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TRX gyakorlatok  

(bővített kiadás) 

Kezdő – Középhaladó szint 

3-5 napos edzésterv 
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Alapszabályok, hibák elkerülése 

A kezdetek kezdetén mindenképp óvatosan kezd a gyakorlatokat, főleg első alka-

lommal az első jó élmény sok mindent meghatározhat, főleg azt hogy akarod-e még egyszer 

használni az eszközt vagy sem. Az első edzések előtt nem árt némi felvezetés, kondizás, hogy 

jó kedvvel csináljuk végig a programot. Persze egy jó edző, csoportvezető erre figyel és meg-

kérdezi (felméri) milyen állapotban vagy. Ha persze magad kezded el, jól kell ismerni a tested 

és az ezzel járó képességeket. Első lépésként tényleg nézzetek sok videót, edzéseket és pró-

bálgassátok, ismerkedjetek vele. Ezek után jöhet az első edzés, ami biztos egy nagyon új él-

mény lesz, ha hasonló eszközzel eddig nem találkoztatok.   

Pár alap dolog mielőtt kezdenétek és amire mindig figyelni kell! 

- Ha fáj valamilyen testrészed, mellőzd annak erőltetését maximum nyújts. 

- Gerinc és derék és egyéb komoly sérülésekkel rendelkezők szakorvossal 

mindenképp vegyék fel a kapcsolatot, hogy használhatják-e. Bár rehabili-

tációra kiválóan alkalmas és sok orvos ajánlja is, de csak a megfelelő 

gyógyulási szakasz után. 

- A gyakorlatok közben a kötél és a TE kapcsolatod: 

o A kötél mindig feszes, minden állapotban, sosem laza ez a legfon-

tosabb, ha lóg a kötél az ROSSZ! 

o A kötél esetek nagy részében nem ér a testhez, nem csak azért 

mert dörzsöl és kellemetlen, hanem azért mert a tartás mint alap-

állás szintén nagyon fontos. 

o Guggolásnál a lábszár alsó része és a talaj derékszöget zárjon be, a 

térdedet kíméld vele. 

o A has és a hát mindig egyenes (gyakorlattól függően) tehát nem 

domborodik, homorodik tartani kell mereven, mint egy cövek. 

o Ha valamelyik gyakorlatot nem érzed, hogy ott „fáj” ahol kéne, az 

nem feltétlen azt jelenti hogy rosszul csinálod, hanem azt, hogy 

más izmaid erősebbek, mert itt 20 izom is dolgozhat egyszerre egy 

gyakorlatnál. 
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Bemelegítés az edzések előtt: 

1 - 2 km laza futás közben azok a gyakorlatok, néhány ezekből felsorolás szinten, időt, távot 

nem írok mennyi (érzés szerint) mindenre jusson idő. 

o magas térdemelés 

o sarokemelés 

o bal/jobb lábon szökdelés 

o indián szökdelés 

o előre/hátra karkörzéssel szökdelés 

o oldalsó kéztartással szökdelés mindkét oldalsó irányban 

o Csípőmozgatás oldalsó tartásban előre/hátra lépéssel 

o Kilépő láb fele törzsfordítás – magad mögé nézel 

o Hajolgatás minden lépésnél (lazán kicsit hajlított lábbal) 

o Lábujjhegyen járás, sarkon járás, külső talp élen járás 

Fontos, hogy olyan helyen végezd gyakorlatot, ahol mérni távolságot, azaz miből mennyit 

csinálsz, például egy füvesített hátsó udvar, ha van lehetőség mezítláb vagy zokniban végezd, 

úgy jobban erősödik a bokátok. (persze ha erre nincs mód, akkor jó cipőben egy focipálya 

vagy futópálya is.) 

