
 

Strona 1 z 9 

 

NAJWYśSZY STANDARD… UNIKALNY PROGRAM TRENINGOWY 

W trosce o zdrowie i bezpiecze ństwo naszych klientek 
stworzyli śmy gamę najwy Ŝszej klasy standardów, z których 
najistotniejszym jest unikalny program treningowy s tworzony 
specjalnie  dla Pa ń. Program treningowy tokompozycja starannie 
dobranych ćwicze ń si łowych i aerobowych.  
 

PAMIĘTAJ! 
 
1.  Wszystko zaczyna si ę od Twojej g łowy, i w niej si ę ko ńczy. 
2.  „Bezruch poprzedza śmier ć”, zatem si ę ruszaj! GymPoint.pl 

jest kompleksowym programem, uzupe łnionym o wiele warto ści 
dodanych, ale najwa Ŝniejsze jest, aby ś SYSTEMATYCZNIE by ła 
aktywna fizycznie. Ruszaj si ę! 

3.  JeŜeli oczekujesz naprawd ę du Ŝych zmian na lepsze - 
sprawd ź, i prawdopodobnie zmie ń swoje nawyki Ŝywieniowe. 

4.  JeŜeli przez ostatni miesi ąc nie ćwiczy łaś regularnie - 
zaczynaj powoli + ćwicz tylko na ma łych obci ąŜeniach! Nie 
przem ęczaj organizmu! Systematyka jest du Ŝo wa Ŝniejsza od 
nadmiernego wysi łku! Na bicie rekordów przyjdzie czas. 

5.  Pij du Ŝo wody - nie tylko w trakcie ćwicze ń. 
6.  KaŜdy przyrz ąd ze strefy Cardio wyposa Ŝony jest w 

pulsometr. Je Ŝeli chcesz z niego korzysta ć - popro ś obs ługę o 
pomoc w jego pod łączeniu. 

7.  Po zako ńczenie ćwicze ń w ka Ŝdej ze stref - koniecznie 
wpisz swoje wyniki do dziennika ćwicze ń. 

8.  W naszym klubie obowi ązuj ą rygorystyczne zasady dotycz ące 
higieny. Je Ŝeli zapomnia łaś r ęcznika lub r ękawiczek - popro ś 
obs ługę o ich bezp łatne u Ŝyczenie. 

 

OPIS TRENINGU 10-20-30 

KaŜdy trening podzielony jest na 3 etapy - rozgrzewka (10 
minut), trening si łowy (20 minut) oraz trening aerobowy (30 
minut). W klubie GymPoint.pl wydzielone s ą 2 strefy:   

� Strefa gym 
� Strefa  cardio 

Rozgrzewka (10minut) i trening si łowy odbywaj ą si ę w strefie 
GYM. Pozosta łe ćwiczenia, tzw. aerobowe, odbywaj ą si ę w strefie 

CARDIO. 
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Strefa  gym  to 9 specjalnie przygotowanych  przyrz ądów 
dzia łaj ących w dwie strony - dzi ęki czemu w trakcie ćwicze ń 
anga Ŝowanych jest 18 grup mi ęśni , ze szczególnym uwzgl ędnieniem 
stref szczególnie istotnych dla kobiet - ud, po śladków, brzucha 
i mi ęśni piersiowych.  

 

 
 
Strefa cardio  to cztery grupy przyrz ądów do ćwicze ń aeorobowych 
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ETAP I – PRZED TRENINGIEM 

Profesjonalny trening realizowany w Gympoint.pl jes t 

treningiem opartym na kontroli pracy serca. Okre śl indywidualny 

poziom swojego t ętna podczas treningu na podstawie schematu i 

tabeli. Pami ętaj, i Ŝ aby uzyska ć popraw ę wydolno ści fizycznej 

Twoje t ętno podczas wysi łku musi by ć w granicach 70-80% t ętna 
maksymalnego! 

 

220 – TWÓJ WIEK = T ĘĘĘĘTNO MAKSYMALNE 

 

 

WIEK ZALECANA 
CZĘĘĘĘSTOŚĆŚĆŚĆŚĆ BICIA 
SERCA/MINUTĘĘĘĘ 

CZĘĘĘĘSTOŚĆŚĆŚĆŚĆ 
MAKSYMALNA/MINUTĘĘĘĘ 

20-30 107-175 195 

31-40 101-166 185 

41-50 96-157 175 

51-60 91-148 165 

61+ 85-139 155 
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ETAP II – ROZGRZEWKA W STREFIE ĆĆĆĆWICZEŃŃŃŃ 

SI ŁŁŁŁOWYCH 

W celu przygotowania ca łego organizmu do czekaj ącego go wysi łku 
fizycznego rozpocznij  
9–minutow ą rozgrzewk ę na ma łym stepperze z wykorzystaniem 
ci ęŜarków i zmiany ich po łoŜenia, np: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ETAP III – TRENING W ŁŁŁŁAŚŚŚŚCIWY 
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W STREFIE ĆĆĆĆWICZEŃŃŃŃ SI ŁŁŁŁOWYCH 

