
ФИТНЕС ПРОГРАМА
КРЪГОВА ТРЕНИРОВКА

ЗА ДЕВОЙКИ

 Тази Фитнес програма се базира на т.н. кръгов или 
частично кръгов метод на тренировка.

 Упражненията при този метод се изпълняват 
последователно в група или комбинация от няколко 
упражнения които се редуват едно след друго.

 Търсения ефект е постигането на активизиране 
обмяната на веществата, увеличаването на мускулния 
тонус и най-вече влияние в/у топенето на мазнините. 

 Упражненията трябва да се изпълняват в реда по 
който са описани и да се следва допълнителната схема 
със съответната техника и интензивност.

 Пояснение: Упражненията трябва да бъдат 
разучени добре в началото и след това да бъдат 
прилагани в примерния фитнес модел на тренировка.

 Всяка тренировка започва и завършва със 
стречинг комплекса !!!

 Основната програма започва с избор на уред за 
загряване до 15 мин. – пътека, колело или Крос 
тренажор.

 Определянето на тежестите трябва да е 
съобразено с моментното състояние. 

 Тежестта не бива да тежи прекалено, но не бива и 
да е лека в рамките на описаните повторения.



МОДЕЛ ЗА ЗАГРЯВАНЕ

стречинг комплекс

Стречинг за раменния пояс

1.Заставаме с И.П. стоеж с 

ръцете в страни.

2.Енергично привеждаме и 

отвеждаме на ръцете.

2Х10 движения

Започнете с леко до 

умерено темпо на 

крос тренажор м/у 6 и 

12мин.

1.

2.

3.

Страничен наклон от 

разкрачен стоеж

1.Заставаме в изходна 

позиция разкрачен стоеж.

2.Навеждане и пипане с ръка 

съответния крак.

3.Задържане за определеното 

време, без да се навеждаме 

напред.

4.Повтори на другата страна.

2 серии х 15-20 сек. за всяка 

страна



И.п. седеж. Пипане на пръстите.

1.Седни с наведена горна част на 

тялото към пръстите на краката.

2.Опитай се да хванеш пръстите на 

краката.

3.Задръж за 20сек. и повтори.

Предна част на бедрото, средна и долна 

част на гърба.

1.Започни с коленичене на земята с 

опънати ръце напред.

2.Плъзни ръцете напред и бавно 

приведи таза към петите, докато не 

почувстваш разтягане в оказаните зони.

3.Сега плъзни дланите надясно към 

таза и задръж.Повтори наляво.

4.Задръж за 20-30сек. 

повтори както е описано.

И.п. тилен лег. Придърпане крак към 

гърди

1.Легни по гръб и хвани единия крак 

за коляното, другия крак трябва да е 

опънат.

2.Придърпай сгънатия крак към 

гърди и задръж за 20сек.

Повтори с другия крак

4.

5.

6.



СПЕЦИАЛНИ УКАЗАНИЯ
ЗА

ИЗПЪЛНЕНИЕ

– Упражненията от основната програма се 
изпълняват последователно като се редуват 
едно след друго.

– Повторенията са м/у 15 и 20 за упражнение.

– Почивките м/у упражненията са 30-40сек., 
а м/у кръговете 2-3мин.

– Упражненията в кръговата тренировка са 
от 1 до 13. У-е 14 се изпълнява след 

приключването на комплекса  

– Изпълнете от 2 до 4 кръга

Важно:

– Разучете упражненията в началото на 
тренировката.

– Определете тежестта за всяко у-е.



2. Упражнение гръб – Придърпване на вертикален скрипец 

1. Упражнение за гърди на уред “peck deck” – гръдна преса

•Седнете върху машината

• хванете ръкохватките

• дръжте гърба изправен

•стъпалата плътно на пода.

•Изпълнете 15 повт.

• Седнете с лице към стойката.

• Хванете лоста с ръце разтворени 

малко повече от широчината на 

раменете.