A gyakorlatok előtt a szokásos gimnasztikai gyakorlatok: 

o fejkörzés balra jobb két körzésváltakozással, 

o bal tenyér jobb fülön lassan leengedjük a fejünket majd vállkörzés kétszer elő-

re és hátra. Majd ugyanezt másik kézzel és vállal, 

o Tarkón a kéz, leengedjük a fejünket, egy rövid ideig ott tartjuk. 

o Karhajlítás – nyújtás kétszer előre kétszer hátra, majd fül mellett a kéz és 

ugyanezt még egyszer, 

o Kétszer guggolás, kétszer törzshajlítás. (lehet zártlábbal vagy terpeszállásban 

balra-jobbra kilépéssel.) 

o Törzskörzés balra, jobbra vagy hajlítás balra, jobbra, 

o Törzsdöntés terpeszállásban balra, középen, jobbra és hátra vagy másképp 

ezeket lehet sokféleképp variálni, 

o Hanyatt fekvés, lábfelhúzás fenék alatt a kéz, láb felhúzás előre hátra, 

o Hanyatt fekvés, láb felhúzva alsó lábszár vízszintes a földdel, hasprések tarkón 

a kéz, oldalt a kéz vagy mellen a kéz. Ha van valamilyen labda, nehezék, amit 

foghatunk vagy lábra rakhattok, akkor úgy csináljátok, mint az edzéseken. 

o Hanyatt fekvés, labdát elgurítjuk, a fenekünk alatt közben törzset emeljük, 

o Egy kis szökdelés következik, páros lábbal előre, hátra oldalra, terpesz zár, 

minden másodiknál oldalsó karelemelés vagy fejfölé emeljük. Nagy segítség, 

ha van nálatok egy labda vagy valami tárgy, amit foghattok úgy jobban koor-

dinálható a mozgás. 
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TRX - 3 napos edzésterv 

Ezt az edzéstervet azoknak ajánlom, akik kevesebb idővel rendelkeznek, de mégis 

formálódni szeretnének illetve jelen állapotukat fenntartani. Az edzések kb. 1 órát vesznek 

igénybe a bemelegítéssel, a pihenők és gyakorlatoknál fontos 30 – 45 másodpercnél több ne 

teljen el, mert így lesz hatékony az izommunka és a zsírégetés. 

Az edzések izomcsoportokra illetve cardio és izomépítő részekre bonthatók. A gyakor-

latoknál fontos, ha nehezíteni vagy fejlődni szeretnénk, elsősorban az ismétlésszámot kell 

növelni, vagy fix időre végezni a gyakorlatokat. A cél hogy minden gyakorlat legalább 30 má-

sodpercig tartson, utána 30 másodperc pihenő és így tovább. A kajálásról itt külön szót nem 

ejtek, az még nagyon sok lenne, de a lényeg, hogy szénhidrát kizárólag reggel vagy délben 

(barna, rozskenyér), sok fehérje (fehér hús formájában) köret helyett inkább gyümölcs, zöld-

séggel pótoljátok. 

A nyújtó gyakorlatokat ne csak az elején és végén alkalmazzátok, hanem természetesen 

közben, abban fél/egy percben, amikor pihentek. Az edzésterv önmagában nem tesz csodát, 

de heti két edzésnél sokkal koncentráltabb és hatékonyabb lesz. Az edzések mellé minden-

képp javaslok heti két alkalommal legalább futást vagy valamilyen labdajátékot vagy egyéb 

kiegészítő sportot. A fejlődés kulcsa mindig az, hogy legyen minden kellőképpen megmoz-

gatva. Az edzéshetek például lehetnek olyanok hogy: 1. TRX, 2. futás, 3. pihenés, 4. TRX, 5. 

futás, 6. TRX, 7. pihenő. De akinek marad, energiája rakhat két edzést egy napra, de mondjuk 

lábedzés mellé nem ajánlatos +- egy nap nagyobb erőt igénylő futást rakni. 
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Egy verzió a sok közül: 

1. nap:  

a. Bemelegítő gyakorlatok: 

i. Válasszatok 2-t a felsoroltakból és 2 sorozatot végezzetek mindkettő-

ből 

b. Kargyakorlatok: 

i. Bordásfallal szemben sima bicepsz gyakorlat: 4 sorozat 2*10 húzás he-

tente + 1 húzás 14 után, 5 soroztat és 2*10 stb. 

ii. Egykezes húzás sima bicepszből: 2* 4 sorozat 2*10 ismétléssel  

iii. Tricepsz gyakorlat, 4 sorozat 10 ismétlés, hetente + 1 húzás 14 után, 5 

soroztat 10 ismétlés stb. 

