
Kausi VK 45/Kevyt harjoittelujakso: harjoitukset pk harjoittelun ja tehoharjoittelun välillä
Teema JUDO LIHASKUNTO, VOIMAKESTÄVYYS JUDO PALAUTTAVA HARJOITUS LIHASKUNTO + JUDO JUDO, NEWAZA LEPO / ULKOILUA

Päivä ma 5.11. Ti ke 7.11. To Pe La su 11.11.

Paikka FC/ PUNTTISALI FC/JUDOSALI FC/JUDOSALI

Huom!
Kamppalujen työjaksot pitkiä tai keskipitkiä 
(4-5min) hyvillä palautuksilla, teknisiä 
randoreita. 

Henkilöstä riippuen tehdään joko voimakestävyys tai 
voimaharjoitus. Rusi lisää ohjelman Maajoukkue leiri; Joonas, Ella

T Purhonen lisää ohjelman, 
MAAJOUKKUELEIRI; Joonas, Ella 
TEHOSTAMISPÄIVÄ; Reko, 
Perttu, Niko 

Maajoukkue leiri; 
Joonas, Ella

Sisältö

ILTAHARJOITUS  / JUDO (1,5h)
LÄMMITTELY 10min : Peli, venyttely, 
loppuun 2-3*10 sek kamppailu 
(sykkeen nosto/herättely)
TEKNIIKKA 1 (20 min): Oman 
tekniikan vaatiman tilan käyttö ja 
tilan tekeminen, ”pumput”; läheltä -
> etäälle, etäältä ->
lähelle, horjutuksen vaatima tila. 
Kokeilujen jälkeen yako soku geikon 
ja randorin välimuotokamppailuiden 
avulla testaamista. 
TEKNIIKKA 2 (20min): Kosoto – 
gake/gari kombinaatioita + testaus 
omiin tekniikoihin
RANDORI: Pystyrandorit;  3*5min, 
palautus 3min, teknisiä randoreita 
(yako-soku geikon ja randorin 
välimuoto), Mattorandori;  1*5min, 
tekninen
randori
LOPPULÄMMITTELY  
Jäähdyttely + venyttely

AAMUHARJOITUS  20min: Kuminauhatreeni

ILTAHARJOITUS: VOIMA/VOIMAKESTÄVYYS
LÄMMITTELY 10min
Kuminauhatreeni + venyttely tai keppijumppa + tanko

Voimakestävyysharjoitus; vk 41 tiistain harjoitus 
korjattuna tämän
hetken painoihin

VOIMAHARJOITUS  
1)Rinnalleveto + työntö: 3*6; raaka rinnalleveto ilman 
kyykkyä + välitön työntö, kuormaa
nostetaan joka sarjaan 2) Kyykky: 3*6 kuormaa 
nostetaan joka sarjaa, 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

Iltatreeni Judo  :  Kosotogake kisaversiona 
(makikomi ja puoli nosto)  15 min alku jumppa ja 
venyttelyt. Parin kanssa utsikomit, aktiivinen 
liikkuminen 3x3 min, 2 min. palautus. Sumigaeshi 
kertauksena noin 5 min. 15 min. Kosotogake 
makikomina ja puolinostona (jalkojen ja lantion 
asentoa tarkkailaan) 15 min  Ne-waza matto 
käännöt ja poistulot vakio tilanteista, ne-waza 
kevyet randorit. Aktiivinen jäähdyttely. 

Leirille lähtijät; lepo
MUUT
20min kevyt tasavauhtinen 
lenkki, 20min 
kuminauhatreeni, 15min 
venyttely

LÄMMITTELY 10min: Kuminauhatreeni + 
venyttely tai keppijumppa + tanko

Voimakestävyysharjoitus; vk 41 
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, uke löysää sopivasti, 
vuoron perään, sopivasti palauttaen, 
siten että maitohappoa ei 
kerryJÄÄHDYTTELY / VENYTTELY

MATTOTEKNIIKKA + TEKNISIÄ 
RANDOREITA


