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1. Справе у фитнесу
У фитнес центру Правног факултета налазе се справе највеће светске fitness и wellness индустрије TECHNOGYM.
TECHNOGYM је, као лидер фитнес индустрије, опремио широм света преко 30.000 клубова, хотела, фитнес центара.
На олимпијским играма Сиднеј 2000, Атина 2004, Торино 2006 и Пекинг 2008 сви олимпијци вежбали су на
TECHNOGYM сравама.

Кардио справе

Jog

Reclina

Wave

JOG је нова професионална
трака за трчање из EXCITE
линије, наследник најквалитетније линије cardio
справа на свету, сигурна,
поуздана и са иновативним
дизајном. Брзина 0,4-18
km/h, Нагиб 0-15%.

Reclina је хоризонтална
бицикла. Дизајн овог
производа представља савршен баланс облика, боја
и материјала. Наслон који
се подешава осигурава
вежбање без умарања
мишића леђа. Бицикл са
наслоном ојачава горњи
део ногу и посебно је погодан за оне којима је потрeбно вежбање у комбинацији са јачањем кардиоваскуларног система.

Wave је јединствена, изузетно ефикасна кардио
справа која најефикасније
затеже мишиће глутеуса,
бедара и листова. Погодна
је за све нивое кондиционе
спремности и година,
једноставна је, ефектна и
забавна.

Concept 2
Concept 2 – веслачки ергометар. Веома добро симулира покрете веслања и као
таква погодна је справа за
тренинг и припрему веслача. Како се ради о покрету који користи све мишићне групе људског тела,
ергометар је изузетно погодан и за тренинг невеслача,
тако да је прилагођен потребама сваког вежбача, од
почетника до професионалног спортисте.

Справе за снагу

Unica
Unica је најкомплетнија
вишенаменска справа са
25 различитих вежби без
мењања иједног елемента.
Уника је дизајнирана
према биомеханичким
принципима. Помаже
обликовању и подспешивању еластичности
сваког мишића, јачању
одређених група мишића
и спречавању болова у
зглобовима.

Multipla
Multipla je вишенаменска
справа на којој се може
радити 20 различитих
вежби, а које обухватају све
групе мишића. На овој
справи се раде вежбе за
обликовање тела, припремају се спортисти за
такмичења и побољшава се
флексибилност и држање
тела.

Dual Adjustable Pulley
Dual Adjustable Pulley је
такође вишенаменска
справа на којоj се могу
радити вежбе за све групе
мишића. Има могућност да
се на њој раде и згибови.
Покрива покрете и из
најновије справе technogym-a Kinesis-a.

Lower-back bench
Lower-back bench ( Хиперекстензија ) - Веома удобна, и анатомски прилагођена покретима тела.
Вежба је намењена јачању
екстензора леђа, тј. мишића лумбалног дела
леђа.

Dumbbells

Adjustable banch

Adductor

Dumbbells - Хромиране бућице (1-10 кг).
Adjustable banch - Клупа са променљивим нагибом.
Leg curl - Ножна флексија.

Leg curl

Abductor

Еxercise ball

Abductor – Одмицачи.
Adductor – Примицачи.
Еxercise ball - Пилатес лоптe за вежбање.

2. Fitness - Мишићна снага, издржљивост, покретљивост
Fitness – физичка припрема, тј. рекреативно вежбање у циљу побољшања
нивоа физичких способности, у функцији здравља,
бољег изгледа, расположења итд...

Мишићна снага - може се дефинисати као максимална сила,
изражена у њутнима или килограмима,
коју може генерисати мишић или мишићна група (ACSM, 2010);

Издржљ

ивост

Мишићна издржљивост - представља способност понављања
покрета релативно великог оптерећења у дужем временском
периоду који су довољни да доведу до мишићног замора. (ACSM, 2010).
Покретљивост - је способност да се изведе покрет што веће амплитуде,
тј. максимална амплитуда покрета у једном или више зглобова.