c. Has gyakorlatok: 

i. Láb a TRX-ben, háton fekvés, tenyéren támaszkodás, láb 4 sorozat 10 

ismétlés, hetente + 1 húzás 14 után, 5 soroztat 10 ismétlés stb. 

ii. Könyök vagy kéztámasz, lábfelhúzás bal oldalt középen és jobb oldalt, 

majd visszafele folyamatosan 4 sorozat 3*5 db oldalanként – hetente 

+3 db 

iii. Mindkét láb a TRX-ben felfele néz, kéztámasz, lábat magunk alá húz-

zuk, majd teljesen kinyújtjuk, egy kicsit megtartjuk és visszaengedjük. 

4 sorozat 10 ismétlés, hetente +1 

d. Core – stabilizáló izmok: 

i. Oldalsó tartás könyék vagy kéz támasz, csípő leengedés, kitartás, leen-

gedés, kitartás - rövid váltásokkal. 4 sorozat, 7-7-7-7, hetente +1 

e. Levezető gyakorlatok: 

i. Válasszatok 2-t a felsoroltakból és 2 sorozatot végezzetek mindkettő-

ből 

2. nap:  

a. Láb gyakorlatok: 

i. Bordásfal felé fordulás, kicsit döntött törzzsel guggolás, először két 

lábbal utána egy-egy lábbal: 4 sorozat 10 egy lábbal utána 10-10 egy 

lábbal hetente + 2db mindháromból  

ii. egyik láb beakasztva a TRX-be háttal a bordásfalnak, majd guggolás, 

kéz oldalsó tartásban lehet egyensúlyozás miatt. 4 sorozat 10 ismétlés, 

hetente + 2 db 

b. Core – stabilizáló izmok: 

i. Álló gyakorlat két kézzel fogjuk kéz a magasban, oldalsó állás, majd 

domborítjuk a felső testünket egy irányban, 4 sorozat 10 ismétlés 

mindkét irányban hetente +1  

ii. Láb a TRX-ben könyék vagy fekvőtámasz oldalsó láblengetés mindkét 

irányban, szigorúan időre ne darabszámra. 4*30 másodperc rövid pi-

henőkkel 
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c. Hát gyakorlatok: 

i. Evezés állva, karhajlítás és nyújtás, egyenes hát, kéz kicsit oldalra húz, 

de csípőhöz közel tart, 4 sorozat 10 ismétlés hetente +1  

ii. Könyék vagy fekvő támasz, láb a TRX-ben, homorítás egyenes hát és 

láb, lassú mozgás, húzásnál és engedésnél is, 4 sorozat 10 ismétlés he-

tente +1 

d. Levezető gyakorlatok: 

i. Válasszatok 2-t a felsoroltakból és 2 sorozatot végezzetek mindkettő-

ből 

3. nap:  

a. Bemelegítő gyakorlatok: 

i. Válasszatok 2-t a felsoroltakból és 2 sorozatot végezzetek mindkettő-

ből 

b. Mell gyakorlatok: 

i. Tárogatás bordásfalnak háttal, egyenes karokkal, háttal 4 sorozat, 6 

ismétlés hetente +1 

ii. Fekvőtámasz álló helyzet vállszélességű fogás, a kötél nem ér a karhoz, 

minél mélyebben és meredekebben 4 sorozat, 10 ismétlés hetente +1 

c. Váll gyakorlatok: 

i. Y gyakorlat, álló gyakorlat egyenes karokkal, háttal 4 sorozat, 10 ismét-

lés hetente +1 

ii. Térdelő állás, egyenes karokkal fül mellett a kéz leengedés hát homorí-

tásig, 4 sorozat, 10 ismétlés hetente +1 

d. Has gyakorlatok:  

i. Láb a TRX-ben könyék vagy kéztámasz, biciklizés előre és hátra lábhú-

zással (NEM fel és le) időre ne darabszámra, 4*30 másodperc minél 

rövidebb pihenőkkel 

ii. Mindkét láb a TRX-ben felfele néz, kéztámasz, lábat magunk alá húz-

zuk, majd teljesen kinyújtjuk, egy kicsit megtartjuk és visszaengedjük. 

