סולמות -לא רק לבעלי מקצוע....
 הסולמות השוודיים כמכשיר לשיפור זריזות ,כוח ,גמישות ויציבה טובה. עמידה ישרה ,פנים אל הסולם ,אחיזה עלית בגובה הכתפיים :דריכה בכריות כףהרגל על השלב השני לסירוגין ובקצב .פעם בכף רגל ימין ופעם בכף רגל שמאל.
 עמדת מוצא כנ"ל :הפעם עולים ויורדים בהדרגה עד השלב החמישי או הששי עמידה מקבילה במרחק  60-80ס"מ מהסולם ,באחיזה עלית בגובה הכתפיים:כפיפות מרפקים בהרמת עקבים .ניתן לבצע זאת גם ללא הרמת העקבים.
 נגדיל המרחק מהסולם ללא אחיזתו :העתקת מרכזהכובד לפנים ובלימה בידיים כפופות על הסולם .ובחזרה-
הדיפת משקל הגוף לאחור תוך ביצוע מחיאת כפיים מאחורי
הגב.
 עמידה מקבילה  ,גב אל הסולם ,באחיזה עליתבגובה הקרן התחתונה של השכמה :ישור הידיים להטיית כל
הגוף לפנים בברכיים ישרות ,וחזרה .בכל נסיון נשתדל
לצמצם המרחק בין הידיים.
 שילוב התרגיל הנ"ל כאשר בכפיפת המרפקיםמכופפים גם את הברכיים לצורך קימור בגו בנסיון להפגיש
המתנית עם הסולם )בקימור הגו יש לכווץ היטב שרירי
עכוז ובטן(.
 נוסיף בעת קימור הגו  -הרמת רגל אחת והנחתה עלהברך השנייה ,בצורת ישיבה מזרחית ,ונכפוף הגו אל השוק
המורמת.
 התרגיל מבוצע כנ"ל ,אך הפעם מישרים מרפקים להטיית כל הגוף לפנים בסיוםהתרגיל.

כפיפת ברכיים תווך כדי הרמתת
ת
עלית בגובה הכתתפיים:
 עמידה ממול הסולם באחיזה תשתי
בעת הביצוע וש
כף רגל יימין והנחתה על הסולם אל מחוץ כףף יד ימין .הגגו קמור ת
שמאל אל מחוץ ככף
ל
חזרת רגל יממין מטה .כנ""ל בהרמת כף רגל
הרגליים כפופות .הח
יד שמאלל.
הפעם נוסיף הנחת כף רגל
ם
 עעמדת מוצא כנ"ל:שמאל ויימין לסירוגיין על השלב הגבוה ביותתר ,בין שתי
הידיים .אין לשכוח לכפוף גם את הרגל העוומדת ולקמר
הגב.
 עעמידה סגור ה מול הסולם באחיזה עעלית בגובההראש :נניתורים בש תי רגליים צצמודות אל ההשלב השני
וחזרה .נניתן להגבירר קצב הניתוררים.
 עמדת מווצא כנ"ל :נננתר בכל פעם אל שלב גגבוה יותר עד כמה שנוככל .חשובאל הרצפה לפפני הניתור ההבא.
מכל שלב ל
שיש לחזור מ
להזכיר ש
ה
 עמידת פפישוקרחבה בברכיים כפופות במררחק כמטר מהסולם ואאחיזתו בגו ננטוי
של הגו חליפותת .יש לשמוור על ברכייים כפופות ממשך
קימור וקיעור ל
ר
לפנים :בביצוע
העמידה ,על מנת לממצוא את המקום
,
התרגיל בשינוי מרחחק
ל
כל התרגגיל .כדאי לננסות
ההנוח ביותר ללביצוע יעיל של התרגילל.
זוג המבצע אותתו
 ביצועע התרגיל יחחד עם בן גדדבר בדיוק -אאלא שהוא אאוחז באגן חברו בעומדו
ממאחוריו.
 עמדתת מוצא כנ"לל :נסיון להררים יד ימיןממעלה מבלי ללהפנות גו או אגן .יש לההקפיד על
ההרמה של סננטימטרים ספפורים בלבד.