• Главата в неутрална позиция

• Придърпайте лоста към горната част 

на гърдите

Изпълнете 15 повт.



•И.П. Стоеж, краката отворени на 

широчината на раменете

•Повдигнете гирите над глава, 

завъртайки горната част на 

тялото наляво

•Върнете в изходно положение и 

повторете на другата страна

•Изпълнете х 6 за всяка страна

3. Упражнение за рамене с гирички.

4. Упражнение за трицепс върху физио топка

ФРЕНСКА ПРЕСА

•И.П. Седеж

•Хванете един дъмбел над 

глава с изпънати лакти

•Свалете дъмбела зад 

главата, като държите 

горната част на ръцете 

изправени.

•Изпълнете 15повт.



6. Упражнение     Клек

5. Упражнение  - СТЕПЕР

•Качете се в/у степера.

•Заемете удобна 

позиция намерете 

баланса в/у двата крака.

•Опитайте се да 

изпълните умерено до 

интензивно натисково 

движение на петите 

върху стъпенките.

•Изпълнете м/у 2 и 4 

мин.

И.П. Стоеж

1.Заемете правилно изходно положение в 

разкрачен стоеж, малко по-широк от 

ширината на рамената и с ходила леко 

разтворени навън.

2. Дръжте гърба изправен, ръцете 

изпънати напред, а главата вдигната.

3.Бавно сгънете колената до заемане на 

успоредна позиция на бедрата с пода.

4.Върнете до стартова позиция и 

повторете.

Изпълнете  х 15-20 повт.



7. Упражнение  за седалищен мускул на машина

8. Упражнение  за странична повърхност на бедрото

•Заемете позиция както е показано 

на картинката

•Свийте единия крак и заемете 

колянна опора

•Поставете другия крак на маховика 

на машината и избутайте нагоре

•Върнете в изходно положение

•Сменете крака и повторете серията

•Изпълнте х 12 повт. на крак

•Седнете и поставете краката м/у 

двете платформи на машината

•Отведете встрани и върнете в 

изходно положение

•Изпълнте х 20 повт.



10. Упражнение за седалищни и бедрени мускули  - МОСТ

9. Упражнение за вътрешна повърхност на бедрото 

•Седнете и поставете краката м/у 

двете платформи на машината

•Приведете навътре и върнете в 

изходно положение

•Изпълнте х 20 повт.

•И.П. Легнете по гръб.

•Свийте коленете със стъпала 

плътно на пода. 

•Поставте ръцете встрани за 

опора

•Издигнете гръдния кош и 

бедрата едновременно нагоре

•Върнете в изходна позиция.

•Изпълнете 20 пов.



12. Упражнение за коремна мускулатура.

11. Упражнение за седалищни мускули

 Коремна преса върху физио топка

 Легнете в/у физио топката

 Ръцете зад тила

 Краката са на пода отворени на 

широчината на раменете

 Започнете свиване в коремната 

област и едноременно завъртете на 

едната страна раменете

 Върнете в изходно положение и 

изпълнете същото движение на 

другата страна.

 Изпълнете 15-25 повт. на страна 

•Легнете по очи на пода

•Краката опънати

•Поставете ръцете близо до 

главата

•Повдигнете единия крак 

стягайки едновременно 

седалищния мускул

•Извъшете движението  с 

единия крак и след това 

сменете с другия

•Изпълнете х 20 повт. На крак



14. Упражнение                КРОС ТРЕНАЖОР

•Стъпете в/у машината

•Поставете ръцете в/у ръкохватките

•Задвижете краката 

•Следвайте умерено темпо на 

движение

•Изпълнете 1серия от 20 мин.

 Гръбна преса

 Разтягане на ръка и крак

 1.Повдигнете лявата ръка и 

едновременно десния крак.

2.Сменете позицията съответно с 

дясната ръка и левия крак

Изпълнете х 10 за всяка страна

12. Упражнение за долна гръбна мускулатура.