Fitness

Снага
Покретљ

ивост

3. Мишићна анатомија

Слика 1. Мушка анатомија
са фронталне и дорзалне стране

Слика 2. Женска анатомија
са фронталне и дорзалне стране

4. Варијанте поделе мишићних група
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1. Варијанта поделе мишићних група на два дела (а,б)
( сплит - систем )

2. Варијанта поделе мишићних група на три дела (а,б,ц)

3. Уобичaјена подела на 4 (а,б,ц, д) дела је:
Подела мишићних група на 4 и више делова је даља
разрада претходних подела на два , односно 3 дела,
а њена примена у фитнесу је нешто ређа.

5. Редослед вежбања мишићних групa
После поделе мишићних група, потребно је одредити редослед мишићних група.
Основни принципи:
Принцип од веће ка мањој мишићној групи - На почетку тренинга се ради највећа мишићна група, а на крају
најмања мишићна група. нпр.: Груди, Рамена и Трицепс.

Од веће - ка мањој

Принцип приоритета

Принцип приоритета - Слабо развијену мишићну групу треба радити на почетку тренинга. Ако је нпр. бицепс
слабо развијен,треба га радити на почетку тренинга ( док је вежбач најодморнији ), али после тога не треба вежбати леђа:
при вежбама за леђа неминовно се ангажује бицепс; ако је бицепс претходним вежбама већ заморен, он ће у вежбама за
леђа “отказати“ пре него мишићи леђа, који дакле неће бити довољно ангажовани.Зато после бицепса треба да се
вежбају груди, рамена или ноге. Из истог разлога после трицепса не треба радити вежбе за груди или рамена.

6. Колико вежби треба за сваку мишићну групу на једном тренингу
Препоруке:
Када се на једном тренингу вежбају све мишићне групе треба за веће мишићне групе радити по две вежбе, а за
мање само по једну.
Када се на једном тренингу ради половина мишићних група
( сплит систем поделе на два дела ), за веће мишићне групе раде се по две до три вежбе, а за мање по две.
Када се на тренингу вежба само трећина или мање мишићних група, за веће мишићне групе раде се три до
четири вежбе, а за мање две до три .
Изузетак:
Када се ради на дефиницији (најчешће то раде такмичари) често се повећава број вежби-код већих мишићних
група за највише две вежбе, а код малих за једну.

«Зар не знаш да они који од природе имају слабо тело,
ако се извежбају постају јачи у оном за шта се извежбају,
и то лакше подносе него најјачи када се занемаре».
Cokрaт (469 – 399. пре н. е.)

7. Оптерећење и број понављања
Принцип одређивања броја понављања у односу на проценат од једног максималног
понављања %1RM (repetition max)
Табела 1: Дозирање интензитета прерађено према Фреил,Ј.,1998.а,стр.164. и 270.

%1RM
(repetition max )

Број
понављања

100
95
92.5
90
87.5
85
82.5
80
77.5
75
72.5
67
65.5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
15

Пример 1: Вежбач је у вежби потисак дворучним тегом иза врата, тежину од
60 кг подигао 4 пута. У табели 28. видимо да броју од 4 понављања одговара
90% од мах. тежине. Процентним рачуном израчунавамо мах. тежину у
потиску иза врата:
V = ( I x 100 ): P
V - мах тежина у вежби коју треба да израчунамо;
I - износ, у овом случају то је тежина коју је вежбач подигао, тј. 60 кг;
P – проценат од мах тежинe, у овом случају то је 90%.
V = ( I x 100) : P = (60kg x 100): 90 = 6000:90 = 66.66 kg
Ако желимо да у вежби потисак иза врата, вежбач ради 8 понављања до
отказа, у циљу хипертрофије, видећемо у табели да је за 8 понављања
потребно узети тежину која износи 80% од мах тежине ( у нашем примеру
66.66кг). Процентним рачуном сада израчунавамо 80% од 66,66кг, на
следећи начин:
I = ( P x V ) : 100 = (80 x 66.66kg) : 100 = 53.33 kg

На основу овакве тебеле, веома лако је знати са којим оптерећењем треба радити
да би се постигао жељени ефекат.

