
 

Budakalászi SC NB II férfi felnőtt otthoni edzésterv 
Futás és Erősítés 

Kezdés dátuma: 2018.03.17-i hét  
Gyakoriság: 35 év alatti játékosoknak 3 x 1 alkalom/hét, 35 év feletti játékosoknak 2 x 1 alkalom/hét.  
Bemelegítés: Legalább 10 perc egyéni gimnasztika  
• • Futás: 40 perc 60-70%os tempó, „Runtastic” vagy hasonló alkalmazás használata javasolt, 
feltöltés a Facebook csoportba.  
Feltöltések határideje: kedd- csütörtök- vasárnap 22.00 
 
 

ERŐSÍTŐ GYAKORLATOK 
KÖREDZÉS:1 KÖR 4 ÁLLOMÁSBÓL ÁLL, ÁLLOMÁSOK KÖZÖTT NINCS PIHENŐ, CSAK A KÖR VÉGÉN 2 PERC 

 
1. NAP (3 KÖR) 

 
LÁB:GUGGOLÁS ÉS FELUGRÁS - 1. NAP 
Komplex láberősítő gyakorlat. Állj legalább vállszéles terpeszbe és anélkül, hogy a térdeket 
előrenyomnád, süllyeszd a csípődet legalább combvízszintig. A hátad maradjon egyenes, előre nézz! 
Guggolj 10-et, majd végezz 15 guggolásból felugrást olyan magasra, amennyire csak tudsz! 

 KAR: KISÉTÁLÁS ÉS KARHAJLÍTÁS, -NYÚJTÁS FEKVŐTÁMASZBAN - 1. NAP 
Vállszéles terpeszben hajolj előre, amíg eléred a talajt, majd a kezeidre támaszkodva a csípő oldalra 
mozdulása nélkül gyalogolj előre fekvőtámasz tartásig. Itt végezz karhajlítást, majd nyújtást szabályosan, 
anélkül, hogy a csípőd és derekad beesne! Tartasd a fejedet! Majd sétálj vissza a kezeiddel és 
egyenesedj fel! Ismételd meg a gyakorlatot tízezötször! Megdolgoztatja a törzsizmokat, mellizmokat, 
tricepszet! 

 HÁT- 1. NAP 
Feküdj hasra, karok oldalsó középtartásban legyenek! Tekinteted lefele legyen, a fej nem mozdul a 
gyakorlat során! Emeld meg a karokat a talajról, majd fej felett magastartásban érintsd őket össze, ezután 
hozd vissza oldalsó középtartásba, állítsd meg egy pillanatra, majd vidd le a karokat a csípőd mellé és 
vissza oldlalsó középtartásba, ahol tedd le őket a talajra. Ismételd meg a gyakorlatot tízszer! Főleg a 
helyes testtartásért felelős hátizmokat dolgoztatja meg! 

 PLANK- 1. NAP 
Fogj egy stoppert és alkartámasz tartásban mérd az időt. A két gyakorlat között mindig fele a pihenő idő, 
mint amennyit dolgoztál(tehát első és második gyak között 30 mp). Figyelj a csípődre, derekadra, 
fejedre! Folyamatosan told el magadat a talajtól, feszítsd a törzsizmokat! Komplexen erősíti a 
törzsizmokat! 
 

1. kör 2. kör 3. kör 

 
 
 

10 PERC EGYÉNI NYÚJTÁS! EGÉSZSÉGEDRE! ☺ 
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2. NAP 
KITÖRÉS HÁTRA - 2. NAP 
Állj zárt állásba és lépj egyik lábaddal hátra egy akkorát, hogy a csípődnél és térdednél is derékszög 
legyen. A törzsed maradjon függőleges, a hátad egyenes, tekintet előre nézzen! Kar oldalsó 
középtartásban, vagy csípőre tartás. Váltva végezd a gyakorlatot mindkét lábbal! Végezz 20 ismétlést 
mindkét lábbal! Komplex láberősítő gyakorlat, de a koordináció is javul! 
  

