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Kolejny raz można powiedzieć, że coś rewolucjonizuje rynek fitness...
ale czy rzeczywiście? Czy nie jest tak, że wszelkie akcesoria, przyrządy
i maszyny mogą być rewolucyjne, a miarą ich innowacyjności jest tak
naprawdę forma osoby trenującej i jej opinia na ten temat?
Jarosław Jakubowski
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rzyjrzyjmy się zatem niezwykłemu przyrządowi, jakim jest rope (czy też battle
rope albo strength rope), czyli po polsku po prostu lina treningowa, używana
w przekrojowym treningu typu CrossFit.
Jest to połączenie ćwiczeń na wolnych
ciężarach z ćwiczeniami stabilizującymi i równoważnymi.
Tak więc lina wpisuje się w ten schemat, gdzie od naszego
ciała podczas treningu oczekuje się znacznie więcej…
Lina jako produkt jest narzędziem do użytku w każdych
warunkach, czyli w salach, ale też na zewnątrz, a może
być wykonana z wielu różnych materiałów. Aby jednak
była typowo przekrojowym narzędziem treningowym,
sięgnięto po specjalną domieszkę polipropylenu. Jak
zapewniają producenci tego akcesorium, na podstawie
testów wybrano taki rodzaj liny, który najbardziej naturalnie się dopasowuje. Poza tym jest ona wodoodporna,
co jest istotne zwłaszcza na otwartej przestrzeni. Ma też
ciasno dopasowane gumowe uchwyty.
Lina treningowa to świetny sposób na trening mięśni
pleców, naramiennych oraz ramion, ale jeżeli wasz podopieczny wykazuje wyższy poziom wytrenowania, a co za
tym idzie – świadomości mięśniowej, to bez problemu
zaangażuje mięśnie brzucha w całym jego przekroju,
klatkę piersiową, a nawet mięśnie nóg. W serwisach
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internetowych użytkownicy prześcigają się w pomysłach
dotyczących wykorzystania lin, ja jednak zawsze patrzę
na wykonywane ruchy przez pryzmat bezpieczeństwa
osoby trenującej, a także celu treningowego, dlatego
taka jest też moja sugestia związana z tworzeniem nowych koncepcji adekwatnego wykorzystania lin, a nie
„wariacji” treningowych.
Piękno liny to jej prostota i fakt, że można jej użyć
praktycznie wszędzie na otwartej przestrzeni. Wystarczy
drzewko, słupek – jak w przypadku prezentowanego
przez nas treningu – czy jakiś zmyślny hak i można
działać!
Jakiego wyboru dokonać, jeśli chodzi o strategię
treningu? Warto tworzyć własne zestawy, poszukiwać
i kreować nowe formy wykorzystania lin, jednak najpierw
konieczne są treningi z ruchami podstawowymi, aby
poznać linę i oswoić się z nią. W zależności od poziomu
możliwości warto stosować:
• metodę powtórzeniową , czyli ćwiczenie – przerwa –
kolejna seria – przejście do kolejnego ćwiczenia,
• superserie , czyli ćwiczenie – drugie ćwiczenie –
przerwa – powtórka,
• wielokrotność ćwiczeń , przez triserie po gigant serie, czyli
3 lub 4 i więcej ćwiczeń wykonywanych bezpośrednio
jedno za drugim.

Zapraszamy do ćwiczeń!
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Stań w półprzysiadzie, z rękami wyciągniętymi przed siebie.
Rozpędź linę, ciągnąc ją jednocześnie obiema rękami w górę
oraz prostując nogi w kolanach, a następnie równie szybko
wykonaj „smagnięcie biczem”, robiąc przy tym wydech
i wracając do pozycji wyjściowej.

Rozpędź linę do góry, a następnie wróć do pozycji wyjściowej
ruchem okrężnym – zataczaj „koło” na zewnątrz, włączając
do pracy mięśnie klatki piersiowej.
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Lina treningowa to świetny sposób na trening mięśni pleców, naramiennych
oraz ramion, ale jeżeli wasz podopieczny wykazuje wyższy poziom
wytrenowania, a co za tym idzie – świadomości mięśniowej,
to bez problemu zaangażuje mięśnie brzucha
w całym jego przekroju, klatkę piersiową,
a nawet mięśnie nóg.

Ruchy analogiczne jak w poprzednim ćwiczeniu, tyle
że ruch wykonywany jest w odwrotnym kierunku –
„kołowrotek” do siebie. Ręka ustawiona niżej podnosi
linę do wysokości barku, a następnie przyciąga ją
do tułowia i powraca do pozycji wyjściowej, jednak
do całości dodajemy płynne zejście do przysiadu
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i powrót do pozycji stojącej.
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Ręka trzymająca linę niżej rozpoczyna ruch. Praca prawej
i lewej ręki odbywa się na przemian, ale płynnie. Przyciągnij
linę do tułowia przez zgięcie stawu łokciowego, a następnie
szybkim ruchem wypchnij rękę przed siebie – imituj ruch
„kołowrotka” do przodu.

Przenosząc ciężar z prawej nogi na lewą, dynamicznie przerzuć linę górą „nad sobą” na drugą stronę i szybko kontrując,
wróć do pozycji wyjściowej.
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Wybij się z półprzysiadu, jednocześnie rozpędzając linę
do „smagnięcia biczem”, i przeskocz w bok. Podczas opadania
mocno uderz liną o podłoże.

„Pajacyki”– unieś jednocześnie linę bokiem do poziomu ramion
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z jednoczesnym wyskokiem do rozkroku bokiem.
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Imituj unoszenie hantli bokiem do poziomu ramion,
płynnym ruchem, przy zachowaniu ustabilizowanej
pozycji ciała.

Wykonuj przeskoki w wykroku z naprzemiennym unoszeniem
liny; stopień trudności można zwiększać przez coraz głębszy
wykrok (dłuższy krok z maksymalnym zbliżeniem kolana nogi

Czas wykonywania ćwiczenia i dopasowanie przerwy zależą
od was. My realizowaliśmy schemat 9 ćwiczeń – 20 sekund
na ćwiczenie, 40 sekund przerwy – co zapewniało optymalne
zakresy tętna dla przemian aerobowych i anaerobowych,
uzyskując próg tętna około 85% tętna maksymalnego.
Przy tego typu wysiłku układ sercowo-naczyniowy nie
jest w stanie dostarczyć do mięśni wystarczającej ilości
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tlenu, mięśnie zakwaszają się (czujemy ich „palenie”),
a po pewnym czasie po prostu odmawiają posłuszeństwa.
Jednak trenując w tym zakresie, zwiększa się tolerancję
organizmu na obecność kwasu mlekowego, co pozwala
na wydłużenie możliwości działania o tej intensywności.
W „strefie rozwoju” organizm czerpie niezbędną energię
prawie wyłącznie z metabolizmu węglowodanów. ×
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zakrocznej do podłoża).