8. Избор, редослед вежби, периоди одмора на тренингу
Избор
Избором вежби одређујемо и врсту опреме коју ћемо користити. Почетници би требало да раде са справам и
превасходно концентричне контракције, док код напреднијих треба укључивати слободне тежине и ексцентричне
контракције.
Тренинг рекреативаца и почетника треба користити основне вежбе за све најважније мишићне групе (оне
најкомплетније ангажују одређени део мишића), док допунске (које у већој мери ангажују одређени део мишића) у
каснијем периоду тренирања.
Редослед
Вежбе се деле на: једнозглобне ( учествује један изолован мишић у једном зглобу) и вишезглобне ( учествује два или
више мишића и померају најчешће два зглоба).
Најчешће се раде вишезглобне вежбе, а затим једнозглобне вежбе за одређен мишић.
Периоди одмора
Енергија је неопходна за тренирање. Период одмора је исто толико важан како и сам рад. У овој табели се показују
периоди одмора између серија у односу на величину оптерећења.

% 1RM
(repetition max)

Периоди
одмора у
минутима

105
80-100
60-80
50-80
30-50

4-5
3-5
2
4-5
1-2

БИТНО!!!
Недостатак сна доводи до повећања кортизола
(катаболичког хормона) у телу!
Упамтите да мишићи не расту током тренинга, већ током сна и одмора!
Три веома битне компоненте за напредак: тренинг, исхрана и одмор
(сан 8 сати).

9. Поређење снаге горњег дела тела

Склекови за мушкарце:
Старост

20-29

30-39

40-49

50-59

60+

Одлично

55+

45+

40+

35+

30+

Добро

45-54

35-44

30-39

25-34

20-29

Просечно

35-44

25-34

20-29

15-24

10-19

Задовољавајуће

20-34

15-24

12-19

8-14

5-9

Слабо

0-19

0-14

0-11

0-7

0-4

Склекови за жене ( женски склекови на коленима):
Старост

20-29

30-39

40-49

50-59

60+

Одлично

49+

40+

35+

30+

20+

Добро

34-48

25-39

20-34

15-29

5-19

Просечно

17-33

12-24

8-19

6-14

3-4

Задовољавајуће

6-16

4-11

3-7

2-5

1-2

Слабо

0-5

0-3

0-2

0-1

0

10. Вежбе за рамена, груди, леђа
Рамена

Груди

Леђа

Предњи део делтастог мишића

Горњи део груди

Горњи део леђа

Предњи потисци са шипком-седећи

Коси потисци са шипком

Слегање раменима са шипком

Потисци са бућицама-седећи

Коси потисци са бучицама

Слегање раменима са бучицама

Наизменична предручења са бучицама-седећи

Коса развлачења са бучицама

Веслања стојећи

Предручења са шипком

Развлачења са кабловима-ниска

Веслања седећи

Средњи део делтастог мишића

Средњи део груди

Средњи део леђа

Одручења са бућицама

Потисци са шипком и бучицама

Повлачења са широким хватом

Одрчења са кабловима-ниска

Развлачења са бучицама

Повлачења са уским хватом

Веслања стојећи

Веслања у претклону

Задњи део делтастог мишића

Развлачења на тренажеру
Доњи део груди

Једноручна веслања са бучицама

Одручења са бућицама у претклону

Контра коси потисци са шипком лежећи

Веслања на тренажеру -седећи

Одручења са кабловима у претклону- ниска

Контра коса развлачења са бучицама

Доњи део леђа

Одручења са кабловима висока

Развлачења са укрштеним
кабловима- стојећи
Пропадања

Опружање леђа на косој клупи

Једноручна предручења са кабловима-ниска

Задња развлачења на тренажеру
Мишићи ротаторне манжетне
Спољашња и унутрашња ротација са кабловима
Коса одручења са бучицама

