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ANTRENAMENT CARDIO   

 -STRETCHING SAU GIMNASTICA   -5 MINUTE -  începem de la gât in jos,umeri, 

braţe,trunchi, bazin si terminăm cu picioare. Daca faceţi stretching menţineţi poziţia 15-20 

secunde. Executaţi îndoiri, aplecari, extensii, rotări sau menţineti în poziţia aleasă. 

 

NIVELUL 1-3 SETURI  INCEPĂTOR 

NIVELUL 2-5 SETURI  AVANSAT  

NIVELUL 3 -7 SETURI  PERFORMANŢĂ 

1 SET ESTE FORMAT DIN 9 EXERCIŢII. ȊNTRE EXERCIŢII RESPIRI 15-20 SECUNDE. 

PAUZA DUPA  UN SET DE REPETARI- 2 MINUTE 

 

• EXERCIŢIUL 1 

 RIDICĂRI GENUNCHII LA PIEPT (alergare pe loc cu genunchii sus)- 20 repetări 

• EXERCIŢIUL 2  

CLIMBERS  – stai ȋn poziţia de flotare după care ridici picioarele pe rând (prin săritură), 

încercând să atingi coatele. mâna dreaptă piciorul drept, mâna stânga piciorul stang- 10 repetări 

• EXERCITIUL 3 

BURPEES  -din poziţia drepţi,coboară în genuflexiune până când atingi podeaua cu palmele, du 

picioarele în spate  până ajungi în poziţia planşă, apoi execuţi o flotare(opţional), după care revii 

în poziţia de genuflexiune şi execuţi o uşoară săritura îndreptând mâinile spre tavan- 5 repetări 

• EXERCIŢIUL 4 

 RIDICĂRI GENUNCHI LA PIEPT (alergare pe loc cu genunchii sus) - 20 repetări  



 

• EXERCIŢIUL 5  

CLIMBERS – stai în poziţia de flotare dupa care ridici picioarele pe rând (prin săritură), 

încercând să atingi coatele, mâna dreaptă piciorul drept, mâna stângă piciorul stâng -10 repetări 

• EXERCIŢIUL 6 

PAS  FANDAT  INAINTE  SCHIMBÂND  PICIORUL  PRIN  SĂRITURĂ ( braţele le poţi 

ţine pe lânga corp,la piept sau le ridici deasupra capului) stai cu picioarele uşor depărtate, fă un 

pas în faţă, flexând ambii genunchi,  apoi schimbi piciorul de fandare prin săritură - 10 repetări 

• EXERCIŢIUL 7 

 RIDICARI GENUNCHI LA PIEPT  (alergare pe loc cu genunchii sus)- 20 repetări 

• EXERCIŢIUL 8 

CLIMBERS stai în poziţia de flotare după care ridici picioarele pe rând (prin saritură), încercând 

să atingi coatele; mâna dreaptă piciorul drept, mâna stângă piciorul stâng -10 repetări 

• EXERCIŢIUL 9  

SĂRITURI CU GENUNCHII LA PIEPT – 5- 10 repetări 

 


