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Yalnız bu həftəlik məşq qaydalarına əməl etmək istəsəniz, bu bir
problem deyil. Sadəcə həftəlik məşqlərə riayət edərək, çox
yüksək nəticə əldə edə bilərsiniz.
Kitabı bitirdikdən sonra, dəfələrlə yenidən başlaya və müntəzəm
idmanla məşğul olar bilərsiniz.
Son olaraq aldığınız nəticəni fitx.az saytına daxil olaraq, rəy
bölməsində bir çox insanla bölüşməyi unutmayın.

Bu kitab, şübhəsiz ki, fitness və yüksək bir yağ itkisi nəticəsini əldə
etmək yolunda sizə rəhbərlik edəcəkdir.

GİRİŞ
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Müqavimət bantları, əzələ formalaşdırmaq, əzələ gücünü
artırmaq, yağ yandırmaq və ya sadəcə bədən elastikliyini
artırmaq üçün sadə və təsirli bir yoludur. Çox sərfəli qiymətə malik
olması və istənilən yerdə istifadə oluna bilməsilə, sizi yüksək və dolu
olan idman zallarından xilas edir. Yeni başlayanlar üçün
təhlükəsizdir və eyni zamanda təcrübəli istifadəçilərin əlində çox
effektiv bir hala gələ bilməkdədir.

Bu kitabda addım-addım təlimatlarla sizə ayaq üçün müqavimət
lentlərindən istifadə etməyin etibarlı və təsirli üsullarını
öyrənəcəksiniz. İstədiyiniz nəticələr üçün bantın düzgün
tutulmasından, düzgün başlanğıc vəziyyətinə və müəyyən bədən
hissəsinin düzgün hərəkətlərin necə olmalı olduğunu öyrənəcəksiniz.

Müqavimət bantları nədir?

Müqavimət bantları bir davamlı döngə şəklində olan letnlərdir.
İstifadəsi zamanı müəyyən bir bədən üzvünün hissəsi (məsələn
ayaqların alt hissəsi) hədəf alınır və həmin nahiyyəyə müəyyən
məşqlərlə təsir edilir.

AYAQ ÜÇÜN
MÜQAVİMƏT BANTLARI

HAQQINDA
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Müqavimətin birmənalı üstünlüyü, uzanan zaman müqavimət səviyyəsi
artaraq əzələ gərginliyində sərbəst ağırlıqlarda (qantellər kimi) baş
verə bilməyən bir artım təmin edir.

Ayaq üçün müqavimət bandı ilə, bədənin bütün əzələlərini müxtəlif
yollarla əhatə edən bir sıra məşqlər edə bilərsiniz. Bunlar ənənəvi
məşqlərlə birlikdə istifadə edilə bilər, beləliklə hərəkət asan olmağa
başlayarsa, onu biraz çətinləşdirməyiniz mümkündür.

Niyə müqavimət bantları?
Müqavimət lentləri (bantları) ilk başda reabilitasiya məqsədləri üçün
yaşlılar nəzərə alınaraq hazırlanmışdır. Əzələləri, bağları, tendonları
və oynaqları gücləndirmək üçün etibarlı və təsirli bir metod sayıldıqı
üçün xəstələr üstündə sınanırdı. Ancaq fitness azerkeşləri bunun
həmçinin məşq zamanı, bədəni daha da formaya sala biləcəyini kəşf
etdilər. Bədənimizi yalnız fitness zallarda yox, istədiyimiz yerdə məşq
etdirə bilməyimiz çox əla bir xüsusisyyətdir.

Müqavimət bant təliminin (məşqinin) bəzi faydaları.

1. Güc məşqlərində təsirli olurlar.
2. Bun batnları hər yerdə - evdə, ofisdə və açıq havada istifadə edilə
bilər.
3. Daşınan və saxlanıla biləndirlər. Az yer tuturlar və çox yüngüldürlər.
4. Böyük həcmli idman avadanlıqları almaq və ya bahalı idman
salonuna üzv olmaq üçün son dərəcə qənaətli bir alternativdirlər.
5. Müqavimət bantları cazibə qüvvəsinə qarşı işləmədikləri üçün daha
çox yönlüdür. Qrif və ya qantellərdən daha sərbəst bir hərəkət təmin
edə bilirlər.
6. Müqavimət bantları ilə əzələlər həm bir məşqin həm konsentrik
(dolğun), həm də ekssentrik (mərkəzi) hissələrində işləyə bilər.
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ƏSASLARI

Yuxarı tutuşda, barmaqlar zolağı tamamilə əhatə edən ovuclar
yuxarıya doğru tutulur. Əsasən bantı bədəninizə doğru bükmək və
ya düzəltmək məcburiyyətində olduğunuz məşqlərdə, məsələn,
bicep curl -də istifadə olunur.
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Tutacaqlar

Yuxarı tutuş
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Aşağı tutuş

Aşağı tutuşda, barmaqlar zolağı tam əhatə edən ovucların içində
aşağıya baxılır. Əsasən bantı bədəninizdən (sabit bir lövbər köməyi
ilə) uzaqlaşdırmağı və ya özünüzə müqavimət göstərməyinizi tələb
edən məşqlərdə istifadə olunur.

Çəkic tutma


