2. EGZERSİZ
VE
KALP KONGRESİ

Antrenman Öncesi
(Dynamic Warm Up)
• 10-15 dakika aerobik aktivite. Bu vücudu ısıtır ve kan akışını arttırır.
• Mobilite egzersizleri
• Dinamik Streching egzersizleri
• Kas aktivasyonları (core, pelvis,
Scapula)
• Running Drills

Antrenman Sonrası
(Cool Down)
• Bir soğuma nabız ve nefes dinlenik değerlere ulaşana kadar kolay bir hızda devam
eden aktiviteyi içerir (yürüme,koşma, bisiklet, yüzme)
• Soğuma Recovery’nin ilk evresidir ve elektrolit ve besin içeren sıvılar
tüketilmelidir.(proten değil)
• Statik esnetme (15-30sec.parasempatik aktivasyon, DOMS azaltmaz)

Koşu için Teknik Uyarlamalar
• İnsanlar VO2'yi en aza indiren adım uzunluğu ve adım hızı kombinasyonunu seçerler. Bu
ekonomik koşu tekniği maalesef uzun mesafe koşan kişiler için pek uygun değil.
• Son araştırmalar, koşarken uzun fule kullanan sporcuların büyük darbe kuvvetlerine
maruz kaldığı, alt ekstremitede overuse tip (aşırı kullanım) yaralanması riski altında
olabileceğini ortaya koymuştur.
• Olumsuz bir etki olarak, adım uzunluğu arttıkça vücudun darbeyi emmesi için artan bir
enerji ihtiyacı vardır.
• Tersine, azalan adım uzunluğunun koşu sırasında gerilimin azaltılmasının potansiyel bir
mekanizması olduğu bulunmuştur.

• Adım uzunluğunun azaltılması, stres kırığı olasılığını da azaltmaya yardımcı olabilir
(180-200adım/dak)

Overuse Tipi Yaralanmalar
• Genellikle bilinçsizce yapılan egzersizler, spor yaralanmalarını da beraberinde
getirmektedir. Kümülatif “aşırı kullanıma bağlı yaralanmalar” önemli bir yer
tutmaktadır.
• Müsabık sporcuların yüklenme ilkelerine uyulmamasından da kaynaklı Overuse
tipi yaralanmalar sıkça meydana gelmektedir.
• Kaslar, tendonlar, ligamentler, bursalar ve kemikleri de içine alan aşırı kullanıma
bağlı yaralanmalar günümüzdeki en önemli spor sakatlıklarını oluşturmaktadır.
• Overuse tipi yaralanmalar, genellikle tekrarlayan stres ve travmalar sonucu
görülmektedir. Semptomlar yavaş gelişir ve sinsidir.
• Bu yaralanmaların tipik örnekleri stress kırıkları, kompartman sendromu, lateral
epikondilit, aşil tendiniti, supra spinatus tendiniti ve Jamper’s knee olarak
verilebilir.

Bireysel Faktörler
• Aşırı yüklenmeye bağlı spor yaralanmalarında en önemli faktör, kötü anatomik
yapı, instabilite, inmobilite, imbalans, kas kuvvet dengesizliği ve kaslardaki
esneklik yetersizlikleri aşırı kullanım sakatlıklarına neden olabilir.

Konsept; Sert, örtüşen segmentlerin eklemler yoluyla bağlandığını öne sürdü ve bu, bir
eklemdeki hareketin, kinetik bağlantıdaki başka bir eklemdeki hareketi ürettiği veya etkilediği
bir sistemi tanımlar.

Stabilite – Mobilite - Esneklik
➢Esneklik, bir eklem sistemindeki mutlak hareket aralığı ve eklemi geçen kas
uzunluğudur
➢mobilite, tam pozisyona girme ve en iyi performansınızı sağlayacak şekilde
hareket etme yeteneğidir.
➢Mobilite için elzem olan bileşenler; esneklik her eklemdeki ROM ve her hareket
paterninin nöromüsküler koordinasyonudur.
➢Stabilite eklem çevresindeki dokuların ve nöromüsküler sistemin hareketlerini
koordine ederek eklem hareketinin veya pozisyonunun kontrolünü sağlama
yeteneği olarak tanımlanır.
Fleksibilite, bütünsel anlamda hareket yaratma şeklinizi geliştirmez!
Çünkü kişinin yumuşak dokusunun esnekliği Mobilitenin sadece bir parçasıdır.

