PROGRAMA ADESTRAMENTO
G.A.P. (Glúteos-Abdominais-Pernas)
#QuédateNaCasa #AdestraNaCasa
Normativa da carga
Repeticións / segundos x
Pausa entre exercicios:
Número de series:
Tempo descanso series:
exercicio:
De 15 a 30 segundos
Progresar de 3 a 5
2 minutos
De 8 a 15 reps / 15-30 seg
Nota: Os parámetros da carga arriba indicados deberás adaptalos ao teu nivel de condición física, respectando
sempre o principio da PROGRESIÓN (empeza suave e vai de menos a máis nas sesións posteriores)
Velocidade de execución: BAIXA-MODERADA
Material: Para esta sesión non necesitarás material
Executa os exercicios de forma lenta y controlada

QUECEMENTO
Nota: Recorda iniciar o teu adestramento cunha posta en acción previa, a base de mobilidade articular e
estiramentos dinámicos dos principais músculos involucrados na sesión de adestramento

PARTE PRINCIPAL
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Sentadillas

Plancha Abdominal

Patada a 1 Perna

Zancada Estática

Execución: Mantén as costas
rectas, bota a cadeira cara
atrás e abaixo, e mantén os
xeonllos aliñados á fronte
mentres sobes e baixas

Execución: Mantén o tronco
aliñado, pés e brazos
separados ao ancho de
cadeiras e exhala apertando
con forza o corpo

Execución: En cuadrupedia,
sen afundir os brazos, eleva
unha
perna
flexionada,
realizando unha contracción
activa e consciente do glúteo

Execución: En posición de
zancada, co tronco recto,
descende o xeonllo ata o
chan á vez que levas os
brazos cara a adiante
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6

7

8

Plancha Lat. Modificada

Ponte Lumbar

“A Cadeira”

O Escalador

Execución:
En
posición
lateral, con apoio de xeonllos
flexionados, despega-eleva a
cadeira do chan e exhala
apertando con forza

Execución:
En
posición
tendido supino, mantén os
pés separados ao ancho de
cadeiras e eleva as mesmas
apertando os glúteos

Execución:
Coas
costas
pegadas á parede, mantén o
tronco ergueito e flexiona os
xeonllos ata os 90 graos,
mantendo a tensión

Execución: En posición inicial,
cos
brazos
firmes
e
estendidos, trae e leva un
xeonllo cara ao peito e atrás,
cambiando de perna

VOLTA Á CALMA
Nota: Recorda finalizar a túa sesión de adestramento de glúteos, abdominais e pernas, realizando suaves
estiramentos dos principais grupos musculares implicados na sesión de adestramento
Material elaborado polos monitores do @CMDOurense

