CVIKY PRO TENTO TÝDEN 1.
První cviky, které nám pomohou se zvládáním tréninku hry stolní tenis, jsou pro mnohé málo náročné, ale
pokud je budete vykonávat pečlivě, zjistíte, že náročné jsou.
Stolní tenis je rozhodně nejrychlejší sport na světě, proto musí být Vaše tělo připraveno na různé změny
pohybu a jeho koordinaci na levé i pravé straně. Abychom zjistili, která strana je ta Vaše „silnější“ mám
pro Vás připraven cvik, který má toto zjistit. Nezačínejte jej však provádět dříve než se tělo zahřeje a
rozhýbe.
Nejprve si udělejte takovou malou rozcvičku např. jako ve škole (rozklusání na místě, protažení nohou a
rukou a hlavně dýchejte). Pokud si troufnete na něco náročnějšího, pak Vám posílám odkaz jak se připravuje
Masataky Morizono, který byl v roce 2015 21.hráčem světa, dnes mu patří postavení mezi 50- ti hráči světa.
https://youtu.be/BHU0A6C1cP4
Tedy zkuste, alespoň některé cviky, který tento hráč ve videu předvádí.

CVIK PRO ZJIŠTĚNÍ SILNĚJŠÍ STRANY
Pokud jste tedy řádně rozcvičeni, zkusíme zjistit Vaší silnější stranu těla, abychom věděli, jak budeme dál
postupovat ve Vašem tréninku. Určitě nechte vyzkoušet tenhle lehký cvik celou rodinu, třeba se o svém těle
něco dozví.
Po tom co zjistíte na kterou stranu Vám jde cvik lépe (dosáhnete dál, bude Vás to méně bolet apod.), napište
mi Váš výsledek i s informací, jestli jste leváci či praváci. Podle toho budeme od příště směrovat trénink.
NEZAPOMEŤE SE PŘI TOM VYFOTOGRAFOVAT a foto zaslat.
Postup:
Cvik se provádí tak, že se posadíte na zem, aby obě nohy byly směřovaly na stejnou stranu, jedna noha
dozadu a druhá na bok. (viz. Foto) Tzn. sedíte „na boku“, položíte nejprve obě ruce před sebe a pomalu se
otáčíte trupem na stranu proti chodidlu, které směřuje na bok, až kam vám to bude příjemné a ruce položíte
na zem.
Je úplně jedno jestli začnete na levou či na pravou stranu, protože po provedení cviku si stranu vyměníte.
Tzn, sednete si tak, aby vaše chodidla směřovala na opačnou stranu než při prvním pokusu a trup se otáčel za
druhou rukou než v prvním případě.
Vše vidíte na obrázku z tréninku stolních tenistů PINEC JH 1930…..

Otáčení na pravou stranu

Otáčení na levou stranu

PŘÍŠTĚ BUDEME ROZVÍJET SÍLU!!!!

