
plan treningowy

RODZAJ PLANU: Full Body Workout (3-dniowy ABC)

dla kogo: dla średnio zaawansowanych osób trenujących prawidłowo minimum rok, będących w dobrej kondycji fizycznej.

CZAS TRWANIA: ok. 90 minut

DŁUGOŚĆ CYKLU TRENINGOWEGO: 12 tygodni, po których powinien nastąpić tydzień lżejszych treningów w celu pełnej regeneracji 
organizmu.

OGÓLNA SPECYFIKACJA PLANU TRENINGOWEGO:

Trenujemy całe ciało na każdej sesji treningowej,  wykonując trening trzy razy w tygodniu. Kolejne treningi powinny być poprzedzone 
co najmniej jednym dniem nietreningowym np. trenujemy poniedziałek-środa-piątek lub wtorek-czwartek-sobota. Zaczynamy od ćwiczeń 
na największe grupy mięśniowe a trening opieramy na ćwiczeniach wielostawowych z wolnymi ciężarami.
Zwiększamy bodziec treningowy poprzez zwiększenie objętości treningowej (większa ilość ćwiczeń i serii) oraz intensywności (wprowadzając 
superserie i serie łączone) w stosunku do treningu dla początkujących.

ROZGRZEWKA:

Zaczynamy od 5 do 10 minut na maszynach typu cardio takich jak bieżnia, orbitrek, rowerek, ergometr wioślarski lub rozgrzewamy się bez 
maszyn np. skacząc na skakance. Ta część ma na celu podniesienie temperatury ciała oraz pobudzenia układu krążeniowo-oddechowego.
Kolejnym elementem jest rozgrzanie stawów i aktywacja mięśni, które będą brały największy udział w treningu. Możemy tutaj użyć np. gum, 
TRX-a bądź też bez przyborów robić np. przysiady, wykroki, pompki, unoszenia bioder leżąc itp.
Ostatnim elementem rozgrzewki jest dynamiczne rozciąganie i mobilizacja, dzięki którym podczas treningu będziemy mogli ćwiczyć 
w większym zakresie ruchu.

TRENING: Full Body Workout, 3-dniowy (ABC), dla zaawansowanych

Dzień A:
- Przysiad ze sztangą na karku, 4 serie
- Żurawie (ang. Glute ham raise), 4 serie
- Wiosłowanie sztangą w opadzie tułowia, 4 serie
- Wyciskanie hantli na ławce skośnej + rozpiętki na ławce skośnej (seria łączona) 4x
- Podciąganie sztangi do brody, 3 serie
- Unoszenie hantli w przód, 3 serie
- Prostowanie przedramienia w opadzie tułowia, 3 serie
- Uginanie ramion ze sztangą nachwytem, 3 serie
- Unoszenie nóg w zwisie na drążku, 3 serie

Dzień B:
- Wykroki w miejscu ze sztangą + swingi z kettlem (superseria) 4x
- Wyciskanie sztangi leżąc, 4 serie
- Wiosłowanie hantlą jednorącz, 3 serie
- Ściąganie drążka wyciągu górnego do karku, 3 serie
- Wyciskanie żołnierskie, 4 serie
- Uginanie przedramion ze sztangą łamaną stojąc + wyciskanie francuskie z hantlą siedząc (superseria) 3x
- Scyzoryki + skręty tułowia w siadzie równoważnym (seria łączona) 3x

Cel planu: Poprawa ogólnej sprawności. Plan treningowy nadaje się zarówno dla osób, których celem jest rozbudowa masy mięśniowej, 
jak i dla tych, którzy chcą zredukować tkankę tłuszczową. Wszystko zależy od ilości kalorii dostarczanych do organizmu 
z pożywieniem.

Dzień C:
- Martwy ciąg klasyczny, 4 serie
- Podciąganie na drążku szeroko nachwytem, 4 serie
- Wypychanie nóg na suwnicy, 4 serie
- Wspięcia na palce stojąc z obciążeniem 4x,  15-25 powtórzeń
- Pompki na poręczach (wersja bardziej angażująca klatkę – łokcie szeroko, większe pochylenie tułowia w przód) 4x
- Przenoszenie hantla w poprzek ławki, 3 serie
- Wyciskanie hantli siedząc, 4 serie
- Wyciskanie sztangi leżąc wąskim chwytem, 3 serie
- Uginanie przedramion z hantlami stojąc z supinacją nadgarstka, 3 serie
- Spięcia brzucha na piłce gimnastycznej + plank (seria łączona) 3x



PO TRENINGU: Rolowanie w celu rozluźnienia mięśni oraz streching.

OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE TRENINGU:

- seria łączona: metoda treningowa polegająca na wykonywaniu dwóch ćwiczeń na tą samą grupę mięśniową bez przerw między seriami,
- superseria: metoda treningowa polegająca na wykonywaniu dwóch ćwiczeń na antagonistyczne grupy mięśniowe (np. biceps-triceps, 
- klatka piersiowa–plecy, czworogłowy–dwugłowy uda), bez przerw między seriami,
- zakres powtórzeń: 8-10, w ćwiczeniach brzucha i łydek możemy stosować większy zakres powtórzeń, nawet 15-25,
- przerwy pomiędzy seriami: 1 - 1,5 minuty
- Dobieramy odpowiedni ciężar tak, aby 1-2 ostatnie, najcięższe serie danego ćwiczenia zrobić do upadku mięśniowego, czyli wykonujemy 
  zakładaną ilość powtórzeń na danym ciężarze i nie jesteśmy w stanie wykonać następnego powtórzenia;
- Ciężar dobieramy tak, aby wszystkie powtórzenia móc wykonać z prawidłową techniką;

Więcej planów treningowych oraz porady dotyczące 
zdrowego stylu życia znajdziesz na WWW.FITNESSPLATINIUM.PL
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