
Przed rozciaganiem pamietaj aby rozgrzac cialo w celu przygotowania go do wysilku. Rozciaganie powinno byc nieodlaczna czescia kazdego treningu. Po
cwiczeniach nasze miesnie sa nadmiernie napiete, a to z kolei wplywa na stopniowe skracanie ich dlugosci. Przykurczone miesnie sa bardziej podatne na kontuzje, a
jezeli taki stan utrzymuje sie dluzej, moze to doprowadzic do wad postawy lub zwyrodnienia w obrebie stawów. Pamietajmy, aby po kazdych cwiczeniach poswiecic
czas na rozciaganie miesni, które wykonywaly najwieksza prace.

  1. Rotation lying on the side - czapla
Polóz sie na boku, nogi ugiete w kolanach.  Obracaj górna czesc ciala, staraj sie polozyc cale plecy na ziemi,
patrz za reka. Wróc i powtórz cwiczenie.
Duration: 3 sec, Sets: 2-3 , Reps: 6-10 , Pause:        

  2. The Extender w/stick
Polóz sie na plecach. Ugnij prawa noge w kolanie i oprzyj o ziemie, lewa noge zlap pod kolanem, wyprostuj i
wróc. Powtarzaj na obydwie strony..
Duration:         , Sets: 2-3 , Reps: 8-12 , Pause:        

  3. Arching - swaying, standing on all fours
Klek podparty. Zaokraglij plecy, patrzac w kierunku pepka, utrzymuj pozycje przez 4-5 sekund. Podnies
glowe, patrz w góre, przytrzymaj przez 4-5 sekund, odpocznij przez 4-5 sekund.
Reps: 10 , Sets: 2-3

  4. Wall Slides Shoulder
Stan plecami do sciany. Zegnij lokcie i oprzyj przedramiona o sciane, dlonmi skierowanymi w strone sciany.
Przesun ramiona w góre nad glowe, az beda w pelni rozciagniete. Opusc je z powrotem do pozycji
wyjsciowej, sciagnij lopatki.
Reps: 10 , Sets: 2-3

  5. Hip flexors
Ukleknij na jednym kolanie na macie. Kat otwarty pomiedzy udem a podudziem. Polóz dlonie na biodrach,
przenies ciezar ciala przodu, az poczujesz, ze przód bioder jest rozciagniety. Utrzymaj pozycje. Wróc do
pozycji wyjsciowej i powtórz. Wazne jest, aby plecy byly proste podczas cwiczenia.
Duration:         , Sets: 2-3 , Reps: 5-10 , Pause:        

  6. Squat to Stand
Kucnij i chwyc palcami buty. Nastepnie wyprostuj nogi trzymajac sie butów. Ponownie wróc do przysiadu.
Reps: 6-10 , Sets: 2-3

  7. Standing Pancake
Stan w duzym rozkroku. Trzymaj rece skrzyzowane na klatce piersiowej. Zegnij górna czesc ciala do przodu,
utrzymuj proste plecy. Zatrzymaj sie. Popchnij biodra do przodu i unies górna czesc ciala do pozycji
wyjsciowej. Pamietaj, aby podczas calego ruchu trzymac proste nogi w kolanach.
Duration:         , Sets: 2-3 , Reps: 6-10 , Pause:        

 8. Cossack Squat
Stan w duzym rozkroku. Usiadz na jednej piecie, podczas gdy druga noga zostanie wyprostowana. Trzymaj
proste plecy, kolano na zewnatrz. W przysiadzie na jednej nodze palce nóg obróc ku górze, aby umozliwic
zejscie do glebszej pozycji.
Duration:         , Sets: 2-3 , Reps: 6-10 , Pause:        

 9. Seated hurdle position w/spin
Siad plotkarski, przejscie przez klatke piersiowa do siadu plotkarskiego na drugiej nodze. Staraj sie utrzymac
kont prosty pomiedzy noga ugieta a prosta. 
Duration:         , Sets: 2-3 , Reps: 6-10 , Pause:        
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