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Ниво 1, Месец 3 

Тренираш редовно 2 месеца!Уоу! Поздравления за постоянството! Вече си много по-силна, 

издръжлив аи гъвкава! Затова този месец включваме по-сериозни предизвикателства! Този месец 

ще изпълняваш и тренировки и от Ниво 2. Разбира се имаш и тренировки ниво 1, но е време за по-

сериозно натоварване, за да няма застой. 

Добре е да имаш 2 почивни дни седмично - може да бъдат, които и да е 2 дни от седмицата. 

През почивните дни може да правиш коригиращите тренировки от допълнителните Бонуси. Ще ги 

намериш в менюто Фитнес клуб/Бонуси/Тренировки. Ако през почивните дни усещаш мускулна 

треска, по-добре да почиваш. За мускулната треска помага по-голям приток на кислород, така че 

всякакви леки аеробни занимания са подходящи – разходка с по-бързо темпо, изкачване на 

стълби и др. Щадящ начин да добавиш още движение без да претренираш са разходките по 1 час 

на ден, но с добро темпо – над 5 км в час. Ако ще тренираш цял живот, пази тялото си. Тренираме, 

за да сме здрави. За няколко месеца (докато намаляваш мазнини) може да увеличиш 

натоварването с едночасови и по-дълги тренировки, но опитът ми показва, че повечето хора 

започват да усещат болка и се травмират. Когато тялото не може да понесе определено 

натоварване, започват да болят най-често не слабите места, а силните, защото те компенсират 

слабостта. Намери си продължителността тренировка, която на теб ти понася! Ако ти понася да 

правиш двойни тренировки, на тези които съм подготвила – ок, давай, тренирай двойно. Ако 

обаче ти понася да тренираш през ден, също е ок. С времето ще започнеш да разчиташ сигналите 

на тялото си. 

Не забравяй да разгряваш преди и да разтягаш след тренировка. Имаш отделни файлове 

Разгряване и Разтягане, а може да включиш и твои движения, които ти харесват и знаеш, че ти се 

отразяват добре. 

Ако нямаш време за цяла тренировка, направи 1 или 2 кръга – важно е да тренираш, макар и 

кратко!  

Искаш ли да включа йога в клуба? Тук има 4 въпроса, отнема 20 секунди да отговориш, 

благодаря! 

Желая ти безаварийни тренировки ;) и нека силата е с теб! 

Руми

http://rumiana.polldaddy.com/s/yoga-club-rumfi
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Тренировъчен план Ниво 1, Месец 3 

Не гледай тренировките онлайн, а ги ИЗТЕГЛИ на компютъра си. В удобно за теб време свали 

всички тренировки за месеца, за да ги имаш и да не губиш време в свалянето, когато искаш да 

тренираш. Ако файлът е развален, провери дали е изтеглен целия, по-долу ще намериш размера 

на всеки файл. За да видиш размера на файл: 

1. кликни с десния бутон на мишката върху него 

2. от менюто избери Properties/Свойства 

3. виж какво пише срещу Size/Размер – тези числа трябва да са същите, като числата, които 

ще видиш по-долу. 

4. ако цифрите са разични – значи не е изтеглен целия файл и затова не работи. Изтегли го 

отново, като теглиш само по 1 файл, а не няколко едновременно. 

Припомням, че ако тренираш на топло, влажно, ветровито, или много студено – това прави 

тренировките по-трудни, така че почивай между упражненията! 

Следвай последователността на тренировките, независимо кой ден от 

седмицата е  

Седмици 1 и 2 

Ден 1 – горна част, 22 минути 

Ден 2 – долна част, 19 минути 

Ден 3 – почивка 

Ден 4 – цяло тяло, 24 минути 

Ден 5 – силова аеробика, 21 минути 

Ден 6 – цяло тяло, 27минути 

Ден 7 – почивка 

Седмица 3  

Изпълнявай тренировките от месец 2, ниво 2. Ако тези тренировките са ти трудни, продължи с 

тренировките за Седмици 1 и 2. 

Седмица 4 

Изпълнявай тренировките от месец 3, ниво 2. 

http://fitnesinstruktor.com/month-02/
http://fitnesinstruktor.com/month-03/


3 

 

Тренировките за седмици 1 и 2 

Ден 1 – Горна част 22 минути 

Име на файла: nivo1-11.race-na-boginia-gorna-chast-22min.mp4 

Размер на файла: 196,555,175 Bytes 

I част интервална тренировка 3 кръга, 30 интервала 20/10 

1. Ренегатско гребане с редуване на ръце 

2. Пул овър + коремна преса 

3. Ренегатско гребане с редуване на ръце 

4. От прав стоеж кръг с гири, редуване ляво-дясно 

5. Редуване лицева опора от пръсти и колене 

6. От полу клек размахване на гири напред-назад 

7. Раменна преса от колене 

8. Трицепсово разгъване с редуване 

9. От Триъгълник гира встрани и нагоре 

10. Заешки подкосци 

II част интервална тренировка 3 кръга, 21 интервала 20/10 

1. Кофички (по желание с Махове) 