4 sorozat, 10 ismétlés hetente +1 

e. Levezető gyakorlatok: 

i. Válasszatok 2-t a felsoroltakból és 2 sorozatot végezzetek mindkettő-

ből 

 

 

Jó edzést kívánok!  
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TRX - 5 napos edzésterv 

Ezt az edzéstervet azoknak ajánlom, akik több idővel, energiával, rendelkeznek és 

szeretnének szálkás izmokat és igazán kisportoltak lenni. Az edzéseken nem kell kétségbe 

esni és áttérni rögtön a könnyebb verziókra, gyakorolni, gyötörni kell és menni fog, de persze 

sérülésig nem szabad eljutni. Nem kell mindenből a legnehezebbel kezdeni, érdemes a gyen-

geségeket erősíteni és miután ez megvan abból is kívánt szint, utána kezdeni egyformán 

mindent edzeni. Ha nem így csináljátok, előfordulhat, hogy az arányok nem hogy javulnának, 

hanem romlanak. Persze örülni kell, ha valami könnyen megy, de az valószínű később is 

könnyen fog Az edzések kb. 1 órát vesznek igénybe a pihenők és gyakorlatoknál fontos 30 

– 45 másodpercnél több ne teljen el, mert így lesz hatékony az izommunka és a zsírégetés. 

Az edzések izomcsoportokra illetve cardio és izomépítő részekre bonthatók. A gyakor-

latoknál fontos, ha nehezíteni vagy fejlődni szeretnénk, elsősorban az ismétlésszámot kell 

növelni, vagy fix időre végezni a gyakorlatokat. A cél, hogy minden gyakorlat legalább 30 má-

sodpercig tartson, utána 30 másodperc pihenő és így tovább. 

Ha valaki nagyon oda akar figyelni, akkor bizony ez az étrendre is vonatkozik. Táplálék 

kiegészítő nem a legfontosabb dolog, de maximum zsírégető tablettát és tiszta fehérjét java-

solok. Multivitamint, magnézium + B6 vitamint mindenképp ajánlom, pezsgőtabletta vagy 

kapszula formájában, hogy ne merüljetek ki hamar. E mellett rengeteg gyümölcs és zöldség 

használjátok ki, hogy nyár van és van minden. Szénhidrátból burgonya szinte teljesen essen 

ki, esetleg csak főzve kis petrezselyemmel, kenyérből barna, rozs, teljes kiőrlésű, de abból is 

minimális. Tésztából szintén durumból készülteket javasolnám, árban ezek nem drágábbak, 

mint a hagyományos társuk, és ha csökkentjük a mennyiséget még jobban is járhatunk. 

A nyújtó gyakorlatokat ne csak az elején és végén alkalmazzátok, hanem természetesen köz-

ben, abban fél / egy percben, amikor pihentek. Az edzésterv elég húzós lehet, de kellő odafi-

gyeléssel teljesíthető, ha pedig ez már simán megy, beszélhetünk még többről is . Az edzé-

sek mellé mindenképp javaslok heti 2-3 alkalommal legalább futást vagy valamilyen labdajá-

tékot vagy egyéb kiegészítő sportot. A fejlődés kulcsa mindig az, hogy legyen minden kellő-

képpen megmozgatva. Az edzéshetek például lehetnek olyanok hogy: 1. TRX – futás (súly-

zós), 2. pihenés, 3. TRX - futás, 4. cardio – futás vagy pihenő, 5. TRX(súlyzós), 6. TRX – futás, 

7. pihenő. Az edzésnapok sorrendisége variálható csak arra is gondoljatok, hogy másnap mi 

lesz, tehát ott más izomcsoportokat mozgassatok meg. 

A gyakorlatok elvégzéséhez mindenképp javaslok medicillabda, homokzsák/párna, 

könnyű pár kilós súlyzók beszerzését. Némelyikkel könnyebb, illetve nehezebb a gyakorlatot 

végrehajtani, de ez épp szituációfüggő. Segítségképpen, amiket használtunk 2-5 kilós tarto-

mányban mozogtak. 

