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Месец 12 

Прекрасни, и този месец ще извайваме кръгло дупе и ще наблегнем на вътрешната част на 

бедрата. Напомням да обърнеш внимание на храненето, за да може да се покаже красивият 

релеф, за които работим вече 1 година  

 

Този месец тренировките са трудност: 4.5 от 5 

Ако нямаш време за по-дългите тренировки, изпълнявай по-малко кръгове. Важно е да тренираш 

редовно, макар и само 5 минути. С тренировки не се горят кой знае колко калории, но е важно да 

поддържаш мускулите си тонизирани, защото ще се чустваш по различен начин, а и метаболизмът 

се влияе от това дали има или няма физическо натоварване. Ползата от тренировката не е във 

времето, в което тренираш, а след това, във времето, в което почиваш от тренировки. Затова и 

почивката е важна. Ако се натрупа умора от трениране – вземи си няколко поредни дни почивка 

от тренировки. Тренировките трябва да подобряват качеството на живот! Силна, сковаваща 

мускулна треска влошава качеството на живот! Ако ще тренираме завинаги, трябва да правим 

нещата така че, НЕ да ги търпим, а да можем да ги правим завинаги – това важи за всички сфери 

на живота. 

 

Чакам отзиви в коментарите  

 

Руми
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Тренировъчен план Месец 12  

Следвай последователността на тренировките, независимо кой ден от 

седмицата е  

Ден 1  - Цяло тяло 40 минути 

Ден 2 – Пълна почивка или Почиваща тренировка 

Ден 3 - Цяло тяло 35 минути 

Ден 4  - Почивка или Почиваща тренировка 

Ден 5 - Долна част 20 минути 

Ден 6 - Горна част 25 минути 

Ден 7 –HIIT 20 минути 

Ден 8 - Почивка
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Ден 1 – Тренировка за цяло тяло 40 минути 

Име на файла: 61.cialo-tialo-40min.mp4, Размер на файла: 363,107,628 Bytes 

I част  

Всяко упражнение се изпълнява 3 серии. Между сериите се "почива" с: 

Бърпи с лицева опора - 5 

Суинг - 20 

1. Клек, задържане от 1 до 5, при изправяне гири над глава - 10 

2. Клек + ниско долу ДЯСНО коляно нагоре + изправяне ЛЯВО колено нагоре - 10 за всеки крак 

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

4. Гири встрани и нагоре над глава - 10 

II част - 3 кръга 

(ако имаш сили след второто упражнение изпълнявай 5 Бърпита+20 Суинга) 

1. Воин 3 на ЛЯВ крак, ДЯСНО коляно напред - 10 за всеки крак 

2. От Дъска коляно към срещуположна ръка+обтягане на крак назад, торсът е неподвижен, движи 

се само крака. - 10 за всеки крак 

 

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 
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7. Кръстосана стъпка 

8. Куче с муцуната надолу 

 

Ден 3 – Тренировка за цяло тяло, 35 минути 

Име на файла: 62.cialo-tialo-35min.mp4, размер на файла: 312,543,350 Bytes 

I част Табата 20/10, 8 интервала, с почивка 

1. Страничен напад със скок се редуват краката 

2. Махало 

II част - 3 кръга 

1. Отлепяне на 1 крак + bird dog + по корем повдигане на торс и крака - 16 

2. Ренегадско с редуване - 50 

3. Качване на стол ЛЯВ + разгъване на ДЕСЕН встрани - 10 за всеки крак 

4. Балерина клек - 20 

III част - 1 кръг 

1. От лакти и колене - коляно към рамо +обтягане на крак назад - 50 за всеки крак 

2. Полу клек на 1 крак - надолу другият крак е свит, нагоре обтегнат встрани - 20 за всеки крак 

 

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 
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5. Крак напред ЛЯВ 

6. Коляно в коляно настрани ЛЯВ 

7. Коляно в коляно настрани ДЕСЕН 

8. 2 встрани, 3 център 

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 
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Ден 5 – Долна част 20 минути 

Име на файла: 63.dolna-chast-20min.mp4, размер на файла: 191,625,505 Bytes 

I част интервална тренировка 20/40, 8 интервала, без почивка 8 минути 

1. Пистол ЛЯВ 

2. От триъгълник повдгане на ЛЯВ крак встрани 

3. Пистол ДЕСЕН 

4. От триъгълник повдгане на ДЕСЕН крак встрани  

II част интервална тренировка 20/40, 8 интервала, без почивка 8 минути 

1. Скачащ напад ЛЯВ крак е напред 

2. От лакти и колене ЛЯВ крак назад, надолу до свито коляно без да пада много ниско 

3. Скачащ напад ДЕСЕН крак е напред 

4. От лакти и колене ДЕСЕН крак назад, надолу до свито коляно без да пада много ниско 

III част Табата 20/10, 8 интервала с почивка 

1. Страничен напад, редуване със скок 

2. Нисък сумо клек + повдигане на крак встрани с редуване 
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Ден 6 – Горна част 25 минути  

Име на файла: 64.gorna-chast-25min.mp4, размер на файла 229,797,026 Bytes 

I част - 5 кръга (ако нямаш време изпълни 2-3 кръга) 

1. Лицева опора - 10 

2. Коремна преса с крака обтегнати над пода, при преса се свиват колене към гърди 

едновременно с лакти назад до събиране на лопарки - 10 

3. {Високи колен – 10} + {Подскоци Звезда – 10} - 2 пъти 

II част - 5 кръга 

1. Гмуркане - 5 

2. 2 широки стъпки вдясно+докосване на пода+2 стъпки в ляво – всяка страна се брои - 10 

III част - 5 кръга 

1. Ренегадско гребане с 2 гири в 1 ръка+гири към срещуположен глезен (брои се всяко движение) 

- ДЯСНА страна - 10 

2. Страничен прескок на постелка - 20 

3. Като 1 ЛЯВА страна 

4. Страничен прескок на постелка - 20 

IV част - 8 интервала 20/10 с почивка 

1. От Дъска 2 пъти Планински катерач+скок разтваряне-събиране на крака 

2. Сгъваема масичка + Лодка 
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Ден 7 – HIIT 20 миниту  

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

5 броя Табата тренировка, 8 интервала 20/10, без почивка 

Табата 1 

1. Високи колене нов стил 

2. Нов стил - лек вариант 

Табата 2 

1. Страничен напад + 2 пъти Махало от прав стоеж 

2. Махало от прав стоеж 

Табата 3 

1. Балетен клек (със скок) 

2. От прав стоеж ритник назад - със скок размяна на краката 

Табата 4 

1. От Дъска коляно към срещуположна ръка+ ръка докосва рамо, с лек скок е размяната на 

краката 

2. 2 скока на 1 крак + срещуположна ръка 2 път нагоре 

Табата 5 

1. От Дъска с широко разтворени крака, скок до събиране на краката, коленете в прав ъгъл, прав 

гръб 

2. От прав стоеж страничен прескок 

Ден 8 – Почивка 


