
ELITEPERFORMANCECOURSE

ELASTIČNOST - Optimalizacija gibanja spodnjih ekstremitet 
Naloga spodnjih ekstremitet je, da vsakodnevno opravljata osnovne posturalno-gibalne funkcije. Če obstaja slab vzorec v kinetični verigi, ki 
nima optimalne funkcije moči, mobilnosti ali simetričnosti med levo in desno stranjo, sledi nepravilnemu vzorcu gibanja in obremenjevanja 
sindrom prenaprezanja in poškodba. 
Kot osnova nam za krepitev spodnjih ekstremitet, še vedno služijo vaje bilateralnih gibanj, ki so za nekoga, ki si je tekom let pridobil nesimetri-
je s področja športa ali drugih dejavnikov škodljiva, zato bo glavna tema na seminarju odkriti, kdo je primeren, da se poslužuje osnovnih 
krepilnih vaj spodnjih ekstremitet, kot sta počep in mrtvi dvig.
Na osnovi testiranja, določanja anemneze in atropoloških karakteristik bomo ugotovili kakšna oblika počepa in mrtvega dviga posamezniku 
odgovarja, da najdemo optimalno rešitev za krepitev spodnjih ekstremitet. Prav tako bomo testirali gibljivost kolčnega sklepa in prikazali 
metodično izbiro vaj za optimalno doseganje gibljivosti, ki zagotavljajo varen napredek. Pojasnjeno bo, kako razmerje med gluteusom, 
globokimi mišicami trupa in pozicija medenice vplivajo na ledveni del hrbta. 
Predavanje bo intenzivno in prilagojeno posamezniku ter njegovim karakteristikam. Pridobili boste znanje in orodja za sistematično 
reševanje problemov efektivnosti spodnjih ekstremitet. Nekatere metode bodo unikatne, ker se Goran osebno z njimi ukvarja že celo svojo 
športno pot in bodo predstavljene izključno le na tem seminarju.

Predavatelj – GORAN SAJKO
Je diplomiral leta 1998 na Kineziološki fakulteti v Zagrebu, smer osnovne kineziološke transformacije in kineziološka rekreacija. Od 
konca študijskih dni do danes je ves čas vpet v profesionalni šport, kjer je do uspehov pripeljal številne profesionalne ekipe iz različnih 
športov in držav. Je tudi redni predavatelj in strokovnjak na Katedri za kondicijsko pripravo Kineziološke fakultete v Zagrebu. Ponaša 
se tudi s številnimi certifikati na področju športne rehabilitacije in priprave športnikov in rekreativcev. Redno predava ali sodeluje na 
številnih kongresih v fitnes industriji doma in v tujini iz področja rehabilitacije in osnovnih gibalnih vzorcev.

KOORDINACIJA IN HITROST V MOČI – tehnično dvigovanje uteži
Dvigovanje težkih bremen z eksplozivno hitrostjo zahteva veliko tehničnega znanja, ki zagotavlja varen napredek brez poškodb in dolgotra-
jnih posledic. Šport, ki je v samem vrhu glede najmanjšega števila poškodb in pri katerem se maksimalno breme dviguje z neverjetno 
hitrostjo je olimpijsko dviganje uteži, ki pa že dolgo ni več samo šport namenjen samemu sebi, ampak se njegove tehnične prvine uporablja 
tako v vrhunskem športu pri mnogih športnih panogah, kot tudi v rekreaciji. Koristnost tega športa sega od razvoja mladega športnika in 
vse do gibalno zdravega starostnika. Največkrat se trenerji poslužujejo učenja tehnike dviganja uteži za izboljšanje hitrosti, maksimalne 
moči, koordinacije, ravnotežja (stabilizacije) in gibljivosti pri razvoju športnika ali rekreativca. 
Namen delavnice je pridobiti znanje iz metodičnega učenja tehničnih prvin dvigov potega in naloga za večjo varnost pri rokovanju 
maksimalnih bremen in za potrebe povečanja hitrosti in koordinacije pri posamezniku. 

