeczytanie fragmentu mojego e-booka. Mam
nadzieję, że przedstawione przeze mnie ćwiczenia są dla Ciebie jasne i zrozumiałe. Jeśli
będziesz miał(a) jakiekolwiek pytania, nie krępuj się napisać do mnie prywatnie.
Na pewno odpowiem na Twoją wiadomość i postaram się rozwiać wszelkie wątpliwości.

Zakup pełną wersję materiałów, w których znajdziesz
ponad 50 ukierunkowanych ćwiczeń, atrakcyjne zniżki i materiały promocyjne!

Pamiętaj, że dzielę się z Tobą moją wiedzą i doświadczeniem w mediach
społecznościowych:

Poradnik treningowy pt. ,, Gumy oporowe w prewencji urazów sportowych ‘’
Tomasz Leśnikowski
______________________________
©Prawa autorskie należą do Tomasz Leśnikowski – Terapia Ruchem