 

 



8 
 

Egy verzió a sok közül: 

1. nap:  

a. Bemelegítő gyakorlatok: 

i. Válasszatok 2-t a felsoroltakból és 2 sorozatot végezzetek mindkettő-

ből 

ii. Amikor gimnasztikáztok, nagyobb súllyal végezzétek az ugrálást és 

többi gyakorlatot is 

b. Kargyakorlatok: 

i. Bordásfallal szemben sima bicepsz gyakorlat: 4 sorozat 2*12 húzás he-

tente + 1 húzás 16 után, 5 soroztat és 2*12 stb. 

ii. Egykezes húzás sima bicepszből: 2* 5 sorozat 2*10 ismétléssel  

iii. Tricepsz gyakorlat, 4 sorozat 10 ismétlés, hetente + 1 húzás 14 után, 5 

soroztat 10 ismétlés stb. 

c. Has gyakorlatok: 

i. Láb a TRX-ben, háton fekvés, tenyéren támaszkodás, láb 4 sorozat 10 

ismétlés, hetente + 1 húzás 14 után, 5 soroztat 10 ismétlés stb. 

ii. Könyök vagy kéztámasz, lábfelhúzás bal oldalt középen és jobb oldalt, 

majd visszafele folyamatosan 4 sorozat 3*5 db oldalanként – hetente 

+3 db 

d. Core – stabilizáló izmok: 

i. Oldalsó tartás könyék vagy kéz támasz, csípő leengedés, kitartás, leen-

gedés, kitartás - rövid váltásokkal. 4 sorozat, 7-7-7-7, hetente +1 

 

e. Levezető gyakorlatok: 

i. Válasszatok 2-t a felsoroltakból és 2 sorozatot végezzetek mindkettő-

ből 

 

2. nap:  

a. Láb gyakorlatok: 

i. Bordásfal felé fordulás, kicsit döntött törzzsel guggolás, először két 

lábbal utána egy-egy lábbal: 4 sorozat 10 egy lábbal utána 10-10 egy 

lábbal hetente + 2db mindháromból  

ii. egyik láb beakasztva a TRX-be háttal a bordásfalnak, majd guggolás, 

kéz oldalsó tartásban lehet egyensúlyozás miatt. 4 sorozat 10 ismétlés, 

hetente + 2 db (idővel lehet súlyzóval is végezni) 

iii. Balra-jobbra lépés, kézzel engedjük a testsúlyt, a felsőtest bordásfal fe-

lé néz, láb rá merőleges, 4 sorozat 10 ismétlés minkét irányban 

b. Core – stabilizáló izmok: 

i. Álló gyakorlat két kézzel fogjuk kéz a magasban, oldalsó állás, majd 

domborítjuk a felső testünket egy irányban, 5 sorozat 10 ismétlés 

mindkét irányban hetente +1  
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c. Hát gyakorlatok: 

i. Evezés állva, karhajlítás és nyújtás, egyenes hát, kéz kicsit oldalra húz, 

de csípőhöz közel tart, 4 sorozat 10 ismétlés hetente +1  

ii. Könyék vagy fekvő támasz, láb a TRX-ben, homorítás egyenes hát és 

láb, lassú mozgás, húzásnál és engedésnél is, 4 sorozat 10 ismétlés he-

tente +1 

d. Levezető gyakorlatok: 

i. Válasszatok 2-t a felsoroltakból és 2 sorozatot végezzetek mindkettő-

ből 

 

3. nap:  

a. Bemelegítő gyakorlatok: 

i. Válasszatok 2-t a felsoroltakból és 2 sorozatot végezzetek mindkettő-

ből 

b. Mell gyakorlatok: 

i. Tárogatás bordásfalnak háttal, egyenes karokkal, háttal 4 sorozat, 6 

ismétlés hetente +1 

ii. Fekvőtámasz álló helyzet vállszélességű fogás, a kötél nem ér a karhoz, 

minél mélyebben és meredekebben 4 sorozat, 10 ismétlés hetente +1 

iii. Tárogatás bordásfalnak szemben, egyenes karokkal, háttal (egy lábra 

támaszkodva felváltva) 4 sorozat, 10 ismétlés hetente +1 

c. Váll gyakorlatok: 

