
PASY 
TRENINGOWE

Trening synchroniczno-rywalizacyjny

Trudno jest stworzyć koncepcję treningu, która swoją innowacyjnością budziłaby 

zachwyt i odsuwała w cień inne pomysły czy inicjatywy. I chyba nie o to chodzi, chociaż 

w pewnym sensie tak się stało w wypadku naszej propozycji ćwiczeń oporowych.

Jarosław Jakubowski
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S
ięgam po pasy treningowe, idę z Grześkiem 
na salę i... nie wiemy, co robić. Każdy trener 
zna pasy i w swoim zestawie ćwiczeń ma 
niejedno z ich użyciem, ale chyba żadne nie 
polega na wykorzystaniu jednego pasa przez 
dwie ćwiczące jednocześnie osoby. Trening 

synchroniczno-rywalizacyjny! My go przeprowadziliśmy 
i proponujemy wam, drodzy trenerzy!

Hasło reklamowe: „Ćwicząc na pasach, nie tylko poprawiasz 
siłę mięśni, wytrzymałość i stabilność stawów, lecz także zwiększasz 
mobilność, ćwiczysz wszystkie mięśnie gorsetu mięśniowego, 
a przede wszystkim mięśnie brzucha”. Fakty: dowolny trening 
oporowy zwiększa siłę i wytrzymałość, poprawia stabilność sta-
wów, zwiększa mobilność oraz umożliwia ćwiczenie wszystkich 
mięśni ciała, w tym brzucha! Oczywiste jest, że nie promuję 
pasów jako najlepszego i jedynego sposobu działania, jednak to 
właśnie pas treningowy użyty jednocześnie przez dwie osoby po-
zwala na nieprawdopodobne czucie mięśni i element rywalizacji.

Trening oporowy polega na wykonywaniu ruchów albo kom-
binacji ruchów prostowania, zginania, odwodzenia, przywodzenia, 
przyciągania, wyciskania, skrótów, rotacji itp. W prezentowanym 
treningu z użyciem pasów skoncentrowaliśmy się na mięśniach 
kończyn dolnych i mięśniach brzucha. W treningu na pasach 
wykorzystywana jest masa ciała oraz grawitacja, które stwarzają 
opór podczas ćwiczeń. Główną zaletą treningu w systemie 

tzw. podwieszanym jest poprawa równowagi mięśniowej oraz 
wspomnianych wcześniej stabilności i mobilności stawów. Użycie 
jednego kawałka, czyli 1/2 pasa, zwiększa poziom trudności, 
zwłaszcza jeśli chodzi o aspekt równoważny.

PROPONUJEMY DWIE WERSJE TRENINGU:

WERSJA PIERWSZA

1. Wykonajcie cztery serie każdego ćwiczenia.
2. Każda seria obejmuje 20-25 ruchów na ćwiczenia mięśni 

kończyn dolnych i 10-15 na ćwiczenia mięśni brzucha.
3. Przerwy między seriami powinny wynosić 1-1,15 min.
4. Przerwy między ćwiczeniami powinny wynosić 2,3-3 min.

WERSJA DRUGA

1. Wykonajcie obwody ćwiczebne. Ćwiczenia powinno się 
wykonywać jedno po drugim, z „krótkimi” przerwami.
Czas trwania obwodów:

 • w pierwszym tygodniu: 30 sekund pracy, 30 sekund przerwy,
 • w drugim tygodniu: 40 sekund pracy, 25 sekund przerwy,
 • w trzecim tygodniu: 60 sekund pracy, 20 sekund przerwy.
2. Przerwy między obwodami powinny wynosić 3-4,3 min.
Spróbujcie swoich sił w tym treningu, zaproście partnera do 
współdziałania, czyli realizacji treningu w tym samym rytmie, albo 
rywalizacji, kto szybciej, przy założeniu, że w każdym ćwiczeniu 
przestrzegane są wskazania dotyczące aspektów technicznych.

1. Stań w rozkroku na szerokość bioder ze stopami ustawionymi 
równolegle do siebie, napnij taśmy TRX, wyprostuj plecy, 
wzrok skieruj przed siebie.