Po zako ńczeniu rozgrzewki uzupe łnij p łyny i zajmij przyrz ąd do 

ćwicze ń si łowych znajduj ący si ę na Twojej lewej r ęce. Pami ętaj o 

higienie i po łoŜeniu r ęcznika na przyrz ąd na którym ćwiczysz! 

Ćwicz na ka Ŝdej stacji 2 minuty. Zmie ń stacj ę w czasie 10 

sekund – wtedy pe łen obwód wykonasz w 20 minut. Jak prawid łowo 

ćwiczy ć: 

1. Napinanie klatki piersiowej 

Ćwiczenie kszta łtuje mi ęśnie piersiowe i mi ęsie ń trójg łowy 
ramienia. 

� Usi ądź wygodnie na siedzisku. 

� Oprzyj wyprostowane plecy o podpórk ę, 

ustawion ą tak aby zachowa ć wygodn ą pozycj ę 
ramion. 

� Ustaw stopy na pod łodze i z łap za dr ąŜki. 

� Powoli pchnij dr ąŜki do przodu do pe łnego 

wyprostu ramion, pokonuj ąc stawiany opór. 

� Zatrzymaj tak ą pozycj ę przez chwil ę. 

� Powoli powró ć do pozycji wyj ściowej. 

� Powtórz ćwiczenie. 

2. Uginanie ramion 

Ćwiczenie kszta łtuje mi ęsie ń dwug łowy ramienia oraz trójg łowy 
ramienia.   

� Usi ądź na siedzisku a stopy oprzyj na 

wyznaczonych punktach u łatwiaj ąc w ten 

sposób stabilizacj ę ca łej pozycji. 

� Ramiona ustaw tak, aby podczas prostowania 

ca łkowicie opiera ły si ę na podpórkach. 

� Złap uchwyty od do łu, tzw. podchwyt. 

� Ręce zegnij w stawach łokciowych w pe łnym 
zakresie. 

� Zatrzymaj tak ą pozycj ę przez chwil ę. 

� Powoli opu ść r ęce nadal trzymaj ąc za uchwyty i wró ć do 

pozycji wyj ściowej. 
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3. Wymachy w pozycji siedz ącej 

Ćwiczenie kszta łtuje mi ęśnie barków i ramion. 

Usi ądź wygodnie na siedzisku. 

Oprzyj wyprostowane plecy o podpórk ę. 

Ustaw stopy na pod łodze i z łap za dr ąŜki. 

Powoli pchnij dr ąŜki do góry do maksymalnego 

wyprostu ramion, pokonuj ąc stawiany opór. 

Zatrzymaj tak ą pozycj ę przez chwil ę. 

Powoli opu ść r ęce nadal trzymaj ąc za uchwyty i wró ć do 

pozycji wyj ściowej. 

4. Prostowanie kolan 

Ćwiczenie kszta łtuje mi ęsnie czworog łowe uda. 

Usi ądź wygodnie na siedzisku. 

Oprzyj wyprostowane plecy o podpórk ę i z łap za 
uchwyty. 

Umieść stawy skokowe pomi ędzy dwoma dr ąŜkami. 

Podnie ś nogi to pe łnego wyprostu w stawach 
kolanowych. 

Zatrzymaj tak ą pozycj ę przez chwil ę. 

Powoli opu ść nogi i wró ć do pozycji wyj ściowej. 

 

 

5. Wypychanie ci ęŜaru 

Ćwiczenie kszta łtuje mi ęśnie po śladków, łydek i przedniej cz ęści 
ud. 

Usi ądź wygodnie na siedzisku. 

Oprzyj wyprostowane plecy o podpórk ę i z łap za 
uchwyty. 

Ustaw swoje stopy na platformie na szeroko ść 
ramion. 
Powoli prostuj nogi w stawach kolanowych 

pokonuj ąc opór. 

Kontynuuj ruch do pe łnego wyprostu nóg w stawach 
kolanowych. 
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Zatrzymaj tak ą pozycj ę przez chwil ę. 

Powoli rozpocznij uginanie nóg w stawach kolanowych  utrzymuj ąc 
je nadal na platformie.  

Powró ć do pozycji wyj ściowej. 