i. Y gyakorlat, álló gyakorlat egyenes karokkal, háttal 4 sorozat, 10 ismét-

lés hetente +1 

ii. Térdelő állás, egyenes karokkal fül mellett a kéz leengedés hát homorí-

tásig, 4 sorozat, 10 ismétlés hetente +1 

iii. Egyenes kar, kézfej lefele néz, párhuzamosan toljuk le kötelet a deré-

kig  

iv. Fekvő pozíció – láb a TRX-ben, könyöktámasz, előre-hátrahúzás egye-

nes háttal 4 sorozat, 10 ismétlés hetente +1 

d. Levezető gyakorlatok: 

i. Válasszatok 2-t a felsoroltakból és 2 sorozatot végezzetek mindkettő-

ből 
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4. nap:  

a. Bemelegítő gyakorlatok: 

i. Válasszatok 2-t a felsoroltakból és 2 sorozatot végezzetek mindkettő-

ből (főleg has és oldalsó izmok bemelegítése fontos) 

b. Core – stabilizáló izmok: 

i. Oldalsó tartás könyék vagy kéz támasz, csípő leengedés, kitartás, leen-

gedés, kitartás - 4 sorozat, 7-7-7-7, hetente +1 

ii. Álló gyakorlat két kézzel fogjuk kéz a magasban, oldalsó állás, majd 

domborítjuk a felső testünket egy irányban, kéz maradjon lehetőleg 

egy helyben, majd váltunk másik kézre 5 sorozat 10 ismétlés mindkét 

irányban hetente +1  

iii. Láb a TRX-ben könyék vagy fekvőtámasz oldalsó láblengetés mindkét 

irányban, szigorúan időre ne darabszámra. rövid váltásokkal. 4*30 má-

sodperc rövid szünetekkel 

c. Has gyakorlatok:  

i. Könyök vagy kéztámasz, lábfelhúzás bal oldalt középen és jobb oldalt, 

majd visszafele folyamatosan 4 sorozat, 3*6 ismétlés hetente +1 

ii. Láb a TRX-ben könyék vagy kéztámasz, biciklizés előre és hátra lábhú-

zással (NEM fel és le) időre ne darabszámra, 4*30 másodperc rövid 

szünetekkel 

iii. Mindkét láb a TRX-ben felfele néz, kéztámasz, lábat magunk alá húz-

zuk, majd teljesen kinyújtjuk, egy kicsit megtartjuk és visszaengedjük. 

5 sorozat, 10 ismétlés, hetente +1 

d. Levezető gyakorlatok: 

i. Válasszatok 2-t a felsoroltakból és 2 sorozatot végezzetek mindkettő-

ből 

5. nap:  

a. Bemelegítő gyakorlatok: 

i. Válasszatok 2-t a felsoroltakból és 2 sorozatot végezzetek mindkettő-

ből 

b. Tetszőleges gyakorlatok: 

i. Válasszatok 2 izomcsoportra gyakorlatokat és próbáljátok úgy végezni, 

hogy 30-30 másodperces szünet és munkavégzés időtartományokat 

tartjátok, minden héten mást próbáljatok, ezek után ugyanúgy leveze-

tés egy kis kocogással is akár  

 

Jó edzést kívánok!  
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Bemelegítő/levezető összetett gyakorlatok 

- Bordásfalnak háttal, Jobb és bal lábbal előre lépünk, majd közben karokat széttárjuk 

egyenesen, mellmagasságban 

 

 
 

 

- Bordásfalnak szemben, egyik lábbal előre lépünk közben karunkat széttárjuk majd 

ugyanazzal a lábbal hátra lépünk karokat összezárjuk és a másik lábat behajlítjuk, so-

rozatonként váltjuk bal és jobb lábat, 

 
 

- Balra és jobbra kilépünk, kézzel fogjuk a TRX-et majd terheljük mindkét lábat óvato-

san, 
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- Karunkat fej fölé emeljük, majd óvatosan előrelépünk bal és jobb lábbal, ugyanezt le-

het oldalsó tartósban is 

 

 
 

 

- Szemben állunk a bordás fallal, majd kötéllel együtt hajolunk, egyenes háttal és karral 

 
 

- Bordásfallal szemben bal és jobb lábbal hátralépünk majd megtartjuk ott pár másod-

percig, a másik láb a levegőben maradjon. 

