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Месец 10 

Прекрасни, този месец пак ще тренираме яко. Отново променяме принципа на тренировките, за 

да няма застой, напротив продължаваме да се развиваме.  

Този месец тренировките са в Табата стил 

Трудност: 4.5 от 5 

Определено имах мускулна треска, не  брутална треска, знаете не съм фен на сковаващата 

мускулна треска, защото влошава качеството на живот. Ако ще се раздвижвам след всяко ставане 

от стола за мен това означава, че натоварването ми е било в повече. Ако има такава треска – 

изпълнявай по-малко кръгове от тренировките, намали тежестта. Дотренирай си с бягане на място 

или скачане на въже или друга лека аеробика.  

Този месец имаме няколко нови упражнения. Мисля, че са мое творение или поне не съм 

виждала някой да ги изпълнява: 

Жабешки сумо клек със скок – от това не можах да направя много, ще се репетира редовно 

Скачаща масичка :D – много смешно изглежда отстрани, а е гадничко 

Жабешки подскоци в кръг – не изглежда трудно, но го опитай ;) 

Миксер – това изглежда супер странно във видеото, едно такова странно, а така ме измори! 

Ако имаш силна мускулна треска по-добре да правиш аеробика и след нея разтягане.  

Нека силата  и радостта са с теб  

 

Руми
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Тренировъчен план Месец 10  

Следвай последователността на тренировките, независимо кой ден от 

седмицата е  

Ден 1 – Горна част – 24 минути 

Ден 2 – Долна част – 24 минути 

Ден 3 – Почивка 

Ден 4 – Горна част – 20 минути 

Ден 5 – Долна част – 24 минути 

Ден 6 – Почивка 

Ден 7 – HIIT (high intensity interval training) – 24 минути 

 



 

3 

 

Ден 1 – тренировка за горна част 24 минути 

Име на файла: 51.gorna-chast-6tabati-24min.mp4, Размер на файла: 231,409,201 Bytes 

6 Табата тренировки, всяка по 4 минути 

Настройте таймера за 8 интервала 20/10. Всяко упражнение се изпълнява 20 секунди, 10 секунди 

се почива 

Табата 1 

Лицеви опори 

Високи колене 

Табата 2 

Набиране на маса (замества се с гребане, но набиранията с много по-трудни) 

По корем повдигане на торс и крака 

Табата 3 

Бицепсово сгъване+рамененна преса+гири встрани 

Изправяне до V седеж+усукване ляво-дясно 

Табата 4 

Отлепяне на 1 крак+Гмуркане на 1 крак 

Подскоци звезда със събиране на лопатки 

Табата 5 

От Дъска с редуване коляно към с/упол. ръка 

Скачане на въже - 2 ниски, 1 висок скок 

Табата 6 

Bird dog от Дъска + лакет към с/упол. коляно, с редуване 

Длани на стол - скок ляво-дясно - колене към гърди
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Ден 2 – тренировка за долна част, 24 минути 

Име на файла: 52.dolna-chast-6tabati-24min.mp4, размер на файла: 230,504,715 Bytes 

6 Табата тренировки, всяка по 4 минути. Настройте таймера за 8 интервала 20/10. Всяко 

упражнение се изпълнява 20 секунди, 10 секунди се почива 

Табата 1 

Скачащ напад ЛЯВ крак 

Скачащ напад ДЕСЕН крак 

Табата 2 

Повдигане на ханша на 1 крак ЛЯВ 

Повдигане на ханша на 1 крак ДЕСЕН 

Табата 3 

Дълбок клек със скок+със скок разтягане и докосване на стъпало със срещупол. ръка 

Суинг 

Табата 4 

Скачащи напади 

Жабешки хип тръст на стол 

Табата 5 

Прав стоеж с длани на стол, коляно към рамо ЛЯВ крак 

Прав стоеж с длани на стол, коляно към рамо ДЕСЕН крак 

Табата 6 

От длани и колене, разгъване встрани-назад ЛЯВ крак 

От длани и колене, разгъване встрани-назад ДЕСЕН крак 

Ден 3 – Почивка 
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Ден 4 – Горна част 20 минути  

Име на файла: 53.gorna-chast-20min.mp4, размер на файла 187,222,379 Bytes 

Кръгова тренировка, 2 кръга са достатъчни за поддържане форма. По желание 3 кръга. 

1. Бърпи с 2 лицеви опори, скок напред пред стол, 10 пъти високи колене нов стил - 10 

2. Ренегадско гребане, завъртане до странична дъска, разгъване до обтегната ръка - ДЯСНА страна 

- 10 

3. От клекс ЛЯВА длан на пода, гребане с ДЯСНА ръка+обтегната ръка назад и нагоре - 10 

4. Като 2 - ЛЯВА страна - 10 

5. Като 3 - Дясна ръка - 10 

6. Гмуркане - 5 

7. Коремна преса от поза легнал Орел (от йога) - 5 за всяка страна 

При кръстосването: ако десен крак е отгоре, лява ръка е отгоре 

8. Чукче+гребане(това е 1) - 10 за всяка страна 

9. Високи колене нов стил – 20 
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Ден 5 – Долна част 24 минути 

Име на файла: 54.dolna-chast-6tabati-24min.mp4, размер на файла: 231,693,940 Bytes 

6 Табата тренировки, всяка по 4 минути, Настройте таймера за 8 интервала 20/10. Всяко 

упражнение се изпълнява 20 секунди, 10 секунди се почива. 

Табата 1 

Качване на стол+коляно нагоре ЛЯВ крак 

Качване на стол+коляно нагоре ДЕСЕН крак 

Табата 2 

Усукан страничен напад+ритник встрани ЛЯВ крак 

Усукан страничен напад+ритник встрани ДЕСЕН крак 

Табата 3 

Дълбок клек със скок 

Повдигане на ханша на 1 крак, с редуване 

Табата 4 

Български клек ЛЯВ крак 

Български клек ДЕСЕН крак 

Табата 5 

Римска мъртва тяга+разгъване на ЛЯВ крак встрани 

Римска мъртва тяга+разгъване на ДЕСЕН крак встрани 

Табата 6 

2 пъти Ножица+коляно Пляс 

Скок на 1 крак, другият напред-встрани - с редуване
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Ден 6 – Почивка  

Ден 7 – HIIT 24 минути 

Име на файла: 55.hiit-6tabati-24min.mp4, размер на файла: 232,324,286 Bytes 

6 Табата тренировки, всяка по 4 минути. Настройте таймера за 8 интервала 20/10. Всяко 

упражнение се изпълнява 20 секунди, 10 секунди се почива. 

Табата 1 

Спринт високи колене 

Планински катерач със скок 

Табата 2 

Скок колене Пляс до клек!!! Може да се замени с дълбок клек със скок. 

Ритаща масичка (изглежда идиотско, но е супер за корема) 

Табата 3 

Подскоци Звезда 

Дъска с крака на стол (или на пода), скок до клек 

Табата 4 

Жабешки подскоци в полукръг- 1 в ляво, 2 в дясно, погледът да не е в пода! 

Сумо жабешки скок (или сумо клек) 

Табата 5 

Махало 

Миксер (изглежда идиотско, но много натоварва, особено в края на тренировката:) 

Табата 6 

Скок на 1 крак, пета на пода, полуклек 

Скачаща дъска ляво-дясно 