6. Ści ąganie kolan w siadzie 

Ćwiczenie kszta łtuje mi ęśnie przywodziciele i odwodziciele ud. 

Usi ądź wygodnie na siedzisku. 

Oprzyj wyprostowane plecy o podpórk ę i z łap za 
uchwyty. 

WłóŜ nogi w poduszki przyrz ądu. 

Złącz nogi pokonuj ąc jednocze śnie stawiany opór. 

W pozycji maksymalnego ści ągni ęcia nóg zatrzymaj 

na chwil ę ruch. 

Powró ć do pozycji wyj ściowej do maksymalnego 
rozstawu nóg. 
 

7. Ści ąganie ramion 

 

Ćwiczenie kszta łtuje mi ęśnie klatki piersiowej. 
 

Usi ądź wygodnie na siedzisku. 

Oprzyj wyprostowane plecy o podpórk ę. 

Ustaw stopy na pod łodze na szeroko ść ramion. 

WłóŜ r ęce w poduszki przyrz ądu i z łap za dr ąŜki. 

Wykonaj ruch w kierunku z łączenia r ąk pokonuj ąc 

jednocze śnie stawiany opór. 

Zatrzymaj przez chwil ę z łączone r ęce. 

Powró ć to pozycji wyj ściowej do maksymalnego 

rozstawu r ąk. 
 

8. Sk łady 

 

Ćwiczenie kszta łtuje mi ęśnie brzucha i mi ęsie ń 
prostownik grzbietu. 

Usi ądź wygodnie na siedzisku. 

Oprzyj wyprostowane plecy o podpórk ę. 

Ustaw stopy na pod łodze na szeroko ść ramion. 

Złap za szelki i skrzy Ŝuj je na klatce piersiowej. 
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Pochyl si ę do przodu pokonuj ąc jednocze śnie stawiany opór. 

Zatrzymaj tak ą pozycj ę przez chwil ę. 

Powoli powró ć do pozycji wyj ściowej. 
 
9. Unoszenie nóg  

 

Ćwiczenie kszta łtuje mi ęśnie po śladków i tylnej cz ęści uda. 
 
Ustaw stopy na odpowiednich punktach. 

PołóŜ biodra na specjalne podpórki tak aby nogi 

zwisa ły swobodnie poza urz ądzeniem. 

Złap za uchwyty. 

Proste, z łączone nogi uno ś do poziomu bioder tak 

aby tworzy ły z plecami lini ę ci ągłą. 

Opuść nogi i powtórz ćwiczenie. 
 

ETAP IV – ĆĆĆĆWICZENIA W  STREFIE CARDIO 

Po zako ńczeniu ćwicze ń w strefie ćwicze ń si łowych uzupe łnij p łyny 

i przejd ź do strefy cardio. W ci ągu 30 minut ćwicz na 3 

przyrz ądach – po 9 minut na ka Ŝdym. Do Twojej dyspozycji jest: 

bie Ŝnia, orbitrek rower lub stepper. Po ka Ŝdej 9-minutowej 

serii uzupe łnij p łyny i zmie ń urz ądzenie.   

1. Bie Ŝnia  

Sta ń obiema stopami na bie Ŝni. 

Przypnij klips bezpiecze ństwa do ubrania. 

Naci śnij przycisk START – rozpoczyna si ę 3-

sekundowe odliczanie do rozpocz ęcia ćwiczenia. 

Rozpocznij marsz i ćwicz zgodnie z Twoim 

indywidualnym poziomem t ętna. 

W celu pomiaru t ętna zaci śnij d łonie na dr ąŜku z 

metalowymi p łytkami. 

 

2. Rower 

Wyreguluj wysoko ść siode łka – odkr ęć śrub ę i 

odci ągnij czerwony przycisk. 

Usi ądź na siode łku i w łóŜ nogi w zaczepy. 
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Rozpocznij trening obserwuj ąc poziom t ętna na wy świetlaczu. 

W celu pomiaru t ętna zaci śnij d łonie na uchwytach z 

metalowymi p łytkami. 

 

3. Orbitrek   

UłóŜ stopy na odpowiednich platformach. 

Złap za dr ąŜki i poprzez uginanie i prostowanie 

r ąk rozpocznij ćwiczenie. 

W celu pomiaru t ętna pu ść dr ąŜki i zaci śnij 

dłonie na uchwytach z metalowymi p łytkami. 

 

4. Stepper 

Ustaw stopy na platformach i z łap za uchwyty. 

Przypnij do ucha klip pomiaru t ętna. 

Rozpocznij ćwiczenie poprzez naprzemienny 
nacisk stóp na platformy. 

 

 