 עמידת פ ישוק רחבה בברכיים כפפופות באחיזזה עלית של הסולם :ביצצוע ניעות מטהיד אחת לפניםם.
סיבוב מלא של ד
ב
שתי ניעות מבבצעים
אשר בכל ש
בחגורת ההכתפיים ,כא
התרגיל ממבוצע בשתי הידיים לסירוגין.
במרחק  30ס"מ מהסולם ואחייזתו ביד שמאל בגובה ההמותן :ביצועע
ק
 עמידה צ ידיתהאגן ימינה.
ן
ישור יד שמאל והסעת
אמצעות ר
כפיפת גוו לשמאל בא
ביצוע התרגיל בתתוספת הרמתת
ע
 עעמדת מוצא כנ"ל:הפעם מסיעים האאגן
ם
מאלה.
יד ימין ממעלה לעזרתת הכפיפה שמ
שמאלה בדרך חזרה ,,עד למגע ההמותן השמאאלית בסולם,,
כאשר יד ימין "זווחלת" מטה
ר
ומוסיפים כפיפת גו יימינה,
ם
לאורך יררך ושוק ימיין.
שני.
זאת גם לצד הש
 ככמובן שמבצצעים כל ת עמידה ממול הסולם באחיזתו בגובבה המותניים :כפיפת בררכיים לעמידדה שפופהבאמצעות טלטולי הגגו מצד לצד.
ת
שבן אל הרצפפה
קרב עם היש
בתלייה ,ונסיון להתק
מתרווחות" ללהן החוליותת.
על הרצפה ולחחוש כיצד "מ
חשוב לההניח את כל כף הרגל ל
 כאשר הגגענו למצב ננוח ,ננסה לההוריד שתי בברכיים צמודדות אל הרצפפה לשמאלולימין חלליפות.
שלב השני בביד ימין :הססעת
 ישיבה ציידית לימין ))כשכתף ימין אל הסולם ( באחיזת השעד מגע בשלבב
מתאפשר ,ד
ייד שמאל לפפנים ככל שמ
גגבוה ככל האאפשר בתא ההסולם שלפננינו .מותר
ללשלב הגו ב תנועה ,אך ייש להימנע ממהזזת הרגלייים
ווהאגן.
שמאל לאחורר
 כנ"לל בתוספת הססעת גו ויד ששהו שבתא הסולם
בבנסיון לגעתת בשלב כלש
שמאחורינו
ש

 שני התרגילים האחרונים מתבצעים גם בישיבה צידית לשמאל. עליה נכונה לתליה אחורית על השלב העליון :מניחים כף רגל ימין בפינההשמאלית של השלב הגבוה ביותר שניתן להגיע אליו ,תוך אחיזת הפינה השמאלית
ביד שמאל בשלב הגבוה ביותר שניתן להגיע אליו :דורכים חזק ברגל ימין
ומתרוממים במשיכת יד שמאל אל השלב האחרון ,ותופסים אותו ביד ימין .אז
מסתובבים כדי לאחוז גם ביד שמאל ומגיעים לתליה אחורית )בהבדל מתליה
הפוכה(.
 ירידה בהקשתה מתליה אחורית. -תליה אחורית על השלב העליון :טלטול הרגליים והאגן במישור החזיתי.

 שכיבת פרקדן ,רגליים ישרות מעלהצמודות לסולם ,ידיים מתחת לראש :הרמת שני
צידי האגן לסירוגין ברגליים ישרות.
 שכיבת פרקדן ,כפות הרגליים מונחותעל הסולם :הרמת אגן וחוליות הגו עד המתנית
בהדרגה ,וחזרה בהדרגה איטית מאד.
 שכיבת פרקדן ,כפות הרגליים מונחותעל הסולם :הרמת הגו עד חגורת הכתפיים וחזרה.
 שכיבת פרקדן ,כפות הרגליים מונחות על הסולם :הרמת ידיים ישרות לצדהאוזניים בעת הרמת הגו ,והורדתן לצידי הגוף בעת הורדת הגו.
 שכיבת פרקדן ,כפות הרגליים מונחות על הסולם :הנחת רגל ימין מעל ברך שמאל,וביצוע הפניות באגן.
 שכיבת פרקדן ,כפות הרגליים מונחותעל הסולם :הפעם נוריד רגל אחת לאחור
למקפל.

 שכיבת פרקדן מול הסולם בברכיים כפופות מאד אל החזה :הסעת הברכייםשמאלה וימינה חליפות בקצב נוח.
 כנ"ל ,אך הפעם ללא מגע כפות הרגליים בשלבי הסולם. שכיבת פרקדן ,רגליים ישרות בזוית וצמודות אל הסולם :הורדת רגל ימין ישרההצידה לימין ,והחזרתה ישרה לזווית .כך נבצע גם ברגל שמאל
 הפעם נצרף את רגל שמאל אל רגלימין שירדה הצידה ,נרים בחזרה את רגל
שמאל לזווית ישרה ,ונצרף אליה את רגל
ימין .נבצע זאת גם לצד השני.
 שכיבת פרקדן ,הרגליים בפיסוק רחב על הסולם :הרמת גו לתפיסת השלב הגבוהבאחיזה עלית .נבצע זאת מספר פעמים.
 תלית קוף על הסולם :ניתור רגליים וידיים אל תא הסולם הסמוך .הביצוע יהיהלשני הכוונים.