Мртво дизање
Претклон трупа

11. Вежбе за руке, ноге, стомак
Рамена

Ноге

Стомак

Бицепси

Предња ложа и глутеуси

Горњи део

Прегиби подлактице са шипком

Чучњеви

Претклони трупа на косој клупи

Наизменични прегиби подлактице са бучицама

Искораци

Претклони трупа са подигнутим ногама

Концентрациони прегиби подлактице

Екстензија на уници

Претклони трупа са ужетом

Прегиби подлактице са кабловима- ниски

Чучњеви са шипком

Прегиб подлактице на Уници

Абдукција на тренажеру - Abductor

Трицепси

Задња ложа

Доњи део

Опружања подлактица са кабловима

Флексија на тренажеру - Leg curl

Подизање ногу на струњачи

Дубока пропадања

Прегиби потколенице стојећи

Подизање ногу висећи

Опружања са шипком или бучицама седећи

Мртво дизање са исправљеним ногама

Подизања колена седећи

Опружања са шипком или бучицама стојећи
Уски потисци са клупе
Чекић опружања подлактице са бучицама
Мишићи подлактице
Прегиби ручја
Обрнути прегиби ручја
Обрнути прегиби подлактице са шипком
Наизменични чекић прегиби подлактице-стојећи

Унутрашња ложа
Адукција на тренажеру- Adductor
Примицање ноге са каблом - стојећи
Листови

Обрнути претклони трупа
са подигнутим ногама
Коси трбушни мишићи
Претклони трупа са засуком
Отклони трупа- лежећи

Подизање на прсте-са шипком

Отклони трупа са кабловима

Подизање на прсте-са бучицама

Отклони трупа са бучицама
Превлачења са бучицама

12. Кардио тренинг
Одређивање срчане фреквенције
Максимална срчана фреквенција (MHR- max Heart Rate)

Мушкарци MHR = 220 – год.старости , одступања ± 15
Жене MHR = 226 – год.старости, одступања ± 15

Ове формуле углавном примењујемо на активности при којима се стопалима дотиче тло, тј. код трчања, ходања,
планинарења.
Да би одредили ваш максилмални пулс на бициклу од добијене вредности одузмите 5.
Циљана срчана фреквенција ( THR- target heart rate )
ТHR = MHR X проценат који желимо
Пример: Израчунати 65% срчану фреквенцију код жене од 30 година.
MHR = 226 - 30, MHR = 196, ТHR 65% = 196 X 0,65, THR 65% = 127

Мерење срчане фреквенције

Ручно
Мерење пулса је једноставно: два или три прста ставите на радијалну
артерију одмах са леве стране изнад шаке, избројите откуцаје у току 15
секунди, помножите ту бројку са четири и добићете максимални број
откуцаја у 1 минути.

Уређајем
Уређајем (heart rate monitor) - обично је у комбинацији ручног сата и
посебне траке која се учврсти око грудног коша. Срчану фреквенцију
директно пратимо на монитору.

Добијене вредности вам показују у којој сте зони максималне срчане
фреквенције за време тренинга.

Зоне тренинга
Имамо пет циљаних зона тренинга:
I Зона уобичајене активности 50% до 60% од MHR,
• Ова зона је добра за почетак вежбања након дужег
периода неактивности узроковане повредом или болешћу,
• Побољшања општег здравственог стања
II Зона сагоревања масти 60% до 70%
( фитнес-контрола тежине ), ово је зона која утиче на

Отк.
срца
у мин.

Зоне тренинга
годиште
20

25

IV Анаеробна зона од 80% до 90%
( овај интензитет се користи у кратким тркама,
триатлону и код трка са успоном ).
Повећава се толеранција мишића на млечну киселину.
V VO2 Max зона од 90% до 100% (максимални напор).
Ова зона омогућава боље спринтовање и јак тренинг у кратком
временском периоду.

35

40

45

50

55

65

70

100% 200 195 190 185 180 175 170 165 155 150

Vo2 макс. (максималан напор)
90%

180 176 171 167 162 158 153 149 140 135

80%

160 156 152 148 144 140 136 132 124 120

срце да постане јаче и спремно за константне умерене напоре.
III Аеробна зона 70% до 80%
( кардио тренинг / издржљивост ), ово је стандардна зона
тренирања, тј. највиши интензитет који можете одржавати,
а да се при том осећате комфорно и чак да причате док вежбате.
То је зона за постизање боље кондиције.

30

Анаеробна зона (Јак тренинг)

Анаеробна зона (Кардио тренинг)
70%

140 137 133 130 126 123 119 116 109 105

Контрола тежине (Сагоревање масти)
60% 120 117 114 111 108 105 102 99

93

90

Уобичајене активности (одржавање)
50%

100
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95
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85
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78

75

13. Тренинг тонизације за почетнике
КРУЖНИ ТРЕНИНГ
3 пута недељно
Раде се све мишићне групе на сваком тренингу
2-3 вежбе за мишићну групу
1-2 круга
Лагано до умерено оптерећење, са којима је могуће урадити 12-20 пон.

