
14-16 éves korosztály egyéni edzésterve

Heti 4 edzésre

1. hét
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Bemelegítés:
Minden edzés előtt bemelegítés végzése!!
A gyakorlatok kiinduló helyzete vállszéles terpeszállás:
-fejkörzés: 5x jobbr és 5x balra
-fej fordítása: 5x jobbra -5x balra
- vállkörzés 5x előre és 5xhátra,karok a test mellett mélytartásban
- csukló körzés kifelé és befelé
- páros karkörzés 5x előre- 5x hátra      
- malom körzés 5x előre- 5x hátra      
-csípőkörzés,csípőre tartással 5x jobbra-  5 x balra
-törzskörzés 5x jobbra-  5x balra - csípőre tartás ,törzsdöntés előre kiinduló helyzetből
-törzshajlítás oldalra 5x jobbra-  5x balra – karok magastartásban
-törzs fordítása jobbra - balra 5x - csípőre tartás
-törzshajlítás előre boka érintéssel ill hátra páros karlendítéssel magastartásba 5x
-guggolótámaszban rugózás 2x majd térdnyújtással törzshajlítás előre bokaérintéssel
-alapállásban térdkörzés jobbra és ballra 5x
-alapállásban felváltva bokakörzés kifelé és befelé
-helyben futás
-pároslábon szökdelés



Állóképesség-fejlesztés
Ismétlés szám:2x
Munka idő: 30mp
Pihenő idő:40mp
1. Alapállásból ugrás
terpeszállásba
karlendítéssel
magastarásba
2. Fekvőtámasz jobb
illetve bal láb emeléssel
3. Pároslábon szökdelés
karkörzés előre
4. Négyütemű
fekvőtámasz
5. Hasprés
6. Futás magas
térdemeléssel
7. Hegymászás

Erőfejlesztés:
Ismétlés szám:15x
2 db 1kg-os kézi
súlyzóval vagy az azt
helyettesítő tárggyal
1.Hanyattfekvés kar
test mellett hajlítva.
Karnyújtás mellső
középtartásba és vissza.
( tenyerek szemben,
kézhát szemben,
súlyzók egyvonalban )
3x 15
2..Hanyattfekvés kar
test mellett
mélytartásban, súlyzó
emelése mellső
középtartásba és
vissza15x
3. Hanyattfekvés kar
test mellett
mélytartásban,súlyzó
emelése oldalsó

Állóképesség-fejlesztés
Ismétlés szám:2x
Munka idő: 30mp
Pihenő idő:30mp
1. Helyben futás
2.Hegymászás
3.Twistelés
4.Alapállásból ugrás
terpeszállásba
karlendítéssel
magastarásba
5. Indián szökdelés
6. Nyújtott láblendítés
előre váltott lábbal
7. Kitörés
8. Helyben futás magas
térdemeléssel
9. Helyben futás sarok
térdemeléssel

Törzs mobilizálás:
1.melléklet



középtartásba15x
4. Hanyattfekvés kar
oldalsó középtartásban
,karemelés mellső
középtartásba 15x
5. Hanyattfekvés kar a
test mellett, páros
lábemelés ollózás 30mp
6.Hanyattfekvés kar
mélytartásban súlyzó
emelése oldalsó
középtartáson át
magastartásba 15x
7. Hanyattfekvés kar
mélytartásban súlyzó
emelés mellső
középtartáson át
magastartásba 15x
8. Hanyattfekvés kar a
test mellett,
pároslábemelés
térdfelhúzás és nyújtás
15x
9. Hasonfekvés, súlyzók



a vállnál.Súlyzó lökése
magastartásig és
vissza10x
10. Hasonfekvés súlyzók
a vállnál. Karnyújtás
oldalsó középtartásba
törzsemeléssel. 10x
11.Hasonfekvés súlyzók
a vállnál. Súlyzó lökése
lefelé a lábak irányába.
10x
12. Hasonfekvés
mélytartás,páros
lábemelés és vissza 10x
13. Hasonfekvés
mélytartás ,páros
lábemelésben ollózás
függőlegesen10x
14. Hasonfekvés
mélytartás,
súlyzóemelés oldalsó
középtartáson át
magastartásba 10x
15. Hasonfekvés



mélytartás , súlyzó
emelés hátra 10x
16. Hasonfekvés oldalsó
középtartás, súlyzó
emelés felfelé és vissza
10x
17. Hasonfekvés
magastartás, súlyzó
emelés 10x
18. Hasonfekvés
mélytartás, páros
lábemelés ollózás
vízszintesen 10x
19. Hasonfekvés
mélytartás, páros
lábemelés terpesz-zár
vissza - 4 ütemben

Minden edzés végén végezz levezetést és  nyújtást !