Predavatelj – DAMJAN ČANŽEK
Od malih nog zagrizen tekmovalec v vseh športnih panogah, ki jih je izkusil, dokler se ni ustalil pri dviganju uteži, kjer je vrhunec dosegel 
pri 22 letih z osvojenimi naslovi Jugoslovanskega prvaka, večkratnega Slovenskega prvaka in olimpijsko normo. Po končani karieri se 
usmeri v svet fitnesa in skupinskih vodenih vadb, kjer oboje združi z menegiranjem večjih fitnes centrov v Ljubljani.  Ves ta čas še vedno 
goji ljubezen do vrhunskega športa in se zavzeto posveča treniranju športnikov na najvišjem nivoju, ki z njegovo pomočjo nizajo 
mednarodne uspehe. Zadnjih 5 let zveza za olimpijsko dviganje uteži Slovenije pod njegovim vodstvom beleži preporod na domačem in 
tujem ozemlju, kjer so tekmovalci izredno uspešni pri promoviranju športa in države. Damjan je tudi pomemben član strokovnega sveta 
za znanost in izobraževanje pri evropski zvezi za dviganje uteži (EWF), kjer skrbi za izobraževanje mladih športnikov in trenerskega kadra 
v Evropi. Je tudi član izvršnega odbora v zvezi olimpijskega dviganja uteži EU. 

MAKSIMALNA MOČ – premikanje mej telesne zmogljivosti
Na delavnici se boste srečali z osnovnimi vajami triatlona moči (Powerlifting), ki so počep, potisk s prsi in mrtvi dvig. 
Predstavljena bo metodologija, perodizacija in optimalna sestava trenažnega programa za pridobivanje maksimalne 
in eksplozivne moči. Teme, ki jih bomo obdelali so:
- Klasifikacija moči
- Specialne moči in treniranje le teh
- Adaptacija telesa na trening moči
- Biološki zakoni, ki jih je nujno treba upoštevati pri sestavi trenažnega plana
- Različne metode treniranja maksimalne, vzdržljivostne in eksplozivne moči
- Treniranje funkcionalne hipertrofije
- Optimalna intenzivnost, volumen in frekvenca treninga
- Optimalna sestava vadbene enote, mikro, mezo in makro cikla
- Identifikacija ter odpravljanje šibkih točk, ter šibkejših mišičnih skupin, ki zavirajo napredek v moči in vodijo do 
potencialnih poškodb posameznika
- Praktični primeri programov treninga moči vrhunskih športnikov.

Predavatelj – ERNI GREGORČIČ
Ima v lasti kar dvanajst naslovov svetovnega prvaka in se odlikuje 
s številnimi mednarodnimi certifikati in licencami. S pridobljenimi 
izkušnjami in znanji je že več kot 20 let uspešen trener športnikov 
in rekreativcev.

Asistentka - MARIŠA GOLOB
Certificirana trenerka fitnesa z mednarodno 

licenco in 10 kratna svetovna prvakinja v 
powerliftingu!

PETEK, 17.5.2019 od 16.00 do 21.00 – ELASTIČNOST, 90,00 € /5 ur
SOBOTA, 18.5.2019 od 9.00 do 17.00 - KOORDINACIJA IN HITROST V MOČI, 130,00 €/8 ur
NEDELJA, 19.5.2019 od 9.00 do 15.00 - MAKSIMALNA MOČ, 120,00 €/6 ur
CENA 3 DNI SKUPAJ – 300,00 €

•Kvalitetno delo bomo zagotovili z majhnim številom udeležencev in osebnim pristopom, zato je število omejeno na 12 oseb!
•Prijave sprejemamo do 15.5.2019. Prednost imajo udeleženci, ki se bodo udeležili celotnega vikenda.
•Pri večjem številu prijav, bomo zagotovili dodaten termin seminarja.
•Vsi udeleženci bodo prejeli CERTIFIKAT o udeležbi s FZS točkami!

Prijave zbiramo na info@mygym.si do 15.5.2019