Овај програм користе апсолутни почетници неколико недеља, а онда прелазе на програм хипертрофије за
почетнике. Старије особе, а нарочито жене које се често нереално плаше да ће им мишићи брзо и у превеликој
мери хипертрофирати, могу упражњавати овај програм месецима.
Кружни тренинг није лоше мењати с времена на време, јер се мишићи навикну на исте вежбе, па је ефекат мањи.
Кружни тренинг
Кружни тренинг састоји се од станица (обично 6-12) које се изводе једна за другом, где дужина одмора између
појединих вежби варира, па оне чине један круг. На свакој станици ради се само једна серија и свака станица
покрива другу тополошку регију тела.
Трајање интервала у станици одређујемо временски или бројем понављања, док интервал одмора између станица
варира зависно од циља који желимо постићи (обично 15-30 секунди). Такође одређујемо број понављања кругова,
те одмор након завршеног круга (2-5 минута).
Кружни трениг је сигурно један од најбољих начина да се за релативно кратко време достигне пристојна кондиција.
Овај облик тренинга практично је примењљив и прилагодљив свим захтевима вежбача.
Кружним тренингом можемо утицати на развоју снаге, издржљивости, агилности, брзини, експлозивности, развоју
специфичних вештина, губитку килограма.

Пример кружног тренинга:
Пример круга са сопственим оптерећењем
1. Згибови 2. Чучњеви 3. Склекови 4. Трбушњаци 5. Искораци 6. Леђњаци.

Пример круга у фитнесу центру:

1.Ноге (чучањ), 2. Груди (потисак на клупи), 3. Леђа ( лат машина- иза ), 4. Рамена ( одручење),
5. Бицепси ( наизменични прегиби), 6. Трицепси ( потисак на машини),
7. Стомак ( предиб до 30 степени), 8. Доњи део леђа ( хиперекстензија)

Одмор између станица 15-30 секунди, а на крају круга 2-5 минута. Број кругова према могућностима.
Максималан резултат уз минималну потрошњу времена – то је кружни тренинг.
Немате времена?
Већ се у 30 минута дају направити чуда!
И у тих 30 минута је урачунато квалитетно загревање и истезање!

Физички неактиван и активан

14. Програм за повећање мишићне масе за почетнике
3 x недељно са даном одмора између тренинга ( после трећег тренинга у недељи следе два дана одмора )
На сваком тренингу вежбају се све мишићне групе
Две вежбе за веће мишићне групе и једна за мање у првих пар недеља.
8-12 понављања
Када у последњој серији једне вежбе на тренингу, вежбач изведе 12 понављања,
на следећем тренингу се оптерећење у тој вежби повећава за 2-5 %.
По овом програму могуће је радити од 2 до 6 месеци

15. Програм за повећање мишићне масе за вежбаче средњег нивоа
4 x недељно, по сплит систему. ( на сваком тренингу вежба се по једна половина мишићних група,
тако да се свака мишићна група вежба 2 пута недељно.
Одмор између два тренинга за исту мишићну групу износи најмање 72 сата.
3-4 вежбе за веће мишићне групе и 2-3 за мање групе
На једном тренингу се ради са оптерећењем које се може подићи 4-6 пута, а на следећем тренингу за исту
мишићну групу, ради се са тежином коју је могуће подићи 8-12 пута.
Када се ради 4-6 пута пауза је 2-3 мин., а када се ради 8-12 понављања пауза је 1,5 – 2 минута.

16. Програм за повећање максималне силе и снаге за напредне вежбаче
3-5 x недељно, по варијанти сплит система, једна иста вежба се најчешће не ради више од једном недељно.
2-4 вежбе
Након 3-5 серија загревања, раде се 2-3 серије са основном тежином
Основна тежина је 90-95% од максималне тежине у тој вежби и подиже се 2-3 пута у серији.
Између понављања унутар серије пауза износи око 10 секунди, а пауза између серија је 4-6 минута.
Овакав програм се примењује 4-6 недеља, а затим се прекида са 4-6 недеља програма за хипертрофију
( оптерећење 75-80% од максималног, 8-10 понављања у серији, 1-3 серије са основном тежином,
1,5 – 2 минута паузе између серија).