2.hét
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Bemelegítés:
Minden edzés előtt  bemelegítést végezzél!
A gyakorlatok kiinduló helyzete vállszéles terpeszállás:
-fejkörzés: 5x jobbra és 5x balra
-fej fordítása: 5x jobbra -5x balra
- vállkörzés 5x előre és 5x hátra,karok a test mellett mélytartásban
- csukló körzés kifelé és befelé
- páros karkörzés 5x előre- 5x hátra      
- malom körzés 5x előre- 5x hátra      
-csípőkörzés,csípőre tartással 5x jobbra- 5 x balra
-törzskörzés 5x jobbra- 5x balra – csípőre tartás,törzsdöntés előre kiinduló helyzetből
-törzshajlítás oldalra 5x jobbra- 5x balra – karok magastartásban
-törzs fordítása jobbra -balra 5x - csípőre tartás
-törzshajlítás előre boka érintéssel ill hátra páros karlendítéssel magastartásba 5x
-guggolótámaszban rugózás 2x majd térdnyújtással törzshajlítás előre bokaérintéssel
-alapállásban térdkörzés jobbra és ballra 5x
-alapállásban felváltva bokakörzés kifelé és befelé
-helyben futás
-pároslábon szökdelés

Állóképesség-fejlesztés Erőfejlesztés: Állóképesség-fejlesztés Labdás ügyesség



Ismétlés szám:2x
Munka idő: 30mp
Pihenő idő: 40mp
1. Alapállásból ugrás
terpeszállásba
karlendítéssel
magastarásba
2. Fekvőtámasz jobb
illetve bal láb emeléssel
3. Pároslábon szökdelés
karkörzés előre
4. Négy ütemű
fekvőtámasz
5. Hasprés
6. Futás magas
térdemeléssel
7. Hegymászás

Ismétlés szám:15x
2 db 1kg-os kézi
súlyzóval vagy az azt
helyettesítő tárggyal
1.Hanyattfekvés kar
test mellett hajlítva.
Karnyújtás mellső
középtartásba és vissza.
( tenyerek szemben,
kézhát szemben,
súlyzók egyvonalban )
3x 15
2. Hanyattfekvés kar
test mellett
mélytartásban, súlyzó
emelése mellső
középtartásba és vissza
15x
3. Hanyattfekvés kar
test mellett
mélytartásban, súlyzó
emelése oldalsó
középtartásba 15x
4. Hanyattfekvés kar

Ismétlés szám:2x
Munka idő: 30mp
Pihenő idő: 30mp
1. Helyben futás
2. Hegymászás
3. Twistelés
4. Alapállásból ugrás
terpeszállásba
karlendítéssel
magastarásba
5. Indián szökdelés
6. Nyújtott láblendítés
előre váltott lábbal
7. Kitörés
8. Helyben futás magas
térdemeléssel
9. Helyben futás sarok
térdemeléssel

fejlsztés:
1.labda átvétele egyik
kézből a másikba
folyamatosan a fej
körül, csípő körül, térd
és boka körül,mindkét
irányba5x-5x
2. Terpeszállásban a
labda átvétele egyik
kézből a másikba 8-as
alakban a láb között,
mindkét irányban5x-5x
3. Labda feldobása,
guggolás -felállás, labda
elkapása 5x
4. Labda feldobása a
test elött,elkapása a
test mögött 6x
5. ua.: fordítva 6x
6. Kis terpesz,jobb
kézzel a test mögül a
bal váll fölött dobjuk a
labdát és bal kézzel
elkapjuk 5x



oldalsó közésptartásban
,karemelés mellső
középtartásba 15x
5. Hanyattfekvés kar a
test mellett, páros
lábemelés ollózás 30mp
6. Hanyattfekvés kar
mélytartásban súlyzó
emelése oldalsó
középtartáson át
magastartásba 15x
7. Hanyattfekvés kar
mélytartásban súlyzó
emelés mellső
középtartáson át
magastartásba 15x
8. Hanyattfekvés kar a
test mellett, páros
lábemelés térdfelhúzás
és nyújtás 15x
9. Hasonfekvés súlyzók
a vállnál. Súlyzó lökése
magastartásig és vissza
10x

7. Terpeszülés a test
mellett rézsutosan
elhelyezett kosárból a
labda kivétele,
felkészítése és eldobása
10x
8. ua.: balkézzel
9. Terpeszülés,a kosár a
labdákkal a láb között
érintő távolságban.
Nyúlás a labdáért,
felkészítés és célzott
dobás 10x-10x
10. ua.: másik kézzel is



10. Hasonfekvés súlyzók
a vállnál. Karnyújás
oldalsó középtartásba
törzsemeléssel. 10x
11. Hasonfekvés súlyzók
a vállnál. Súlyzó lökése
lefelé a lábak irányába.
10x
12. Hasonfekvés
mélytartás ,páros
lábemelés és vissza 10x
13.
Hasonfekvésmélytartás,
páros lábemelésben
ollózás függőlegesen
10x
14. Hasonfekvés
mélytartás ,
súlyzóemelés oldalsó
középtartáson át
magastartásba 10x
15. Hasonfekvés
mélytartás , súlyzó
emelés hátra 10x



16. Hasonfekvés oldalsó
középtartás , súlyzó
emelés felfelé és vissza
10x
17. Hasonfekvés
magastartás, súlyzó
emelés  10x
18. Hasonfekvés
mélytartás, páros
lábemelés ollózás
vízszintesen 10x
19.  Hasonfekvés
mélytartás, páros
lábemelés terpesz-zár
vissza - 4 ütemben

 végezz levezetést az edzés végén!  Végezz nyújtást az edzés végén és a feladatok között is !


