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Месец 11 

Прекрасни, този месец ще извайме кръгло дупе и плочки на корема. Хайде, затегни храненето, за 

да се появат резултати. Тренираме яко, но не можем да заличим щетите от лошо храненен! 

Каквото и да правиш, ако не обърнеш внимание на храненето си, няма да има видими резултати. 

Ако искаш резултат – храниш се добре, тренираш редовно и кратко – това е   

Този месец тренировките са брутални! 

Трудност: 5 от 5 

Ако дългите тренировки не ти пасват на времето, кеото имаш, иам варианти да се изпълнят по-

бързо. Тренирай според времето, което имаш. И само 5 минути да отдели за тренировка – по 

различен начин ще се чувстваш след това. Не тренираме, за да отслабваме, а за да изграждаме 

качества, които правят живота ни по-хубав и по-здрав! 

 

Чакам отзиви в коментарите  

 

Руми
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Тренировъчен план Месец 11  

Следвай последователността на тренировките, независимо кой ден от 

седмицата е  

Ден 1  -  Цяло тяло 48 минути 

Ден 2 – Пълна почивка или Почиваща тренировка 

Ден 3 - Цяло тяло 30 минути 

Ден 4 - Почиваща тренировка  

Ден 5 - Долна част 27 минути 

Ден 6 - Горна част 21 минути 

Ден 7 – Почиваща тренировка 

Ден 8 - Цяло тяло 45 минути 

Ден 9  - Пълна почивка!!! 



 

3 

 

Ден 1 – Тренировка за цяло тяло 48 минути 

Име на файла: 56.cialo-tialo-48min.mp4, Размер на файла: 425,760,812 Bytes 

I част Табата 20/10, 8 интервала без почивка 

1. Високи колене - 20 сек. 

2. От дъска със скок стъпало до длан - 10 сек. 

II част 

Всяко упражнения се изпълнява 3 серии, след това се преминава към следващото упражнение. 

Между сериите се почива със средно високи колене. 

1. Напад назад с тежест - 10 за всеки крак 

2. Повдигане на ханша на 1 край на стол, другият крак надолу-встрани, горе-сгъване и обтягане - 

10 за всеки крак 

3. Суинг - 50 

4. Лицева опора на 1 крак - 10 

5. Ренегадско с 2 гири в 1 ръка - 10 за всяка страна 

6. Гмуркане - 5 

7. Тройно за корем - 10 

8. От дъска обтегнат крак встрани - коляно към срещуположна ръка - 10 

От тук надолу са по 1 серия 

9. От лакти и колене обтягане на крак назад и нагоре със задържане 1-2-3, коляно надолу - 50 за 

всеки крак 

10. От триъгълник кръгове с обтегнат крак - 10 за всеки 

11. От странична дъска - стъпване на пръсти пред тяло - изходно положение - 10 за всяка страна
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Ден 2 – Почивка или почиваща тренировка 

Име на файла: pochivasta-trenirovka-int-16min.mp4, Размер на файла: 205,539,439 Bytes 

24 интервала 20/20 без почивка 

1. Ножица + клек 

2. От прав стоеж разгъване за предно бедро + изометрия за гърди – ДЕСЕН 

3. Като 2 ЛЯВ 

4. Динамичен Обтегач 

5. Дъска, на коляно крак назад, коляно към рамо – с редуване 

6. Гръб – събиране на лопатки-разтягане 

7. Кръстосана стъпка 

8. Куче с муцуната надолу 

 

Ден 3 – Тренировка за цяло тяло, 30 минути 

Име на файла: 57.cialo-tialo-30min.mp4, размер на файла: 295,826,695 Bytes 

I част Табата 20/10, 8 интервала без почивка 

1. Високи колене - 20 сек. 

2. Високи колене нов стил - 10 сек. 

II част - 2 кръга 

1. Пистол, на 1 крак Бърпи с лицева опора, скок встрани - 10 

2. Дълбок клек със скок+крак встрани с редуване - 20 

3. Набиране на маса - 10 

(замества се с гребане с 2 гири в 1 ръка) 

4. Изходно положение напад, завъртане на 180 градуса до напад, изправяне и ритник напред, 

стъпка назад до напад, скачащ напад - 10 

1 минута почивка 
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III част - 2 кръга 

1. От сранична дъска лакет към срещуположно коляно - 10 за всяка страна 

2. Легни - колене зад рамене - изправяне със скок - 10 (ако може да се изпълни по-бавно и без 

инерция, за да се включва повече корема) 

3. Гмуркане - 5 

4. Изходно положение предмишница успоредна на пода. Гири нагоре, завъртане встрани, 

раменна преса, гири пред гърди, изходно положение - 5 

IV част Табата 20/10 с почивка, 8 интервала 

1. Бърпи с клек, без лицева опора 

2. Пул овър 

V част Изометрия в Табата стил 20/10, 8 интервала 

1. Дъска на 1 крак ЛЯВ (работят също и глутеуси и задно бедро) 

2. Дъска на 1 крак ДЕСЕН 

 

Ден 4 – Почиваща тренировка 

Име на файла: pochivasta-trenirovka-21min.mp4, размер на файла: 193,399,080 Bytes 

I част Табата 20/10 

В почивката: 2 пъти пръсти, 2 пъти пета 

1. Средно високи колене 

2. Коляно в коляно ДЕСЕН 

3. Коляно в коляно ЛЯВ 

4. Крак напред ДЕСЕН 

5. Крак напред ЛЯВ 

6. Коляно в коляно настрани ЛЯВ 

7. Коляно в коляно настрани ДЕСЕН 

8. 2 встрани, 3 център 
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II част 

