קרוספיט ויצמן – לב רחובות
תכנית אימונים לקיץ!
בהמשך תמצאו  9אימונים שתוכלו לעשות בבית או בחוץ למטרות חיזוק וחיטוב ,הרזיה
– ירידה במשקל ופיתוח יכולות אירוביות.
רוצים ללכת על זה עד הסוף ולהשיג את המטרות שלכם?
אתם מוזמנים לאימון ניסיון חינם!
לחצו כאן ליצירת קשר ותיאום אימון ניסיון
אחד העם ( 28פינת ויצמן) – רחובות
 - 052-2041055ליאב

כולנו מבינים את חשיבות הערך של אורח חיים ספורטיבי ובריא,
לחלקנו הצעד הראשון לתוכו ולשלב אותו בלוח הזמנים הצפוף של היום-יום –
מערים קשיים לא מעטים.
קרוספיט היא שיטת אימון שמטרת העל שלה היא "כושר גופני כללי" (

),

כלומר  -תעשה אתכם חזקים יותר ,חטובים יותר והכי חשוב בריאים יותר,
בעזרת מגוון רחב של תרגילים ,אופי תרגול משתנה והתמקדות בכל עשרת
מרכיבי הכושר הגופני :

בקרוספיט אנו משתמשים ברמות עצימות וזמן שונים ,על מנת לבחון את יכולת הגוף בכמה שיותר
דרכים שונות בכדי לפתח כושר גופני ברמה הגבוהה והמקצועית ביותר – זאת אנו עושים ע"י
מאמנים מקצוענים ,יחס אישי בקבוצות קטנות ,דגש על טכניקה ותכנית אימון מגוונת ,והכי  -חשוב
בסביבה קהילתית ,משפחתית ותומכת.
באימון הקרוספיט אנו משתמשים בתרגילים פונקציונליים ,רבי-מפרקים ,בהם מופעלות מספר רב
של קבוצות שרירים ע"מ לשקף בצוקה מקסימלית תנועות מחיי היום-יום במהלך האימון ,באימון אנו
) והתעמלות
משלבים תרגילים מעולמות ספורט שונים כמו :הרמת משקולות (
(

) ,לצד פיתוח יכולות אירוביות ואנאירוביות ע"י ריצה ,חתירה ,אופניים ועוד..
חשוב להבין שאורח חיים ספורטיבי לאורך זמן זוהי השקעה לטווח ארוך
ולכן יש חשוב מאוד לרכוש למוצר איכותי,
ישנם לא מעט אלטרנטיבות זולות בעולם הספורט ,אך לפעמים זול עולה ביוקר ):

בנוסף למקום שכיף לכן להגיע אליו ,חשוב למצוא מקום שבו יהיה לכם גב מקצועי !
מקום שבו קיימת רמה המקצועית גבוהה ומאמנים שישמרו עליכם שלא תפצעו ותשיגו את
מטרותיכם !
בקרוספיט אנו שומרים על הגיוון באימונים  ,כל יום אימון שונה ! מה ששומר על רמת עניין
ואינטראקציה גבוהה וכתוצאה מכך – רמת התמדה גבוהה.

בכדי שתוכלו להרגיש איך נראה אימון במועדון הקרוספיט שלנו,
הכנו לכם תכנית אימונים הכוללת  9אימונים ביתיים ומגוונים
שיכינו אתכם לקיץ ! 2018
* חשוב לציין ,את האימונים יש לבצע בהדרגה ועפ"י יכולת אישית מותאמת.
יש לבצע את האימונים  3פעמים בשבוע במשך  3שבועות.
רצוי להקפיד על תזונה בריאה ,עשירה בחלבון ומופחתת שומנים רוויים.

2 אימון

1 אימון

 דקות10 :משך

 דקות20 :משך

 אירובי וירידה במשקל:פוקוס

 חיטוב וסיבולת שריר:פוקוס

10MINS AMRAP:

10 ROUNDS FOT TIME:

100 JUMPING JACKS

10 SQUATS

100 MOUNTAIN CLIMBERS

10 PUSH-UPS

100 HIGH KNEES SKIPPING

10 SIT-UPS
10 BOX DIPS

אימון 3

אימון 4

משך 20 :דקות

משך 7 :דקות

פוקוס :חיטוב וסיבולת שריר

פוקוס :אירובי וסיבולת

20MINS AMRAP:

7MINS AMRAP:

20 WALKING LUNGES
20 V-UPS
20 PUSH-UPS
10 PULL-UPS

MAX. BURPEES

6 אימון

5 אימון

 דקות15 :משך

 דקות10 :משך

 חיטוב וסיבולת:פוקוס

 חיטוב וסיבולת שריר:פוקוס

FOR TIME:

FOR TIME:

40-30-20-10

50 SIT-UPS

WALKING LUNGES

25 JUMPING JACKS

PUSH-UPS

40 JUMPING SQUATS
25 BURPEES

8 אימון

7 אימון

 דקות10 :משך

 דקות20 :משך

 חיזוק כללי:פוקוס

 ירידת במשקל וחיטוב:פוקוס

4 ROUNDS

5 ROUNDS FOR MAX REPS

10 PULL-UPS

40secs WORK : 20SECS REST

30secs PLANK

1. JUMPING SQUATS

10 PUSH-UPS

2. V-UPS

30secs SIDE PLANK LEFT

3. JUMPING LUNGES

30secs SIDE PLANK RIGHT

4. MOUTAIN CLIMBERS

9 אימון
 דקות10 :משך
 חיטוב וחיזוק כללי:פוקוס

3MINS AMRAP OF BURPEES
- 1MIN REST3MINS AMRAP OF SQUATS
- 1MIN REST 3MINS AMRAP OF ROPE JUMP

