Kako ostati u formi
Kako je naš fitness centar zatvoren netom nakon pojave COVID-19 virusa,
korisnicima željnim pravog treninga već prilično nedostaje redovita posjeta
teretani i drugim sportskim sadržajima u našoj ponudi. Malobrojni su oni koji kod
kuće imaju sprave ili pomagala za identičan trening kao što su vam na raspolaganu
u našem prostoru. Mnogi od vas smišljaju različite načine da ostanu u formi. Neki
vježbaju kod kuće, drugi uživaju u prilično toplom vremenu i aktivni su sve više u
prirodi. Budući da je teško zamijeniti sve već spomenuto i organizirati svoju malu
osobnu teretanu točno usred dnevne sobe, s nestrpljenjem očekujemo
normalizaciju i vraćanje u normalne uvjete vježbanja kako bi se ponovno družili
aktivno vježbajući na spravama.
Također su prilično ograničene mogućnosti i vježbanja na otvorenom jer
preporuke nacionalnog stožera ograničavaju kapacitet vježbača što znači da su i
ovi modeli treninga ograničeni. Prema liječnicima, organiziranje zajedničkog
vježbanja nije prikladno jer bi se vježbači mogli zaraziti povećanom fizičkom
aktivnošću i blizinom.
Kako bi što bezbolnije prebrodili ovo razdoblje bez našeg "fitness" druženja u
teretani, a kako bi ostali aktivni i usput skratili vrijeme kod kuće, evo nekoliko
savjeta na koje nikako ne zaboravite.
Brzo hodajte, vozite bicikl ili „joggirajte“ samostalno barem dva do tri puta tjedno
umjerenim tempom. Hodanje neka traje 45-60 minuta, „joggiranje“ 40-45 minuta,
a ukoliko ste se odlučili za vožnju biciklom neka to bude cca. 75-90 minuta.
Vježbajte kod kuće s vlastitom težinom. Dobar model je vježbanje TABATA
načinom. To znači točno definirati aktivno vrijeme izvođenja vježbe i striktnu
pauzu, te ukupan broj vježbi i broj izvedenih serija odnosno krugova. Trening nije
potrebno provoditi duže od 20-25 minuta. Možda bi prema našoj sugestiji u ovim
uvjetima sugerirali kružni model treniranja. Predlažemo da to budu naizmjenično
vježbe za donji i gornji dio tijela, dakle nakon jedne izvedene vježbe za donji dio
tijela i preporučenog odmora, aplicirati vježbu za gornji i tako redom. Broj vježbi
koje Vam predlažemo je po tri za svaku regiju. Trajanje svake vježbe neka bude
dvadesetak sekundi uz maksimalni odmor do 30 sekundi. Ako ste u modelu 6
vježbi predlažemo da to ponovite u tri kruga. Između krugova si uzmite nešto veći
odmor ali ne više od tri minute. Sve što trebate učiniti je odabrati prave vježbe za

cijelo tijelo. Nisu nužni utezi. Niže Vam predlažemo jedan od modela kako
„odraditi“ trening.

Ne zaboravite i na stabilizaciju trupa i naše popularno "rolanje" na koje Vas
upozoravamo da ga primjenjujete prije i poslije treninga, a na što smo se zajedno
navikli na "druženjima" u našem fitness-u.
Vježbanje će učiniti da u ovim teškim trenucima ima pozitivan učinak također i na
Vašu emocionalnu ravnotežu. Započnite dan s kratkim jutarnjim istezanjem još u
krevetu. Sve one varijante vježbi koje zajedno provodimo na strunjači prije
kretanja u trening kada smo u fitnessu.
Izaberite nekolicinu svojih omiljenih pjesama koje će Vas ugodno motivirati pri
treningu, koje su dovoljno energične i pozitivno djeluju na vaš motivacijski faktor.
Sve Vas lijepo pozdravljamo i ponovno očekujemo na zajedničkom treniranju kada
se sve vrati u "normalu". Ostanite fit i zdravi. I naravno da ne zaboravimo ono
najbitnije, ukoliko imate bilo kakvih upita vezano za pomoć i sugestije u vježbanju,
pošaljite upite na naše e-mail adrese i u najkraćem roku ćemo Vam se javiti i
odgovoriti na upit.
Vaši treneri,
Marko (steki77@gmail.com) i Drago (ambros@daruvarske-toplice.hr)

