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Ćwiczenie

Nr
OPIS CHWYT 

Seria 1 Seria 2 Seria 3 Seria 1 Seria 2 Seria 3 Seria 1 Seria 2 Seria 3 Seria 1 Seria 2 Seria 3 

1
Zwis na prostych rękach  / 10sekund  + 2 

podciągnięcia
4 palce / krawądka duża (2cm)

2
Zwis na rękach ugiętych 90stopni /10 sekund  + 2 

podciągnięcia
4 palce / krawądka duża (2cm)

3
Zwis na rękach ugiętych 45stopni /10 sekund  + 2 

podciągnięcia
4 palce / krawądka duża (2cm)

4
Zwis na rękach ugiętych 120stopni /10 sekund  + 2 

podciągnięcia
4 palce / krawądka duża (2cm)

5
zwis na mocno ugiętych rekach (45 stopni) / ile czasu 

się da
Słąba krawądka (ok 1cm)

6 zwis na lekko ugiętych rękach // ile czasu się da Słąba krawądka (ok 1cm)

7 zwis na lekko ugiętych rękach /10 sekund srednia krawądka (1,2-1,5mm)

8 zwis na rękach ugiętych 90st /10 sekund srednia krawądka (1,2-1,5mm)

9 zwis na rękach ugiętych 45 stopni /10 sekund srednia krawądka (1,2-1,5mm)

10

zwis na maxa w przybloku pod brodą. gdy zacznie cię 

rozginać, to powoli się opuszczaj do pełnego zwisu i 

wiś na prostych rękach tak długo jak możesz 

4 palce / krawądka duża (2cm)

Przez pierwsze 3-4 tygodnie wykonuj tylko jedną serie ćwiczen od 1 do 10 

Nastepnie możesz dodawać serie do max 3 serii. 
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Trening wg Hiszpańskiej Inkwizycji ;) (krawądki)

Wykonaj ćwiczenia od 1 do 10. Po zrobieniu ćwiczenia nr1 odpoczywaj do pełnej minuty. Gdy rozpoczyna się następna minuta rozpocznij cwiczenie nr 2 itd  

Trening A Trening B Trening C Trening D

Powyższa rozpiska jest ułożona z myśla o treningu chwytu pół otwartego lub wyciągniętego (patrz tekst artykułu na wspinacz.wordpress.com)

Jest to ćwiczenie dla osób początkujacych na chwytotablicy ale będących dość silnymi wspinaczami (okolice 7b/6.4)  z minimum 2 letnim stażem treningowym. 

Jeśłi podciagnięcia są dla ciebie za trudne to ich nie rób. 

Robisz to tak - puszczasz stoper i zaczynasz ćwiczenie nr 1 - po 10 sek (+ ewentualne podciagięcia) zeskakujesz z chwytów i czekasz do pełnej minuty. Gdy stoper pokaze 1min 00sek zaczynasz 

ćwiczenie nr 2 i potem czekasz do pełnej minuty itd. To znaczy, iż masz prawie zawsze 45-40 sek przerwy

Wielkości krawądek podane troszkę orientacyjnie. 

Dla mocnych zawodnikó będą one o kilka mm mniejsze. 

Jeśli nie jesteś w stanie wisieć na listwie 2cm w przybloku 45st przez 10 sekund to nie rób tego programu, jest on dla ciebie za trudny. 

Zrób test na początku ćwiczeń i zobacz ile jesteś w stanie uwisieć na poszczególnych chwytach. Zapisz wyniki. 

Na chwytach dobrych i na prostych rękach powinieneś być w stanie wisieć max 20sek. 

Na chwytach średnich 12-15 sek. 

Chwyty słabe powinieneś max utrzymywać 10sek (a jeszcze lepiej mniej)  

Należy łapać się 4 palcami. 

Jeśli masz problemy ze złapaniem za listwę 4 palcami i jest ci łatwiej łapac trzema palcami, to możesz stosować ten chwyt (jednoczesnie zacznij ćwiczyć mobilność całej ręki, bo masz problem z rotacją 

wewnętrzną i skończy sie to kiedyś kontuzją łokcia lub barku) 

W tabelkach prawej możesz wpisywać swoje wyniki, uwagi itp.. 

Np. jeśli zrobłeś ćwiczenie w pierwszej serii to piszesz "OK" a w drugiej serii w której uwisiałeś tylko 6sek zapisujesz "6sek i tylko jedno podciągnięcie" 


