
 

 
Checklist Antrenament 

FIȘĂ DE ANTRENAMENT –  SĂPTĂMÂNA 11-17  APRILIE 2022 

Programul de antrenament individual din săptămâna aceasta pune accentul pe 
mobilitate/echilibru/stabilitate și are durata de 20 de minute. Îl veți executa în zilele stabilite 
de antrenament (Luni, Miercuri, Joi, Sâmbătă) în urma încălzirii musculaturii. Spor la treabă! 

 

 

 
Joc de glezne pe loc în regim de amplitudine  
Replicarea jocului de glezne în poziție statică: 
Piciorul de sprijin este ferm extins din genunchi cu sprijin pe 
toată talpa. Piciorul din față se sprijină ușor pe vârf, este 
flexat din genunchi și relaxat. Realizăm tranziția între poziții în 
regim de control maxim al mișcării.  

  Dozare  
10 repetări x 3 serii cu pauză 15-30 secunde între 
serii.  

 
Pendularea piciorului stâng 
Piciorul drept este ferm susținut de toată talpa pe sol. 
Pendulăm înainte piciorul stâng, iar în punctul de amplitudine 
maximă îl menținem o secundă. Pendulăm înapoi piciorul 
stâng fără să îl punem pe sol, iar în poziție maximă îl menținem 
o secundă. 

  Dozare  
10 repetări x 3 serii cu pauză 15-30 secunde între 
serii.  

 
Pendularea piciorului drept 
Piciorul stâng este ferm susținut de toată talpa pe sol. 
Pendulăm înainte piciorul drept, iar în punctul de amplitudine 
maximă îl menținem o secundă. Pendulăm înapoi piciorul 
drept fără să îl punem pe sol, iar în poziție maximă îl 
menținem o secundă. 

  Dozare  
10 repetări x 3 serii cu pauză 15-30 secunde între 
serii.  

 Joc de glezne cu abducție alternativă înapoi   
Executăm 3 pași rapizi de joc de glezne, iar al patrulea este un 
pas în care sprijinim ferm piciorul de bază pe sol, iar celălalt se 
retrage înapoi, flexat din genunchi. Continuăm cu alți 3 pași de 
joc de glezne și repetăm procedeul pe celălalt picior. 

  Dozare  
10 repetări x 3 serii cu pauză 15-30 secunde între 
serii. 

 
Simularea pasului de alergare  
Piciorul de sprijin este ferm pe sol pe toată talpa, cu 
genunchiul ușor flexat. Celălalt picior se află flexat din 
genunchi, pendulat înapoi. Spatele este drept. Brațele sunt 
flexate din cot și pendulează și  ele opus picioarelor. Menținem 
poziția statică 1-2 secunde, apoi schimbăm picioarele și 
repetăm procedeul.  

  Dozare  
10 repetări x 3 serii cu pauză 15-30 secunde între 
serii. 
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