Zestaw ćwiczeń rozciągających

Człowiek „dobrze rozciągnięty” to taki, u którego bardzo dobrze rozwinięta jest cecha
motoryczna nazywana gibkością. Według definicji gibkość to zdolność do osiągania dużej
amplitudy

w wykonywanych ćwiczeniach. Inaczej rzecz ujmując, oznacza ona dużą

ruchomość w stawach. Rozróżnia się gibkość ogólną i specjalną. Ogólna oznacza ruchomość
we wszystkich stawach, specjalna jest właściwa dla danej dyscypliny sportu.
Gibkość zależy od wielu czynników:
• Elastyczności więzadeł i ścięgien – większa elastyczność daje większy zakres ruchu.
• Mięśni okalających staw i biorących udział w jego pracy – dobra koordynacja ruchowa
pomaga w rozwoju gibkości.
• Wiek i płeć - chłopcy młodsi i dziewczęta z reguły są lepiej „rozciągnięci”.
• Temperatura ciała – ważna jest więc dobra rozgrzewka przed ćwiczeniami gibkości.
• Pora dnia i temperatura w miejscu ćwiczenia – najlepsza pora do ćwiczeń gibkości w
ciągu dnia jest między godzinami 10-11 oraz 16-17. Ważna jest odpowiednia
temperatura w miejscu ćwiczeń oraz odpowiedni ubiór, pomagający zachować
odpowiednią temperaturę ciała.
• Poziom siły mięśni – nadmierne umięśnienie powoduje ograniczenie ruchomości
stawów. Podczas treningu powinno się systematycznie wykonywać ćwiczenia
gibkościowe.

• Zmęczenie i stan emocjonalny mają dość duży wpływ na gibkość - pozytywne
nastawienie pomaga.
Ćwiczenia gibkościowe powinny być włączone w program treningowy wszystkich
dyscyplin sportu. Ich systematyczne stosowanie pozwala osiągać lepsze wyniki. Zawodnik
może wykonywać ćwiczenia o większym stopniu złożoności, a co najważniejsze, pozwala
zapobiegać kontuzjom.
Poniżej przytoczone ćwiczenia są najczęściej stosowanymi w koreańskim sporcie
olimpijskim – taekwondo. Dyscyplina ta wymaga doskonałego stopnia rozwoju gibkości, gdyż
zawodnicy posługują się w niej przede wszystkim kończynami dolnymi. Najczęściej ćwiczenia
„rozciągające” stosowane są w treningu po 15-20 minutowej rozgrzewce ogólnej. Dobre
przygotowanie organizmu poprzez rozgrzewką pozwala łatwiej i lepiej się rozciągnąć. Bardzo
często stosowane są również w części końcowej zajęć w formie rozluźnienia.
Przykładowy zestaw ćwiczeń:
•

Krążenia bioder.

•

Krążenia kolan na zewnątrz i do wewnątrz.

•

Skłony tułowia w przód z postawy – stopy złączone, nogi wyprostowane w
kolanach.

•

W małym rozkroku, skłony tułowia do prawej i lewej nogi.

•

Półprzysiad na jednej nodze, druga noga wyprostowana w stawie kolanowym,
stopa zgięta grzbietowo.

•

Pełen przysiad na jednej nodze, druga noga wyprostowana w stawie kolanowym,
stopa zgięta grzbietowo.

•

Siad prosty, skłon tułowia w przód.

•

Z siadu prostego uginamy jedną nogę, stopę przyciągamy do pachwiny,
wykonujemy skłon tułowia w przód.

•

Z siadu prostego uginamy jedną nogę, układamy stopę na udzie drugiej nogi,
wykonujemy skłon tułowia w przód.

•

W siadzie chwytamy stopę za podeszwę od wewnątrz i wykonujemy wyprost nogi
w górę z przytrzymaniem w wyproście.

•

Jak wyżej chwytamy obie stopy na podeszwę od wewnętrznej strony i
wykonujemy równoczesny wyprost obu nóg w górę (wymaga zachowania
równowagi w siadzie).

•

W leżeniu tyłem (na plecach) przyciągamy kolano jednej nogi do klatki piersiowej,
druga noga wyprostowana spoczywa na podłodze.

•

„Motylek” – w siadzie chwytamy oburącz stopy i przyciągamy jak najbliżej, kolana
maksymalnie skierowane są na zewnątrz ku dołowi.

•

Siad płotkarski – wykonujemy skłony do przedniej, tylnej nogi oraz do podłogi
między kolanami.

•

W siadzie rozkrocznym wykonujemy skłony tułowia w przód i do nóg.

•

Klęk rozkroczny z oparciem dłoni z przodu o podłoże – pogłębienie rozkroku.

•

Rozkrok, dłonie oparte o podłoże – pogłębiamy, aż do osiągnięcia pełnego
szpagatu męskiego (dla zaawansowanych). Początkujący wykonują ćwiczenie do
osiągnięcia granicy bólu.

•

Wypad tułowia w przód i pogłębienia wypadu.

•

Szpagat

damski

(wykroczno-zakroczny).

Ćwiczenie

można

wykonywać

rozpoczynając z wypadu z oparciem dłoni o podłoże po obu stronach nogi
wykrocznej, z przejściem stopniowo do wyprostu nóg. Pogłębiamy powoli
początkowo do osiągnięcia granicy bólu.
Przytoczone wyżej ćwiczenia mają charakter uniwersalny i mogą być stosowane z
powodzeniem w innych dyscyplinach sportu w zakresie im odpowiadającym.

