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 بنام خدا

 

 گرامی و مربیان خدمت ورزشکاران دوباره درود 

 

هداشت توان هوازی و بی هوازی که از مهم ترین گ، و ضرورت نمکان های تمرینیو ممانعت از حضور در  نظر به لزوم ماندن در خانه

( تمرین های بهبود 1بخش  انجام گیرد. تمرین های زیر در دوالزم است تمرین هایی در منزل  فاکتورهای ورزش قایقرانی می باشد،

عضالنی؛ تهیه گردیده توان و  ، استقامت عضالنی( تمرین های بهبود استقامت هوازی2آمادگی قدرت عمومی اندام ها و مرکز بدن؛ و 

عمومی هستند و در صورت در دسترس بودن مربیان بدنسازی کارآزموده، بهتر است از آنها در این برنامه ها  ته باشید کهتوجه داشاست. 

مرکز بدن  همراه با تقویت ویژه عضالت عروقی-سیستم قلبی بود آمادگیبه تمرین های به ،در این فایلزی کمک بگیرید. برنامه ری

 می پردازیم. ( استقامت هوازی، استقامت عضالنی و توان عضالنی)

  میان تنهو تقویت ویژه عضالت  عروقی-: تمرین های سیستم قلبیرینات در خانهتم دومبخش 

 

 تندرست و ورزشکار باشید 

 مسئول کمیته آموزش و استعدادیابی فدراسیون قایقرانی                                                                                                                                                                             

 محمد علی قرائت                            
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 5حرکت های چرخشی مفصل های بدن به مدت دقیقه، طناب زدن یا دویدن درجا همراه با  5گرم کردن با حرکت های کششی و جنبشی پایین تنه، باال تنه و مرکز بدن به مدت 

 الگوی تنفس صحیح )بیرون دادن نفس هنگام بازدم و وارد کردن هوا هنگام آمادگی برای تکرار( را مد نظر داشته باشید.  -دقیقه

هر دور )دور  4تا  3ی ابرعد( )تنها به اندازه آمادگی برای حرکت بو بدون استراحت مشخص بین هر حرکت  متر مساحت 2، درجا در انجام حرکت های زیر به صورت دایره ای

عضالت شکم را سفت تمام حرکت ها ناحیه تنه را محکم و  درحتما دقیقه صورت گیرد.  2بین دورها به مدت ( ورزشی نوشابهیا ) آبو نوشیدن  استراحت و زمان( دقیقه 9حدود 

 د و آب بنوشید. صورت درد شدید در قفسه سینه بالفاصله از شدت تمرین بکاهیدر ی جلوگیری نموده و همزمان، عضالت میان تنه نیز تقویت شوند. نگهدارید تا از آسیب دیدگ

 دیفر و توضیحات هر سِت مدت ادامه در، نام حرکت گاره حرکتن تنوع حرکت 

و تا جلو صورت باال می  بدنداخل به سمت  کف دستها 

ها چندان به سمت سینه باال نیاید و بیشتر، زانو . آید

 تاکید روی حرکت پاشنه به سمت باسن باشد.

 

Jogging :  با نزدیک کردن درجا نرم دویدن

پاشنه به باسن و حرکت دست در جلو بدن به 

 ثانیه 45صورت متناوب؛ 

1 

سریع دست و پا هماهنگ و انجام حرکت روی حرکت 

 نوک پنجه پا با خم کردن اندک بدن به سمت پایین

 

Sprint Run جا با گام های  : دویدن سرعت در

 ثانیه 45؛ کوتاه و حرکت متناوب دستها

2 

و ناحیه حالت وزنه سرشانه باال به  مشت کرده دستها

 است.  شکم و کمر سفت

 

Jumping Jacks : اال با دست های باز پریدن با ب

 45؛ (حرکت پروانهو برگشت به حالت اسکوات )

 ثانیه
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دستها به باال و پایین همانند حرکت سرشانه هالتر حرکت 

 هماهنگ با جهش

 

High Knees-Arm Out : درجا حالت  جهش

 ثانیه 45با دستهای باز به طرفین؛  زانو بلند

4 

برای  درجه ای بدن همزمان با هر پرش 180چرخش 

 و سفت کردن عضالت شکم تمرین آگاهی فضایی

 

Hit The Floor :  ضربه به زمین با حرکت دست

سمت پای مخالف و پرش به باال با هر دو دست 

 ثانیه 45؛ الت اسکواتاز ح کشیده باالی سر

5 

یا قرار دادن دستها ر جلو بدن داشتن دست ها دنگه 

 هنگام پرشروی شانه مخالف 

 

Power Jacks : باال با  هپرش از حالت اسکوات ب

؛ با پرش زمانبه کنار ران ها همدو دست کشیده 

 ثانیه 30

6 

به سمت سینه و شنای حرکت پاها با سرعت بیشتر انجام 

 سوئدی با جمع و باز کردن دست ها

 

6 knee taps+ 6 push-ups  :12  زانو خم عدد

 6در حالت پالنک و به درون شکم یک در میان 

 1حرکت برای  6-12عدد شنای سوئدی؛ ادامه 

 دقیقه
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درجه  90از شانه ها به سمت پرتاب توپ و چرخش یکی 

 ای در هر پرتاب

 

Basketball Shot-Squat : ال درجا شوت بسکتب

 30روی هر پای جلو  ؛بدون توپ از حالت اسکوات

 ثانیه
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زدن دست به شانه جای  به به باالی سر آوردن دستباال 

 مخالف

 

6Push-Ups+6Plank Shouldr-Taps  :6 

دستها یکی در میان عدد  12و  ی سوئدیعدد شنا

-6رکت ادامه حبه شانه مخالف در حالت پالنک؛ 

 دقیقه 1بمدت  12
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، و و انجام یک جهشدر مسیر جابجایی گام حرکت یک 

 برعکس 

 

Heisman ش روی تک پا یک در میان : حرکت پر

 45کت می کنند؛ متناوب حربدن  رویبدستها رو

 ثانیه

10 

النجز همزمان با مشت زدن یا آوردن مشت از انجام 

 پایین همزمان با النجز و انجام مشت هوک یکی در میان

 

Boxing-Attacks Hooks  : انجام ضربه بوکس

با پاهای اندکی خم و چرخش درجا متناوب هوک 

 ثانیه 45؛ کم بدن در جهت مشت زدن
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 د.دقیقه سرد کردن و حرکات کششی و نوشیدن آب فراوان و کمی کربوهیدرات یا شربت های طبیعی کم غلظت و میوه ها و خشکبار شیرین فراموش نشو 5، در پایان تمرین