2. От прав стоеж сгъване за бицепс+обтягане на ръка над глава - ДЯСНА ръка 

3. От прав стоеж сгъване за бицепс+обтягане на ръка над глава - ЛЯВА ръка 

4. Крака на стол скок (или стъпки) до клек 

5. От странична Дъска на лакет - повдигане на ханша + повдигане на крака - ДЯСНА страна 

6. От странична Дъска на лакет - повдигане на ханша + повдигане на крака - ЛЯВА страна 

7. От прав стоеж - бокс с гири 
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Ден 2 – Долна част 19 минути  

Име на файла: nivo1-12.bedrata-podpali-ot-celulit-se-izbavi-19min.mp4 

Размер на файла: 177,706,524 Bytes 

Кръгова тренировка, 3 кръга 

1. Напад без гири - ДЕСЕН крак - 10 

2. Клек с подскок - клек - 10 

3. Мъртва тяга с гири на ДЕСЕН крак, ЛЯВ крак обтегнат назад - 10 

4. Напад без гири - ЛЯВ крак - 10 

5. Клек с подскок - клек - 10 

6. Мъртва тяга с гири на ЛЯВ крак, ДЕСЕН крак обтегнат нагоре - 10 

7. Везна - ДЕСЕН крак обтегнат нагоре - 10 

8. Везна - ЛЯВ крак обтегнат нагоре - 10 

9. Повдигане на ханша на 1 крак на земя - задържане до 3 - ЛЯВ 

10. Повдигане на ханша на 1 крак на земя - задържане до 3 - ДЕСЕН 

11. Страничен напад с подскок редуване на краката – 20 

Ден 3 – почивка 
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Ден 4 – Цяло тяло 24 минути 

Име на файла: nivo1-13.cialo-tialo-akcent-korem-int-24min.mp4 

Размер на файла: 216,386,755 Bytes 

Интервална тренировка 3 кръга, 36 интервала 30/10, 24 минути 

30 секунди работен интервал, 10 секунди почивка 

По желание, след всеки кръг се почива 2 минути 

Уреди: 1 гирa 

1. Клек - скок до Дъска - Ренегатско гребане - скок до длани - изправяне - сгъване за бицепс - 

обтягане на ръка над глава - ДЯСНА ръка 

2. Лицева опора - скок в ДЯСНО - скок до Дъска 

3. Клек - скок до Дъска - Ренегатско гребане - скок до длани - изправяне - сгъване за бицепс - 

обтягане на ръка над глава - ЛЯВА ръка 

4. Лицева опора - скок в ЛЯВО - скок до Дъска 

5. Динамична свещ 

6. Мини статични напади - на ЛЯВ крак (втория кръг се започва с ДЕСЕН) 

7. Мини статични напади - на ДЕСЕН крак 

8. Клек с гира в ДЯСНА ръка - изправяне гира над глава - гира пред гърди 

9. Клек с гира в ЛЯВА ръка - изправяне гира над глава - гира пред гърди 

10. С гръб към пода на длани и стъпала - изометричнен стоеж 1-2-3-4-5-почивка на ЛЯВ крак - 

ДЕСЕН обтегнат 

11. Лицева опора, вместо изправяне - назад на колене 

12. С гръб към пода на длани и стъпала - изометричнен стоеж 1-2-3-4-5-почивка на ДЕСЕН крак - 

ЛЯВ обтегнат 
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Ден 5 – Силова аеробика 21 минути 

Име на файла: nivo1-14.silova-aerobika-int-21min.mp4 

Размер на файла: 232,895,893 Bytes 

Интервална тренировка 20/15, 36 интервала, 4 кръга 

20 секунди работен интервал, 15 секунди активна почивка - високи колене/скачане на въже 

1. Страничен напад с махало - ЛЯВ 

2. Страничен напад с махало - ДЕСЕН 

3. Напад с редуване на краката 

4. Лицеви опори - 1 от пръсти - 1 от колене 

5. Ренегатско гребане - ЛЯВА страна 

6. Ренегатско гребане - ДЯСНА страна 

7. Магарешки подскоци 

8. Жабешко пляс 

9. Суинг
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Ден 6 – Цяло тяло 27 минути 

Име на файла: nivo1-15.4-chasti-cialo-tialo-27min.mp4 

Размер на файла: 247,408,722 Bytes 

I част: 3 кръга, уреди - 1 гирa 

1. Редуване клек- клек със скок - 20 

2. Ренегатско гребане с 1 гири, от колене - ЛЯВО - 20 

3. Редуване клек- клек със скок - 20 

4. Ренегатско гребане с 1 гира, от колене - ДЯСНО - 20 

5. Изометрична коремна преса  с повдигнати и свити колене - до 20 

6. Лицеви опори, 5+5 - 10 

7. Активна почивка - Заешки подкосоци - 100 

8. Активна почивка - Биатлон - 100 

II част: Инт. тренировка 20/15, 6 кръга, 3:30 минути 

1. Планински катерач 

2. Клек 

III част: Инт. тренировка 20/15, 6 кръга, 3:30 минути 

1. Коремна преса със свити колене 

2. По корем повдигане на торса 

IV част: Инт. тренировка 20/15, 4 кръга, 2:20 минути 

1. От Триъгълник повдигане на обтегнат крак 

2. От лакти и колене, повдигане на същия крак 

 

Ден 7 - почивка 

 


