3athlon® Spinning® centrum Vamberk

SPINNING® program je energeticky úþinné skupinové cviþení na stacionárních kolech, které spojuje
motivaci a pĜedstavivost do jednoho celku s pĜesnČ dávkovaným tréninkem. Tento originální
cyklistický program nabízí fyzické a psychické prvky sportovního tréninku lidem každého vČku
a úrovnČ zdatnosti.
SPINNING® program kombinuje trénink podle srdeþní frekvence s pČti styly jízdy a nabízí tak
úþastníkĤm neopakovatelný zpĤsob cviþení.
SPINNING® program je vytvoĜen s vČdomím, že každý má pĜi tréninku jiné potĜeby a cíle. Jízda
každého úþastníka plnČ odpovídá jeho individuálním fyzickým pĜedpokladĤm.
SPINNING® program zlepší Vaši kondici i Vaši postavu jednoduchým a zábavným zpĤsobem.
SPINNING® Vám dá vytrvalost, rychlost, výbušnost, sílu, zlepší dýchání, regeneraci.
SPINNING® je nejoblíbenČjší skupinový indoor-cyclingový program. ZdánlivČ nedosažitelné cíle
dokáže promČnit ve skuteþnost. Jednoduché pohyby, kvalifikovaní instruktoĜi a skvČlá hudba Vás
vtáhnou do hry. Znáte zábavnČjší zpĤsob jak se dostat do kondice?

V 3athlon® Spinning® centru Vamberk
budete trénovat se zkušeným a certifikovaným instruktorem.

Lekci SPINNING® programu zvládne úplnČ každý.
ZátČž si urþuje každý sám.
Každá lekce konþí protažením - streþinkem.

_______________________________________________________________
Spinning® využívá fenomenálního spojení mysli a tČla.
Díky tomu se trénink stane daleko úþinnČjší než pouhý dril
þi napodobování instruktora.
TČlo je vždy nástrojem toho, co Ĝekne hlava.
Pokud budete mít k jakémukoliv tréninku odpor, nezlepšíte se.
Nejprve musíte chtít, musíte mít vĤli nČco dokázat.
K tomu abyste dokázali využít své vĤle, potĜebujete znát základy jízdy.

Spinning® vychází z cyklistiky. Žádné pohyby navíc,
žádné mávání rukama, nic co by vás odvádČlo od vašeho cíle!
Jen tĜi pozice rukou a pČt základních stylĤ,
které simulují jízdu na kole venku.
Spinning® je individuální program.
PěÍKLADY SYSTEMATICKÝCH TRÉNINKģ:
ZLEPŠENÍ
KONDICE:

ROZVOJ
TRÉNINKOVÉHO
ZÁKLADU:

4-denní program je
sestaven pro ty, kteĜí touží
3-denní program, který mohou
po snížení hmotnosti,
praktikovat ti,
posílení srdce
kdo nejsou v kondici
a dýchacího systému,
a jejichž cílem je rozvoj
ztrátČ tČlesného tuku nebo
tréninkového základu:
nárĤstu svalové hmoty:

SPORTOVNÍ
TRÉNINK:
7-denní program je
urþen tČm, kteĜí trénují
na sportovní výkon:
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Spinning® umožĖuje specializovanou pĜípravu pro všechny druhy sportĤ
a nezatČžujete pĜi nČm své klouby.
Pravidelný Spinning® trénink Vám pomĤže úþinnČ tvarovat a zpevĖovat
Vaši postavu
Pro svoji vysokou úþinnost je Spinning® bČžnČ používán pro zlepšení kondice
napĜ. hráþĤ v NHL.
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