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Warszawa 15 marca 2020r. 

K o m u n i k a t  

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r., w 

terminie od 16 marca do 25 marca wprowadzono czasowe ograniczenie funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19.  

Zapisy rozporządzenia nie zwalniają jednak uczniów z obowiązku nauki, a 

zawodników z treningów. 

Pomimo zawieszonych zajęć na lodowisku zawodnicy Klubu „Euro 6” kontynuują 

treningi w domach wg programu przygotowanego przez trenera.   

Prosimy również o śledzenie sytuacji i komunikatów Ministerstwa Zdrowia i 

Głównego Inspektora Sanitarnego oraz bezwzględnego przestrzegania zaleceń służb 

sanitarnych. Dbajmy o higienę, rezygnujmy ze spotkań i zabaw, wzajemnych odwiedzin, 

w ten sposób będziemy ograniczać rozprzestrzenianie się epidemii. 

 Informuję, że po ustaniu okresu ograniczeń spowodowanych epidemią, 

podejmiemy treningi w klubie.  

 

Zestaw ćwiczeń wspomagających do realizacji  

dla zawodników Klubu i Akademii „Euro 6”  

 /łyżwiarstwo figurowe / 

Uwaga ! 

Przed rozpoczęciem ćwiczeń należy przeprowadzić minimum 15 minutową rozgrzewkę. 

Zalecam wykonywanie poszczególnych ćwiczeń w rozbiciu na dni i wykonywać ćwiczenia 

w seriach zwiększając liczbę powtórzeń. Na zakończenie każdego treningu należy 

wykonać ćwiczenia relaksacyjne. 
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I. SIŁA 

Siła mięśni  nóg. 

1. Wyskoki  z  przysiadu  do przysiadu; 

2. Przysiady  na jednej  nodze  p i l; 

3. Przysiady  obunóż  z  obciążeniem  np. plecak szkolny; 

4. Wyskoki  z  półprzysiadu  z  piłką;   

5. Wejście  i  zejście  naprzemian nóż  na zabezpieczone podwyższenie z  obciążeniem np. 

plecak szkolny; 

Siła  mięśni  brzucha 

1. Ćwiczenia na  mięśnie  brzucha  w  różnych  płaszczyznach  i  pozycjach  wyjściowych; 

2. Zwis  tyłem – podciąganie  kolan  do  klatki  piersiowej / ćwiczenie wykonywane na 

drążku/ 

3. Zleżenia  tyłem  wznos  rąk  i  nóg  do  tyłu  z  wytrzymaniem;  

4. Siad  równoważny; 

5. Zwis  tyłem – wznos prostych  nóg  do poziomu /ćwiczenie wykonywane  

 na drążku/ 

 

Siła  mięśni  grzbietu 

1. Leżenie  przodem  ręce w  górę  -  wznos  rąk i nóg  do tyłu  z  wytrzymaniem; 

2. Leżenie  przodem – skłony  tułowia  do  tyłu nogi przytrzymuje współćwiczący np. 

 rodzic) 

3. W  leżeniu  przodem  na  łóżku  nogi  opuszczone – wznos  nóg  do  góry; 

4. Kołyski  na brzuchu  - przód i tył; 

5. Klęk  prosty – upust  tułowia  w  przód i w tył; 

 

Ćwiczenia  kończyn  górnych  

1. Krążenia  ramion  w  przód  i  w tył  z  obciążeniem; 

2. Wznosy  bokiem   ramion  z  obciążeniem; 

3. Leżenie  tyłem -  wypychanie  piłki z przed klatki piersiowej; 
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4. Podpór  tyłem – uginanie  ramion; 

5. Zwis  w  nachwycie  na  ugiętych  rękach /ćwiczenie wykonywane  

 na drążku/ 

 

II. SKOCZNOŚĆ 

1. Wyskoki  z  półprzysiadu; 

2. Wyskoki  na  zabezpieczone podwyższenie  ze  zmianą  nóg; 

3. Skoki  ze  zmianą  nóg ( nożyce); 

4. Marsz  z  głębokimi  wypadami; 

5. Bieg  w  miejscu  i  bieg  z  wysokim  unoszeniem  kolan; 

6. Ćwiczenia  skocznościowe  w  miejscu – skakanka; 

7. Skok  w  dal  z  miejsca; 

8. Wieloskoki  płaskie – z  miejsca  i  z  rozbiegu; 

9. Skok  dosiężny; 

10. Wieloskoki  z miejsca; 

 

III. SZYBKOŚĆ 

3. Biegi  w  miejscu; 

4. Skipy; 

 

IV. GIBKOŚĆ 

1. Wymachy; 

2. Krążenia; 

3. Mostki; 

4. Skłony; 

5. Szpagaty; 

V.  KOORDYNACJA  RUCHOWA 

ĆWICZENIA  RÓWNOWAŻNE 
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1. Marsz  w  przysiadzie przodem 

2.      Marsz  w  przysiadzie tyłem 

3.     Waga bokiem 

 

UMIEJĘTNOŚĆ  SZYBKIEGO  UCZENIA  SIĘ 

1. Ćwiczenia lustrzane – asymetryczne  ruchy  ramionami , głowy , nogami  wykonywane w  

przeciwnym  kierunku; 

2. Różnorodne  ruchy  z programów łyżwiarskich; 

3. Zastosowanie  nietypowych  pozycji  wyjściowych; 

4. Żonglowanie piłkami do tenisa; 

 

VI.WYTRZYMAŁOŚĆ 

1. Bieg  w miejscu pod muzykę; 

2 Biegi interwałowe/ marsz-bieg-marsz/ 

 

VII. STRECHING 

 

VIII. AEROBIK 

        Anna Hunkiewicz 

                      trener koordynator 


