
Kausi VKO 46 Kilpailukausi Tartoon lähtiät, Muille sovitellut harjoitukset

Teema JUDO KISOIHIN LÄHTIJÄT PALAUTTAVA HARJOITUS, 
MUUT VOIMAHARJOITUS

KISOIHIN LÄHTIJÄT; LEPO, 
MUUT; PALAUTTAVA 
HARJOITUS

JUDO + VOIMAHARJOITUS LEPO

Päivä ma 12.11. Ti ke 14.11. To Pe La su 18.11.

Paikka Punttisali

Huom!
Tartoon lähtiät terävät lyhyet sarjat, hyvät 
palautukset. Muille pitkiä teknisiä randoreita, 
hyvillä palautuksilla

Rusin suunnittelu, Tomi Purhonen suunnittelee, Tarton kisat; 
Perttu, Niko, Reko

Sisältö

ILTAHARJOITUS  / JUDO (1,5h)
LÄMMITTELY 15min: Mattoliikkuminen 
&-drillit, loppuun 2-3*10 sek kamppailu 
(sykkeen nosto/herättely) + teräviä 
omia
heittoja 3*3heittoa/sarja

TEKNIIKKA 1 (20 min): Kakari geiko 
lyhyinä terävinä sarjoina, suoritukset 3 
kombinaation sarjana kolmannella 
heitto,
hyvällä palautuksella, 5min lopusta; 
omat mattohyökkäykset

TEKNIIKKA 2 (20min): Otoshi 
käsivarsiotteesta

RANDORI: 1) Pystyrandorit 5*2min, 
palautus 1,5min, teknisiä 
randoreita,  (yako-soku geikon ja 
randorin välimuoto), ei kisailijat voivat 
yhdistää pidemmiksi pätkiksi
2) Mattorandori 3*3min, tekninen 
randori, kisoihin lähtijät 1min pätkissä 
hyvällä palautuksella

LOPPULÄMMITTELY: Jäähdyttely + 
venyttely

AAMUHARJOITUS 20min: 
Kuminauhatreeni
ILTAHARJOITUS: 
VOIMA/VOIMAKESTÄVYYS                       
                                                                        
                                                                    LÄ
MMITTELY 10min: Kuminauhatreeni + 
venyttely tai keppijumppa + tanko
VOIMAHARJOITUS : 1) Rinnalleveto + 
työntö: 3*6; raaka rinnalleveto ilman 
kyykkyä + välitön työntö, kuormaa
nostetaan joka sarjaan, 2) Kyykky: 3*6 
kuormaa nostetaan joka 
sarjaan, keskivartalo
tiukassa paketissa 3) 
Sotilaspenkki; Aleneva pyramidi 8, 7, 6, 
5, kuormaa nostetaan koko ajan, 
4) Vatsalihakset 10 
toistoa/sarja*4sarja; vinopenkki, pieni 
paino, kierretään paino sivulle vuoron 
perään, paino siten että viimeiset 
tuntuvat, 5) Leuanveto; 6-8 
toistoa/sarja*4sarjaa; tehdään judokin 
kauluksesta, lisäpaino 
JÄÄHDYTTELY / VENYTTELY 

Ilta treeni Judo, Aikuiset/Nuoret ohjelma: 15 min 
alku jumppa ja venyttelyt. Parin kanssa utsikomit, 
aktiivinen liikkuminen 3x3 min, 2 min. palautus.  
Oma tokui waza heitot MAX voimalla ja 
nopeudella, 5 toistoa x 4 sarja, palautus 2 min 
sarjojen välissä.  Sitten Otetaistelua ja siihen 
yhdistetään omaa tokui waza, heitot lähtee 
täysillä. Otetaistelu kestää maximissaan 5 
sekuntia. 3 toistoa x 3 sarja, palautus 2 minsa. 
Kilpailijat lopputreeni aktiivinen jäähdyttely ja 
aktiivinen venyttely. Muut pysty randorit.

MUUT
20min kevyt 
tasavauhtinen lenkki, 
20min 
kuminauhatreeni, 
15min venyttely

LÄMMITTELY 10min: Kuminauhatreeni + venyttely tai 
keppijumppa + tanko

Voimakestävyysharjoitus; vk 42 perjantain 
voimakestävyysharjoitus korjattuna tämän hetken 
painoihin
VOIMAHARJOITUS 
1)Rinnalleveto + työntö:3*4; raaka rinnalleveto ilman 
kyykkyä + välitön työntö, kuormaa nostetaan joka 
sarjaan, kuorma suurempi kuin tiistaina
2)Kyykky: 3*4 kuormaa nostetaan joka 
sarjaan, keskivartalo
tiukassa paketissa, kuorma suurempi kuin tiistaina
3)Sotilaspenkki; Aleneva pyramidi 5, 4, 3, kuormaa 
nostetaan koko ajan  
4)Vatsalihakset 10 toistoa/sarja*3sarja;
vinopenkki, pieni paino, kierretään paino sivulle 
vuoron perään, paino siten että viimeiset tuntuvat
5)Leuanveto; 6-8 toistoa/sarja*3sarjaa; tehdään 
judokin kauluksesta, lisäpaino 

JUDO 1) Omat heittoperheen läpikäynti
10min, lyhyet sarjat, keskitytään teknisesti hyvin 
heittosuorituksiin 2) Kamppailu
+ heitto 20min; lyhyt kamppailu, ”pumppujen 
hyödyntäminen tilan tekoon, 2-3 kombinaation sarjat 
joista viimesellä heitto, uke löysää
sopivasti, vuoron perään, sopivasti palauttaen, siten 
että maitohappoa ei kerry

JÄÄHDYTTELY / VENYTTELY

MATTOTEKNIIKKA + PITKÄT TEKNISET RANDORIT, 
HYVÄT PALAUTUKSET


