
Kausi VK 47/KVK: laji- ja tehoharjoittelu (viikon kokonaisrasitustaso 1/2)
Teema JUDO VOIMAKESTÄVYYS TAI VOIMAHARJOITUS JUDO PALAUTTAVA HARJOITUS VOIMA/VOIMAKESTÄVYYS + JUDO JUDO, NEWAZA LEPO / ULKOILUA

Päivä ma 19.11. Ti ke 21.11. To Pe La su 25.11.

Paikka FC/ PUNTTISALI FC/JUDOSALI FC/JUDOSALI

Huom!
Harjoitusvaikutus haetaan keskipitkillä tai 
pyramidi randoreilla, palautukset max 1/2-
2/3 työjaksosta

Rusi lisää ohjelman T Purhonen lisää ohjelman

Sisältö

ILTAHARJOITUS  / JUDO (1,5h)
LÄMMITTELY 10min
Jumppa, Loppuun 2-3*10 sek 
kamppailu (sykkeen 
nosto/herättely)

TEKNIIKKA 1 (20 min): Omat 
mattohyökkäykset 3 tilannetta, 
paljon toistoja drilleinä

TEKNIIKKA 2: Osoto gari/harai 
goshi/seoi nage --> otoshi 
käsivarresta

RANDORI: Pystyrandorit 6*3min + 
10 heiton sarjat randorin loppuun, 
palautus 1,5min, kovalla teholla 
 
Venyttely, jäähdyttely

AAMUHARJOITUS 20min: Kuminauhatreeni

ILTAHARJOITUS: 
VOIMA/VOIMAKESTÄVYYSLÄMMITTELY 10min: 
Kuminauhatreeni + venyttely tai keppijumppa + tanko
Voimakestävyysharjoitus; vk 42 tiistain harjoitus 
korjattuna tämän
hetken painoihin

VOIMAHARJOITUS 1) Rinnalleveto + työntö: 4*6; 
raaka rinnalleveto ilman kyykkyä + välitön työntö, 
kuormaa
nostetaan joka sarjassa, 2) Kyykky: 4*6 kuormaa 
nostetaan joka sarjassa, 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 
minsa. alku jumppa ja aktiivinen venyttely. 10 
min. Osotogari/Seo-toshi yhdistelmä. Omat 
Tokui-Waza heitot MAX tempolla 4X10 toistoa, 
palautus 1,5min.  Ne-waza randorit; 1x1 min,1x2 
min, 1x3min, 1x4 min, 1x5min, 1x4min, 1x3min, 
1x2min 1x1 min. 1min palautus aika randorien 
välissä. Lopussa oma tokuiwaza heitot, temppo 
rauhallinen. Aktiivinen jäähdyttely

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: 4*4; raaka 
rinnalleveto ilman kyykkyä + välitön 
työntö, kuormaa
nostetaan joka sarjaan, kuorma 
suurempi kuin tiistaina 2)Kyykky: 4*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 tuntuvat5) Leuanveto; 6-8 
toistoa/sarja*3sarjaa; tehdään judokin 
kauluksesta, lisäpaino 
JUDO 1) Omat heittoperheen läpikäynti
10min, lyhyet sarjat, keskitytään 
teknisesti hyvin heittosuorituksiin 2) 
Yako soku geiko 20min; keskitytään 
suunnanvaihtoihin , vuoron perään, 
sopivasti palauttaen, 
JÄÄHDYTTELY / VENYTTELY