2. Zegnij nogi jednocześnie w stawach biodrowych 
i kolanowych, zachowaj naturalną krzywiznę kręgosłupa. 
Zejdź do poziomu, na którym stawy kolanowe będą 
tworzyły kąt 90 stopni.

3. Dynamicznie wyprostuj nogi w stawach kolanowych 
i biodrowych, przechodząc do wyskoku. W trakcie 
ćwiczenia asekuruj się taśmą TRX, aby w bezpieczny 
sposób kontrolować pozycję swojego ciała.

Przysiad z wyskokiem

 ćwiczenie nr 1 
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1. Stań w szerokim rozkroku, stopy ustaw pod kątem 45 stopni na zewnątrz, lekko ugnij biodra, wyprostuj kręgosłup, 

wzrok skieruj przed siebie.

2. Zegnij nogi jednocześnie w stawach biodrowych i kolanowych. Biodra powinny iść do tyłu, tak aby kolana cały czas były 

w jednej pozycji – pomóż sobie taśmą TRX, aby uzyskać odpowiednie ułożenie kolan i bioder. Wykonaj przysiad do 

momentu, w którym udo będzie ustawione równolegle do podłoża. W przysiadzie wykonaj wspięcie na palce, mocno 

angażując tylną grupę mięśni podudzia. Robiąc wydech, wróć do pozycji wyjściowej.

1. Jedną nogę umieść w taśmie TRX, drugą wykonaj wykrok w przód, obydwie ręce trzymaj przed klatką piersiową, utrzymaj 

wyprostowany kręgosłup, skieruj wzrok przed siebie.

2. Ugnij nogę podporową w stawie kolanowym i biodrowym, staraj się utrzymać równowagę poprzez napięcie całego ciała. 

Wykonaj zejście w dół możliwie jak najniżej, trzymając proste plecy. Robiąc wydech, wyprostuj nogę podporową w stawie 

kolanowym i biodrowym.

Przysiad w szerokim rozkroku ze wspięciem na palce

 ćwiczenie nr 2 

Uginanie nóg na podwieszeniu

 ćwiczenie nr 3 
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1. Stań na szerokość bioder, ze stopami ustawionymi równolegle 

względem siebie, wyprostuj kręgosłup, wzrok skieruj 

przed siebie.

2. Przenosząc ciężar ciała na jedną z nóg, wykonaj głębokie 

ugięcie z jednoczesnym wyprowadzeniem drugiej nogi 

po skosie w tył (nie dotykaj stopą podłoża). Kontroluj 

położenie swojego ciała, asekuruj się taśmą TRX. Poprzez 

wyprost nogi podporowej przejdź do pozycji wyjściowej.

Przysiad z wyskokiem

 ćwiczenie nr 4 

1. Jedną nogę umieść w taśmie TRX, drugą za pomocą 

mięśni pośladkowych utrzymaj w poziomie, oprzyj się 

na przedramionach tak, aby uzyskać kąt 90 stopni między 

przedramieniem a ramieniem. Wyprostuj całe ciało, opierając 

się tylko na przedramionach oraz pozostając w zawieszeniu 

na jednej nodze.

2. Do klatki piersiowej przyciągnij nogę, która nie jest 

podwieszona na taśmie TRX. Przytrzymaj ruch, aż poczujesz 

napięcie mięśniowe, i powróć do pozycji wyjściowej.

Przyciąganie ugiętej nogi w zawieszeniu

 ćwiczenie nr 5 
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1. Umieść obie nogi w taśmie TRX, oprzyj się na przedramionach, wyprostuj się, napinając całe ciało, wzrok skieruj na podłoże.

2. Zegnij się w biodrach i przyciągnij do siebie nogi wyprostowane w stawach kolanowych najbliżej, jak możesz. Przytrzymaj 

i powoli wróć do pozycji wyjściowej. ×

Przyciąganie prostych nóg w zawieszeniu

 ćwiczenie nr 6 

 Twórzcie własne koncepcje i realizujcie je z podopiecznymi,  

 aby poprawić swoje ciało.  

 Powodzenia!  
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