17. Програм за повећање мишићне издржљивости ( дефиниција )
2-3 x недељно ( када се ради на дефиницији, може и чешће)
Кружни тренинг
Раде се основне вежбе за мишиће
2-3 серије
Основна тежина 50-70% од максималне тежине
12-25 понављања до отказа
Пауза између серија се постепено смањује од 90 секунди
( код оних који почињу са овим програмом), до 30 секунди.

18. Програм за повећање експлозивне снаге за напредне вежбаче
1-2 x недељно
Ради се мањи број вежби и то основне које укључују више зглобова и мишића.
4-9 серија ( ради се у секвенцама тј. ураде се 2-3 серије па се направи нешто дужа пауза,
и тако још једном или два пута.
Основна тежина износи око 50 % од максимума ( може више и мање од 50%, у опсегу од 30-70%).
6-10 понављања (ако је оптерећење мање, ради се до 10 понављања, а ако је веће онда 6 ).
Понављања се изводе максималном брзином за дато оптерећење.
Између понављања пауза је 10 секунди, између серија 4-6 минута, између секвенци 8-10 мин.
Експлозивна снага дефинише се као способност нервно мишићног система да произведе највећу могућу силу у
најмањој јединици времена.
http://www.teretana-fitnes.com/trening-za-eksplozivnost/

Кретање може да замени многе лекове, али ниједан лек не може да замени кретање!
Тисот (1728-1797)

19. Истезање
Истезање је важно за сваки спорт или било коју физичку активност али велики број вежбача занемарује ову врсту
физичких вежби истезањем се побољшава флексибилност и тиме спречава да дође до повреде током вежбања али
исто тако побољшава и друге физичке перформанце. Еластичан мишић се брже скупља и опушта и има више снаге
од мишића који су крути. Еластичност такође побољшава равнотежу.
Вежбе истезања се могу радити након кратког загревања, између подизања теговa, или на крају тренинга. Још једна
додатна корист од истезања је ефекат опуштања. Можете их радити свакога дана док не постанете довољно
еластични, а након тога може да се ради три пута недељно.
Истезање мишића врата:
Вежбе истезања спадају у важан и неизоставан део тренинга
Важност извођења вежби истезања:


Истезањем унапређујемо телесну припремљеност,



Смањујемо мишићну напетост и повећавамо еластичност мишића,



Унапређујемо контролу тела,



Повећавамо опсег покрета,



Смањује се ризик од повреда мишића, зглобова и тетива,



Умањује се умор мишића након тренинга,



Побољшава се способност срца, крвних жила и плућа,



Побољшава се гипкост везивног ткива,



Побољшава циркулацију



Код жена ублажава оштрину болних менструација.

Повлачење у страну

Повлачење на доле

Истезање мишића раменог појаса, руку, трупа и ногу

Делтоидеус (раме)

Трицепс

Бицепс

Задња ложа

Пекторалис (груди)

Мишићи подлактице

Глутеус и опружачи леђа

Предња ложа

Леђа
Бочна страна леђа

Лист (soleus)

Прегибачи кука

Приводиоци ногу

Глутеус (задњица)

Лист (gastrocnemius)

Разликујемо 3 основна типа истезања : статичко, балистичко и ПНФ истезање.
Статичко истезање је најсигурније за већину људи, а састоји се од истезања мишића или групе мишића до
његове крајње тачке, тј. таквим истезањем задржавамо покрет у крајњем положају (на граници бола, који не
треба да пређе границу непријатности) 20-30 секунди, и то поновимо 3 до 4 пута за исту мишићну групу.
ПРАВИЛА ИСТЕЗАЊА МИШИЋА :


Пре истезања загрејати мишић одређеним вежбама обликовања 5 до 10 минута. Загрејан мишић се боље
истеже и теже може да се повреди.



Мишић истезати до границе бола, не преко тога. Бол мора да буде благ и да прија.



