
 

 
 

 

 

 
 

Tippek a legjobb eredmény eléréséhez: 

1. Az Aktivsport durranásmentes gimnasztikai labdát bizonyos izomcsoportok 

erősítésére és  rugalmasság javítására tervezték. 

2. Fontos, hogy mindig a helyes kiinduló helyzetet vegye fel, és tartsa meg az 

egyensúlyát a füzetben leírt gyakorlatok végrehajtása közben. 

3. Nagyon fontos, hogy minden gyakorlat végzése közben szabályosan lélegez-

zen.  Ne tartsa vissza a lélegzetét. 

4. Minden leírt gyakorlatot egyenletes, szabályozott mozdulattal kell végrehajtani.  

 
Biztonsági tanácsok: 

1. Mielőtt bármilyen új edzésprogramba kezdene, tanácsos konzultálnia orvosá-

val, hogy megállapítsa, van-e olyan fizikai vagy egészségügyi állapota, amely koc-

kázatot jelenthet az egészségére és biztonságára nézve. 

2. Legyen tisztában a teste jelzéseivel.  A helytelen vagy túlzott testmozgás ká-

rosíthatja az egészségét.  Hagyja abba az edzést, ha a következő tünetek bárme-

lyikét tapasztalja: fájdalom, szorító érzés a mellkasában, szabálytalan szívverés, ext-

rém légszomj, szédülés vagy émelygés.  Ha ezen állapotok bármelyikét tapasztalja, 

forduljon orvosához. 

3. Edzés közben mindig viseljen megfelelő ruházatot. 

4. Tartsa távol a gyermekeket és a háziállatokat az edzőberendezéstől.  Ez a 

gimnasztikai labda kizárólag felnőttek számára készült. 

5. Maximális teherbírása 300 kilogramm.   

 

Felfújás 

1. A gimnasztikai labda felfújásához szüksége lesz egy olyan pumpára, amely fel-

fújható játékokhoz és szabadidős felszerelésekhez (pl. matracokhoz vagy úszóme-

dencékhez) alkalmas.  A kerékpárpumpa nem megfelelő.  Ne próbálja szájon át 

felfújni a labdát. 

2. Fontos: A felfújást csak felnőttek végezhetik.  Gyermekek nem fújhatják fel a 

labdát, mivel a termékhez mellékelt szelepet a kisgyermekek lenyelhetik. 

3. Ha a pumpája nem rendelkezik szeleppel, használhatja a gimnasztikai labdá-
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A pumpa választható tartozék. 

 

 

A ábra 
Helyezze a labdát a hasa és a 
felső combja alá (a képen lát-
ható módon).  Tegye a kezeit 
vízszintesen a padlóra maga 
elé, vállszélességben, és nyúl-
jon olyan messzire előre, am-
ennyire csak kényelmes.  
Most húzza előre a testét, 
amíg a kezei közvetlenül a vál-
lai alá nem kerülnek, tartsa 
egy másodpercig, majd térjen 
vissza a kiinduló helyzetbe. Is-
mételje meg 10-15 alkalom-
mal. 

B ábra. 
Helyezze a labdát a hasa és a 
mellkasa alá (a képen látható 
módon).  Tegye a kezeit víz-
szintesen a padlóra maga elé, 
vállszélességben.  Engedje 
le a mellkasát a padló felé, 
tartsa egy másodpercig, majd 
nyomja vissza felfelé. Ismé-
telje meg 10-15 alkalommal. 

Gyakorlatok felső testre 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

C ábra. 
Helyezze a labdát a dereka alá 
(a képen látható módon).  
Keresztezze karjait a mellkasa 
fölött.  Most forgassa a jobb 
vállát a bal lába felé, tartsa egy 
másodpercig, majd térjen visz-
sza a kiinduló helyzetbe. Ez-
után forgassa a bal vállát a 
jobb lába felé, tartsa egy má-
sodpercig, majd térjen vissza 
a kiinduló helyzetbe. Ez egy 
sorozat. Ismételje meg 10-
szer. 

 
 

F ábra. 
Feküdjön a bal felsőtestével a 
labdára (az ábrán látható mó-
don).  A bal lábát hajlítva he-
lyezze a padlóra támaszként, a 
jobb lábát pedig nyújtsa ki ol-
dalra.  Lassan emelje fel a 
jobb lábát, amíg az párhuza-
mos nem lesz a padlóval, 
tartsa egy másodpercig, majd 
lassan térjen vissza a kiinduló 
helyzetbe.  Ismételje meg 10-
15 alkalommal.  Forduljon 
meg, és ismételje meg a bal lá-
bával. 

E ábra. 
Feküdjön a bal oldalára, az 

egyik karja legyen ön alatt, a 

másik pedig elöl (az ábrán lát-

ható módon).  Helyezze a 

jobb térdét a labdára, a bal lá-

bát pedig hajlítva a padlóra, tá-

maszként.  Nyomja le a jobb 

lábát, tartsa egy másodpercig, 

majd lazítsa el.  Ismételje 

meg 10-15 alkalommal.  Ez-

után forduljon meg, és ismé-

telje meg a bal lábával. 

D ábra. 

Feküdjön háttal a padlóra, a 
kezeit pedig tegye az oldalá-
hoz. Támassza meg lábfejét 
és vádliját a labdán egyenes 
lábakkal.  A sarkával tartsa 
meg erősen a labdát, és gör-
dítse befelé a feneke irányába, 
amíg a térdei derékszögbe ke-
rülnek (az ábrán látható mó-
don).  Tartsa egy másodper-
cig, majd térjen vissza a kiin-
duló helyzetbe. Ismételje meg 
10-15 alkalommal. 

Durranásmentes labda Aktivsport 


