آماده سازی بدن وگرم کردن :
گشم کشدى تخص هْوی اص فؼالیت جسواًی ٍ ٍسصش هی تاضذ.تا اًجام گشم کشدى هٌاسة هی تَاى
تیص اص 40دسصذ اص آسیة ّا پیطگیشی کشدّ.ش جلسِ توشیي ٍسصضی ،سِ هشحلِ گشم کشدى
،فؼالیت اصلی ٍ سشد کشدى سا ضاهل هی ضَد.
گرم کردن ًَ:ػی فؼالیت تذًی است کِ تِ هٌظَس آهادُ ساصی پیص اص فؼالیت اصلی تا ٍسصش
اًجام هی ضَد ٍتشای سسیذى تِ ّذف ّای صیش اًجام هی گیشد:
 آهادگی تذًی پیطگیشی اص آسیة ّای ٍسصضی آهادگی رٌّی ٍسٍاًیاًَاع گشم کشدى  :ػوَهی ٍ اختصاصی
گشم کشدى ػوَهی :ضاهل حشکاتی است کِ کل تذى سا دستش هی گیشد ٍّذف ّوِ حشکات دس توام
سضتِ ّای ٍسصضی هطتشک است ٍتا فٌَى ٍهْاست ّای هَسد استفادُ دسیک سضتِ خاظ ٍسصضی
هستقیوا استثاط ًذاسد ٍدس گشم کشدى ػوَهی سِ هشحلِ صیش قاتل استفادُ است.
- 1ساُ سفتي ٍدٍیذى ًشم

ً-2شهص ّای ػوَهی ٍجٌثطی -3توشیٌات کططی

گشم کشدى اختصاصی :ضاهل اًجام حشکات ،هشٍس هْاست ّایی است کِ ٍسصضکاس دس توشیي یا هساتقِ
آًْا سا اًجام خَاّذ داد.تشا ی هثال دس ٍالیثال پس اص گشم کشدى ػوَهی ،چٌذ حشکت پاس ٍپٌجِ
ٍاسپک سا اًجام هی دٌّذ.یا دستسکتثال اًَاع دسیثل ،پاس ،ضَت ٍسیثاًذ ساتوشیي هی کٌٌذ.
هذت صهاى گشم کشدى:تا تَجِ تِ ػَاهل صیش تؼییي هی ضَد.
ضشایظ هحیطی ّ:ش قذس َّا سشدتش تاضذ هذت تیطتشی تشای گشم کشدى الصم است. لثاس ٍسصضکاس :هیضاى پَضص ٍلثاس تش هذت گشم کشدى تاثیش داسد.تْتش استَسصضکاس دسآب ٍَّایسشداصپَضص هٌاسة استفادُ کٌذ تاتذى سشیغ تش ٍتْتش گشم ضَد.
 -هیضاى آهادگی فشدّ:شقذسآهادگی تیطتش تاضذ هذت صهاى گشم کشدى هوکي است کَتاُ تش تاضذ.

ًَع توشیيًَ :ع فؼالیت اصلی دسّشجلسِ هی تَاًذ دس ًَع ٍهذت گشم کشدى تاثیش گزاس تاضذ.
اصولی که در گرم کردن باید رعایت کرد:.
- 1گشم کشدى تایذ تِ تذسیجی .تِ آساهی اًجام گیشد.
- 2هذت ٍضذت گشم کشدى تایذ تِ اًذاصُ ای تاضذ تا دسجِ حشاست ػضالت تذى ساافضایص دّذ.
- 3فاصلِ صهاًی گشم کشدم تا اغاص توشیي اصلی تایذ کَتاُ تاضذ.فاصلِ پایاًی گشم کشدى تاآغاص توشیي
یا هساتقِ ًثایذ اص5تا 10دقیقِ تیطتش تاضذ.
- 4گشم کشدى ػوَهی ،ػضالت تضسگ ٍحشکات کل تذى سا ضاهل ضَد.
- 5ضذت گشم کشدى تِ آهادگی فشد تستگی داسدٍاص 50تا60دسصذ حذاکثش ضشتاى قلة هتغیش است.
- 6کطص یکی اص توشیٌات هْن گشم کشدى است کِ تا افضایص اًؼطاف پزیشی دس ػضالت ،هفاصل
ٍستاط ّا سا آهادُ فؼالیت هی کٌذ
سرد کردن:
پس اص پایاى توشیي اصلی یا هساتقِ اًجام هی ضَدهذت صهاى هٌاسة تشای سشد کشدى

5تا10

دقیقِ هی تاضذ ٍ.هشاحل صیش دسسشد کشدى تَصیِ هیگشدد.
 دٍیذى ًشم ّوشاُ تا ًفس ّای آسام ٍػویق تِ هذت 1تا 2دقیقِ ساُ سفتي ّوشاُ تا کاّص سشػت ٍاًجام ًشهص ّای ػوَهی کِ تِ تاص ضذى قفسِ سیٌِ کوککٌذ3(.تا 5دقثقِ)
 کطص 2تا 3دقیقًِکتِ:توشیٌات سشد کشدى سیشًضٍلی داسد.تاضذت هتَسظ ضشٍع ٍایي ضذت هشتثا کاّص هی یاتذ تا
تِ حالت استشاحت هٌتْی ضَد.