1. Крак назад, задържане сгънат встрани, наклон 3 пъти ЛЯВ 

2. Крак назад, задържане сгънат встрани, наклон 3 пъти ДЕСЕН 

3. Копресиране на въздух обтегнати ръце – 20 

4. Компресиране свити – 20 

5. Разтягане гръб с редув – 20 

6. От куче разтягане предно бедро ДЕСЕН до 20 

7. Като 6 – ЛЯВ до 20 

8. Легнал гълъб ДЕСЕН напред 30 

9. Легнал гълъб ЛЯВ напред 30 

10. Куче до 30 

11. Дъска разгъване на ДЕСЕН встрани – 10 

12. Дъска разгъване на ЛЯВ встрани – 10 

13. Обтегач до 20 

14. От седеж с кръстосани крака задържане до 20 за всяка страна 

15. От прав стоеж стъпало на бедро ЛЯВ – до 20 

16. От прав стоеж стъпало на бедро ДЕСЕН – до 20 

17. Обтягане на цялото тяло към небето 

 

Ден 5 – Долна част 27 минути 

Име на файла: 58.dolna-chast-27min.mp4, размер на файла: 260,116,278 Bytes 

I част Табата 20/10, 8 интервала без почивка 

1. Високи колене - 20 сек. 

2. Скок на 180 градуса до клек - 10 сек. 
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II част - 3 кръга 

(По желание след всяко упражнение се изпълнява страничен напад, размяна на краката 

със скок, с редуване - 10 пъти. 

Пробвах тренировката по този начин и е брутална! Видеото е без страничен напад след 

всяко упражнение.) 

1. Много широко разтворени крака, дупето назад и ниско, разтягане наляво, надясно, скок 

до Дъска, повдигане на обтегнат крак, с редуване - 10 

2. От триъгълник крак назад и нагоре - коляно към рамо - обтягане на крак назад - крак 

напред до коляно на пода - повдигане на другия крак назад - 10 за всеки крак 

3. Дълбок клек със скок - 20 

4. Качване на стол - напад назад - 10 за всеки крак 

III част 

1 серия: От лакти и колене обтягане на крак назад - 50 за всеки 

2 серии: От длани и колене повдигане на свит крак встрани - 10 за всеки 
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Ден 6 – Горна част 21 минути  

Име на файла: 59.gorna-chast-21min.mp4, размер на файла 187,824,533 Bytes 

I част Табата 20/10, 8 интервала без почивка 

1. Високи колене - 20 сек. 

2. Дъска със скок широко разтваряне на крака и събиране - 10 сек. 

II част - 2 кръга 

1.Бърпи - задно кълбо – 10 

/да се изпълнява без инерция при изправяне, за да работи повече корема. Ако пък е трудно 

изправянето, тогава да се използва по-голяма инерция) 

2. Пул овър - Флайс - Коремна преса - 10 

3. Лицева опора на 1 крак - Рамененна преса (на 1 крак) - 10 

4. От странична дъска - стъпало докосва пода - ритник напред - докосване на пода - обтягане 

назад - 10 за всяка страна 

5. Легнал орел коремна преса - 10 за всяка страна 

6. Ренегадско гребане на 1 крак с редуване - 20 
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Ден 7 – Почиваща тренировка 

 

Ден 8 – Цяло тяло 45 минути 

Име на файла: 60.cialo-tialo-45min.mp4, размер на файла: 421,957,805 Bytes 

I част Табата 20/10, 8 интервала без почивка 

1. Високи колене - 20 сек. 

2. От Дъска - скок на 1 крак, другият нагоре след това коляно към рамо - 10 сек. 

II част 

Всяко упражнение се изпълнява 3 серии, между които се почива със средно високи колене. 

Почивката е индивидуална 20-30-40 секунди или кой колкото има нужда да се възстанови. 

1. От Дъска със събрани стъпала, скок разтваряне на краката и в същото време лицева опора. Скок 

до клек. Нисък напад ЛЯВ, нисък напад ДЕСЕН. Цялата комбинация е 1 повторение - 10 

2. Кофички на стол с обтегнати или свити крака. На всеки 2 кофички (по желание) се изпълнява 

Нинджа скок (заменя се с клек) - 10 (броят се кофичките). 

3. Напад назад-напред ЛЯВ крак стационарен - 10  

+Повдигане на ханша на 1 крак ЛЯВ крак на стол - 10 

След това същото с ДЕСЕН крак 

4. Ренегадско гребане с редуване - 50 

5. Рамене - с обтегнати ръце напред и нагоре+раменна преса като гирите се спускат до нивото 

на раменете. Лактите не са встрани до тялото, а малко пред тялото. С редуване - 10 

 

МОЖЕ ДА СЕ ИЗПЪЛНЯТ САМО ГОРНИТЕ 5 УПРАЖНЕНИЯ И ТРЕНИРОВКАТА ДА ПРИКЛЮЧИ 

Опитайте горните 5 упражнения като кръгова тренировка. Тогава упражненията се изпълняват 

едно след друго (без почивка високи колене). В този случай се пести време, защото се натоварват 

последователно различни мускулни групи. 

------------------------------- 

Следващите упражнения се изпълняват по 1 серия и са по желание 
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6. От колене и длани: обтягане на крак назад+коляно към чело - 50 за всеки крак 

7. Дъска от лакти: крак докосва пода встрани+коляно към рамо+стъпка встрани - изходно 

положение - 20 за всяка страна 

 

Ден 9 – Пълна почивка 