Hareket Düzlemleri

İliotibial Band Sendromu
• liotibial bant, pelviste iliak krestte başlayan, uyluğun yan
veya dış kısmından aşağıya tibia’ya uzanan bir fasya grubudur
(doku).
• Iliotibial bant, diz fleksiyon ve ekstansiyonu sırasında dizin
lateral kısmının önemli bir stabilizatör yapısıdır.
• Iliotibial band sendromu, özellikle topuk yere çarptığında
koşarken diz dış tarafında ağrıya neden olan aşırı kullanım
yaralanmasıdır .
• Önleme, core kalça, ve bacak kaslarının esnekliğini (foam
roller) ve gücünü korumayı içerir.

Stres Kırıkları
• Stres kırığı, kemikteki mikro çatlaklardır.
• Stres kırıklarının çoğuna aşırı kullanım ve tekrarlayan aktivite
neden olur.
• Stres kırıkları genellikle insanlar aktivitelerini değiştirdiğinde
ortaya çıkar.
• Tibia, fibula, metatarsal ve tarsal kemiklerde yürüme, koşma
ve sıçrama gibi aktiviteler sırasında absorbe ettikleri
tekrarlayan kuvvetler nedeniyle stres kırıkları oluşabilir
• Bunu engellemek için kinetik zincir uyumu ve uygun kadans

Aşil Tendiniti
• Calcaneus kemiğinden başlar ve tibia boyunca yukarı doğru
uzanır. Vücudumuzun en güçlü tendonudur. Bu tendonun
inflamasyonuna ise aşil tendinit denir.
• Koşma sırasında Aşil tendonu’ndaki kas geriliminin vücut
ağırlığının yaklaşık 6-8 katı kadar olabilmektedir.
• Gastrocnemius ve Soleus kasındaki gerginlik, aşırı kullanım,
sert zemin, uygun olmayan materyal.

İSKELET KASI HASARI
• İskelet Kası Hasarı Yüksek yoğunluklu aerobik ve direnç egzersizleri sonrası görülür
• iskelet kasında sarkomma, proteinler ve bağ dokusunda hasar da dahil olmak
üzere önemli ölçüde bozulmalara neden olabilir.
• Bu rahatsızlıklar, onarım tamamlanana kadar kasın kuvvet üretme kapasitesinin
azalmasına neden olur.
• Kas hasarı, kan şekerini iskelet kas hücresine taşıma yeteneğini bozar. Bu da
glikojen depolarını yenileme kapasitesinin azalmasına neden olur.
• İskelet kası hasarı da acı ve ağrıya yol açar (DOMS)

YÜKLENME

• Orta seviyede bir cardio antrenmanı her gün
yapılabilir
• submax. kuvvet ve devamlılık antrenmanları
48 saatte bir yapılabilir
• Ağır seviye kuvvet ve devamlılık
antrenmanları 72 saatte bir yapılabilir.
• Kişinin atletik seviyesi toparlanma sürecini
etkiler.
• Küçük kas gruplarının SRA eğrisi büyük kas
gruplarına göre daha kısadır. 24 saatte bir
çalıştırılabilir
• 3 günden fazla dinlendirilen bölgenin
kaslarında güç üretme kapasitesinin düşüş
gösterir.

MİKROSÜKLÜS

Yüklenme ( Overload )
Adaptasyonun devamı ve sporcunun gelişiminin sürmesi için

zaman içerisinde yüklenmenin lineer ve/veya kapsam olarak artırılması,
kapasitenin zorlanması gereklidir
Bu nedenle:

• Ağırlık yüzdesel olarak artırılabilir.
• Volume yani kaldırılan total kilo / yapılan toplam iş artırılabilir
• Hareket aralığı artırılabilir

• Kardioların süresi uzatılabilir
• Yüzme ve koşu antrenmanlarında birim mesafede hızın artırılması
sporcudan istenebilir.
• Sonuç olarak vücudun kapasitesini adaptasyon durumuna göre zorlamak
gereklidir.
• Ancak harekette ya da antrenmanda başarısızlıktan (failure) kaçınılmalıdır.
• Asla öğrenci ya da atlet yükün altında ezilmemelidir. Hareketi ve antrenmanı
başarı ile tamamlamalıdır.