ARCRAENGEDŐS FEKVŐTÁMASZ- 2. NAP 
Az egyik legjobb gyakorlat, amely a vállövet dolgoztatja meg! Helyezkedj egy háromszög pozícióban, 
tehát kéztámasz tartásban emeld meg a csípődet úgy, hogy a felsőtest, az alsótest és a talaj egy egyenlő 
szárú háromszöget mutasson! Ebben a pozícióban hajlítsd a karokat és közelítsd a talajt a fejeddel, majd 
ugyanezen az úton told vissza a törzsedet a kiinduló pozícióba! Figyelj arra, hogy ne a mellkasod 
közelítsen a talajhoz! Végezz 15 ismétlést! 
  

MÉRLEGÁLLÁS - 2. NAP 
Állj egy lábra, a másik lábadat emeld hátrafele, ezzel együtt pedig a törzsedet döntsd előre, amíg a 
törzsed és a lábad egy vízszintes vonalat zár be. Lassan végezd a gyakorlatot és a következő ismétlés 
előtt ha nem muszáj, ne rakd le a lábadat. Támaszláb térde is legyen nyíjtva! Végezz 15-15 isméltést! 
  

Plank – 2. nap 
Kiinduló helyzet mind a 4 gyakorlatnál: 

 
 

 
1. lábbal kilépés oldalra (15 jobb- 15 bal láb) 
2. kar nyújtás magastartásba (15 jobb- 15 bal kar) 
3. High-Low-Star-Plank: Először a jobb kezeddel nyúlsz fel magastartásba tenyér a 

talajon, aztán a bal kezeddel, majd jobb kéz és bal kéz is vissza kiinduló helyzetbe 
(15 jobb – 15 bal kar) 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

3. NAP 
 

Statikus- dinamikus karhajlítás nyújtás – 3. NAP 
Karhajlításban 5 mp-ig megtart, majd nyújt, egyből visszaenged. 
Végezz 10 ismétlést! 
 
 
 
 
  

KITÖRÉS OLDALRA - 3. NAP 
Komplex lábizom erősítő gyakorlat! Állj kis terpeszbe, vagy zárt állásba és lépj egy nagyot oldalra. 
Helyezd a testsúlyodat a kilépő láb fölé és hajlítsd a térdedet, majd lépj vissza az eredeti pozícióba! A 
tekintet előre nézzen, ne lógjon a fejed! A törzsed legyen egyenes és minél közelebb a függőlegeshez. 
Igyekezz legalább combvízszintig süllyeszteni. Végezz 15 ismétlést mindkét oldalra! 
  

CSÍPŐTOLÁS FELFELÉ HANYATTFEKVÉSBEN - 3. NAP 
Farizom erősítő gyakorlat, amely a törzsizmokat is megdolgoztatja!  
Feküdj hanyatt fekvésbe, húzd fel a térdeket, talpak a talajon.  
Karokat emeld el a talajtól, pl. öleld át magadat!  
Told fel a csípődet jó magasra, a sarkadat a talajba nyomva,  
a farizmokat feszítve. Tartsd meg a pozíciót a felső ponton  
egy-két másodpercig, majd engedd lefelé a csípődet, de ne tedd le!  
Jöhet a következő ismétlés! Végezd el 20-szor jobb, majd 20- szor  
bal lábbal is! Rendkívül jó, combhajlító erősítő gyakorlat! 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
HASPRÉS ÉS LÁBLEENGEDÉS KOMBINÁLVA - 3. NAP 
Feküdj hanyattfekvésbe, a lábakat nyújtsd a plafon felé! Érintsd meg a lábfejedet egy haspréssel, lassan, 
kontrolláltan, majd engedd vissza a törzsedet a talajra ugyanígy, lassan. Ezután engedd az egyik lábadat 
a talaj felé, a talaj fölött 5-10 cm-rel megállítva, majd zárd vissza a másik mellé. Engedd ezután ugyanígy 
a talaj felé a másik lábadat, majd zárd vissza. Ha a derekad érzékeny, fájós, akkor tedd be a feneked alá 
a kezeidet a lábleengedésnél. Nagyon fontos, hogy a derekad végig a talajhoz legyen szorítva! 

 
10 PERC EGYÉNI NYÚJTÁS! EGÉSZSÉGEDRE! ☺ 

 