 

 



13 
 

 

- Bordásfalnak háttal, Jobb és bal lábbal előre lépünk, majd közben a kilépő láb oldali 

kezet felemeljük a másik hátul marad. 

 

 

- Bordásfallal szemben állunk láb keresztben, elfordítva. Törzsdöntés lassan, majd lent 

kicsit megtartva felemelkedés.  

 

 

 

 



14 
 

 

 

- Bordásfallal szemben hátradőlés, egyik kéz lent majd fent, majd kéztartáscsere, a 

szög ne legyen meredek, inkább kényelmes.  
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Mell gyakorlatok: 

- Tárogatás bordásfalnak háttal, egyenes karokkal, háttal (ha nagyon rossz a könyö-

ködnek akkor hajlított minimálisan a könyök) 

 

 
 

- Fekvőtámasz álló helyzet vállszélességű fogás, a kötél nem ér a karhoz, minél mé-

lyebben és meredekebben  

 

- Negatív fekvőtámasz álló helyzet vállszélességnél kicsit szélesebb fogás, a kötél nem 

ér a karhoz, minél mélyebben és meredekebben  
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- Alap fekvőtámasz állás, arc lefele néz mindig, egy karhajlítás nyújtás, egy lábfelhúzás, 

és ezek ismétlése, a kettőt ne olvasszátok össze vigyed végig, a lábfelhúzásnál a derék 

NE vagy minimálisan mozduljon csak a lábat húzd. 
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Váll gyakorlatok: 

- Y gyakorlat, álló gyakorlat egyenes karokkal, háttal - fej fölé a karokat (lehet kilépés-

sel is (kép) ) 

 
 

 

- Térdelő vagy sima állás vállszélességben, egyenes karokkal fül mellett a kéz leenge-

dés hát homorításig, lehet állva is végezni csak óvatosan, egy kilépő lábbal lehet kí-

sérni a mozdulatot.  

 

 
 

 

- Fekvő pozíció – láb a TRX-ben, könyöktámasz vagy kar, előre-hátrahúzás egyenes hát-

tal (elég megerőltető gyakorlat a hátnak és a hasnak is, fokozatosan növeld a kilengé-

sek hosszát) 
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- Szemben a bordásfallal, egyenes kar, kézfej lefele néz, párhuzamosan toljuk le kötelet 

a derékig  

 

 

- Superman gyakorlat - felváltva nehezedünk egyik kézről másikra -                             

bemelegítésként lehet pár sima fekvőtámaszt is csinálni. Illetve lehet tárogatással 

kombinálni. 

 

- Hátsó és oldalsó váll gyakorlat, illetve delta izmok erősítése. A két markolatot fogd 

össze szoroson majd  fordulj törzsből hátra, úgy hogy magad mögé nézel és a kezed-

del kíséred a mozdulatot. Balra – és Jobbra ismétlés egymás után, szigorúan lassan és 

pontosan, gyorsaság nem lényeges!  
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Hát gyakorlatok: 

- Evezés állva, karhajlítás és nyújtás, egyenes hát, kéz kicsit oldalra húz, de csípőhöz 

közel tart 

 

 
 

 

- Tárogatás bordásfalnak szemben, egyenes karokkal, háttal, lábbal – kilépéssel lehet 

kísérni az elején. 

 

 
 

 

- Alsó evezés állva, karhajlítás és nyújtás, egyenes hát, kéz kicsit oldalra húz, de csípő-

höz közel tart (lehető legszűkebb fogásban végig a gyakorlatban) 
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Kar gyakorlatok: 

- Bordásfallal szemben sima bicepsz gyakorlat egyenes hát, csak a kar mozog, első 

részben simán vállmagasságban, utána pedig fej fölé 

 

 

 
 

- Tricepsz gyakorlat, háttal bordásfalnak, kéz a tarkó mögött, majd kiegyenesedik és 

vissza, végig egyenes hát, csukló befele néz. (kilépő lábbal kísérhető de inkább kisebb 

szöggel végezd ha nem megy.)  
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Has gyakorlatok:  

- Láb a TRX-ben, háton fekvés, tenyéren támaszkodás, láb felhúzás (fenék legyen fent, 

de nem muszáj) ha később megy, a kéztámaszt is el lehet hagyni, illetve egy lábas 

gyakorlatokra áttérni. 

