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שלום רב

עברנו עונה משמעותית ביותר, אשר בראייה לאחור בעוד מספר שנים תוכלו להגיד בסיפוק שגם 
בתקופת הקורונה הצלחתם לשמור על שגרת אימונים מצוינת, לשמר ואף לשפר את יכולותיכם. 

למרות שאתם יכולים להמשיך עוד כמה צעדים קדימה, זה הזמן לעשות שינוי באופי האימונים 
ולוח הזמנים השבועי ולקחת אוויר.

כאחראים ומובילים אתכם בצד המקצועי, תפקידנו ללמד אתכם לווסת את המאמצים בין תקופות 
השנה השונות, ללמד אתכם מתי צריך ללחוץ קדימה בכל הכוח, ומתי צריך להישען אחורה.

ספורטאי אינו יכול להיות עם הרגל בכל הכוח על הדוושה כל יום, כל שבוע, כל שנה, ומי שלא 
יבחר לקחת אוויר בעיתוי הנכון- הגוף, הראש או מעגלי החיים האחרים יקחו עבורו את ההחלטה 

לגבי העיתוי שלא בשליטתו.

ששת השבועות הקרובים יתנהלו במתכונת שונה, מתכונת שמאחוריה עומדים 
שלושה עקרונות:

טיפול בגוף
הקטנת משך הזמן המוקדש לאיכות ותהליכי שיפור,

לטובת קידום תהליכי התאוששות ושיקום

טיפול בראש
פעילויות מהנות, שוברות שגרה, מגוונות,

פחות פעילויות של "אני צריך" ויותר "אני רוצה"

איזון מעגלי החיים האחרים
זמן מנוחה, זמן למשפחה, זמן לעצמי

זוהי אינה תקופה שבה אנחנו מוכווני קו סיום,
ולכן מסלולי העבודה מקבלים שינוי מסוים:

מסלול BASIC המסלול העיקרי והמומלץ לרוב המוחלט- יכלול תכנית אימונים המורכבת 
מאימוני הקבוצה ואימונים שיבוצעו עצמאית, ויתמקד בהתאוששות מהעונה החולפת

והכנת הגוף לעונה הבאה

*ספורטאים במסלול זה ילוו על ידי באופן אישי

מסלול TRAINING המסלול העיקרי שבו מאמן מלווה מתאמן, מתאים בתקופה זו לספורטאים 
בתחילת דרכם, אשר נמצאים בקבוצה פחות מ-4 חודשים, ומשתמשים בקיץ ע"מ להמשיך 

תהליכי שיפור לקראת תחילת העונה

קיץ מהנה ומוצלח לכולם
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מעט על האימונים

שחייה

אימון ים- מטרת האימונים היא לשמור על תחושת הנוחות והביטחון במים פתוחים ולשמר 
יכולת לקראת אירועי הטריאתלון של ספטמבר.

אימוני הים יתקיימו אחת לשבועיים, כאשר תנאי הים מתאימים. במידה ולא יתקיים אימון בשבוע 
מסוים, נשאף לקיימו בשבוע שלאחר מכן. 

אימוני בריכה- אימוני הבריכה יהיו קלים וקצרים יותר ויתרכזו בשיפור מרכיבי טכניקה ויסודות

רכיבה

אימון זוויפט- אימון משותף, בכל יום רביעי נקיים אימון וירטואלי חגיגי,
במתכונות ובמסלולים שונים.

אימוני סופ"ש- במהלך הקיץ נקיים לסירוגין אימונים ביום שישי ע"מ להשאיר
את השבת פנויה למשפחה או לרכיבות חברים.

במהלך הקיץ נקיים גם רכיבות שאינן במסלולים השגרתיים.
דבוקה 4 - פרויקט מיוחד שבו נשקיע סדרה של אימונים ספיציפיים שמטרתם שיפור היכולות 

של הרוכבים בדבוקה, ע"מ להעלות את הרמה לקראת תחילת העונה הבאה. אימוני דבוקה 4 
יתקיימו במהלך הקיץ בימי שישי בלבד.

ריצה

אימון האיכות של אמצע השבוע- אימון הדגל השבועי יתרכז בשיפור מרכיבי ריצה
שקיבלו עדיפות משנית בתקופת הבנייה העיקרית בחודשים האחרונים- טכניקה ויסודות.

תוכן מקצועי

אחת לשבועיים ביום שני בערב -
ZOOM LIVE הדרכה מקצועית הרלוונטית לתקופה

הנושאים:

#1 תקופת OFF SEASON כיצד להתנהל-
התאמות באימונים, איך לשחרר בלי להרגיש ייסורי מצפון :)

#2 קביעת מטרות ויעדים לעונה הבאה-
נסקור בפניכם את האפשרויות העומדות לפניכם בשנה הקרובה.

#3 מפתחות לעונת בסיס מוצלחת-
נכין את הדגשים, נרחיב את הידע ונתאם ציפיות לחודשי הסתיו.
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