Задржати се у крајњој позицији статички, тј. без гибања 20 -30 секунди.



Истезање поновити 3-4 пута за исту мишићну групу.



Дисање треба да буде равномерно дубоко и релаксирајуће, беж задржавања даха. У почетној фази
удахнути, и издахнути у крајњој позицији, а затим наставити релаксирајуће дисање.

20. Исхрана
Храна је више него битна за наш организам и наше функционисање. Пре било које физичке активности морате
унети довољну количину хране да бисте имали довољно снаге и енергије да издржите тренинг и учините га
ефикасним. Ипак, конзумирање хране непосредно пре тренинга може довести до одређених тегоба. Исто тако
одлазак на тренинг празног желуца никако није препоручљив. Оброк пре тренинга зависи од доба дана када имате
тренинг. Сврха оброка пре тренинга је да одржи ниво шећера у крви. Њега би требало стабилизовати оброком пре
тренинга који садржи масноће, угљене хидрате и протеине - у нискокалоричним порцијама.
http://www.sportal.rs/news.php?news=26857
Пре тренинга
Три сата пре тренинга
Оброк који ћете појести два или три сата пре тренинга неопходно је да садржи мањe од 500 калорија и треба да се
састоји углавном од угљених хидрата. На пример, јела са тестенином или пиринчем су одличан избор. Намирнице
које стварају гасове, као што су махунарке (нарочито пасуљ, карфиол и броколи) треба избегавати пре интензивних
физичких активности, јер узрокују дигестивне сметње и отежавају тренинг.
Пола сата пре тренинга
Оптимална ужина пре вежбања требало би да садржи угљене хидрате у количини од 40 до 100г и малу количину
масти, као и да буде лако сварљива. Такође, избегавајте намирнице које садрже досте биљних влакана , јер се
обично тешко варе.
15 минута пре тренинга
Ако нисте ништа јели дужи период, а за кратко време треба да почнете са тренингом, поједите намирницу која
садржи лако сварљиве угљене хидрате. То су обично прости шећери, који не садрже много биљних влакана и брзо
се варе и пружају телу неопходну енергију за мишиће.

После тренинга
Оброк након тренинга је најважнији оброк у току дана. Ако желите да обновите мишић и изградите лепши и већи
мишић, или једноставно желите да спречите нагомилавање сала, изузетно је важно шта ћете појести након
тренинга.
Протеини морају бити део вашег оброка. Месо је вероватно најбоља опција, али ни биљне изворе као што су пасуљ,
грашак и сочиво не треба заборавити. Нарочито ако узмемо у обзир последња истраживања која говоре у прилог
томе да комплексни угљени хидрати помажу телу да апсорбује беланчевине.
Оброк који је комбинација поврћа, интегралних житарица и беланчевина чини се као најбољи извор свих
неопходних нутријената. Такође, не заборавите на добре масти типа маслиново уље преко салате. Незасићене
масне киселине допринеће опоравку и смањити упалне процесе.
Количина хране коју ћете појести мора бити она која ће вас заситити, али не и оптеретити. Ту морате да будете сам
свој судија и пратите промене на телу, како осећај после самог оброка. У сваком случају, салате и поврће не треба
ограничавати. Количина меса не треба да буде већа од ваша два длана, а количина интегралног пиринча или
тестенина свакако треба да буде умерена.
Није ништа ни умеће без вежбања, ни вежбање без умећа.
Пратагора (481-411.п.н.е)

21. Шта је фитнес?
Нови начин вежбањa, стил живота и филозофија, слободно време и друштво, статус и имиџ, задовољство,потреба и
расположење, добра припремљеност у спорту, добра кондиција, актуелност, савременост и профитабилност, модни
тренд, и пре свега здравље.
Можемо слободно рећи да је фитнес више или мање све од горе наведеног!

То је стање ума и начин живота!

Београдски полумаратон

22. О аутору:
Давид (Владо) Ковачевић, рођен 1979. год. у Босанском Петровцу.
Факултет спорта и физичког васпитања завшио у Београду. Лиценцирани фитнес инструктор.
Информације о фитнес центру на телефон: 011/ 3027 780
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