 

 

   

 
 

- Könyök vagy kéztámasz, lábfelhúzás bal oldalt középen és jobb oldalt, majd visszafele 

folyamatosan 
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- Láb a TRX-ben könyék vagy kéztámasz, biciklizés előre és hátra lábhúzással (NEM fel 

és le) időre ne darabszámra, illetve a ha nem megy jól, akkor felváltva egyik másik láb 

felhúzás, plusz páros lábbal kiegészítve. 

 

 
 

- Mindkét láb a TRX-ben felfele néz, kéztámasz, lábat magunk alá húzzuk, majd teljesen 

kinyújtjuk, egy kicsit megtartjuk és visszaengedjük. 

 

- Láb a TRX-ben könyék vagy kéztámasz, lábfelhúzás egyenes derékkal és lábbal, a tá-

volságot úgy válaszd meg hogy felhúzásnál ki tudj egyenesedni. 
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Core – stabilizáló izmok: 

- Oldalsó tartás könyék vagy kéz támasz, csípő leengedés, kitartás, leengedés, kitartás - 

rövid váltásokkal. 

 

 
 

- Álló gyakorlat két kézzel fogjuk kéz a magasban, oldalsó állás, majd domborítjuk a fel-

ső testünket egy irányban, kéz maradjon lehetőleg egy helyben, majd váltunk másik 

kézre 

 

 
 

- Láb a TRX-ben könyék vagy fekvőtámasz oldalsó láblengetés mindkét irányban, szigo-

rúan időre ne darabszámra. 
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- Egy kézzel teljes testsúllyal a kötélen lógunk, majd fordulásból, az egyik kezünket fel-

emeljük majd vissza. Az ismétléseket oldalanként váltsd, és itt a mozdulat legyen las-

sú és nagyon pontos. 

 

- A mozdulat ugyanaz, csak a szög meredekebb de a láb már rogyasztva van. 
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- A mozdulatsor tovább vihető és először pár kétkezes bemelegítő húzás után engedjük 

az egyik kezünkkel el, majd húzzuk fel, ügyelj mindig ugyanarra magasságra nyúlj fel, 

és a tested negatív szöget vegyen fel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

 

Láb/fenék gyakorlatok: 

- Bordásfal felé fordulás, kicsit döntött törzzsel guggolás, először két lábbal utána egy-

egy lábbal. Ha már kellő ismétlésszámmal megy, akkor ugrások is végezhetők. 

 

 

 

 
 

- egyik láb beakasztva a TRX-be háttal a bordásfalnak, majd guggolás, kéz oldalsó tar-

tásban lehet egyensúlyozás miatt. 
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- Balra-jobbra lépés, kézzel engedjük a testsúlyt, a felsőtest bordásfal felé néz, láb rá 

merőleges  
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- Egyenes háttal guggolás, kéz magatartásban, a láb derékszöget zárjon be a talajjal és 

a felső és az alsó lábszár is egymáshoz képest. 

 

 

- Bordásfalnak háttal állunk lábujjhegyen tetszőleges szögben, a kéz szorosan test mel-

lett szorítva, guggolások ritmusosan, gyorsan. 

 

 

- A gyakorlatot egy lábbal is lehet végezni hátralépéssel majd lábfelhúzással, oldalan-

ként végezd a sorozatokat, úgy hatásosabb. 
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- Ugrás balra és jobbra, az érkezésre és elugrásra kiemelten figyelj, a magasság és tá-

volság másodlagos szempont. 

 

 

- Az egyik láb a TRX-ben másik a talajon, figyelj az egyensúlyra, a guggolást biztonságo-

san végezd el, lábfelhúzás és a guggolás egy mozdulat része legyen. 

 

 

 

- Balra – jobbra kilépés majd a fellépés után lábemelés minél magasabbra, ha jól megy 

már minimális ugrás is végezhető. 

 


