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ورزش در آب()2

اگر تمرينات در آب را براي آمادگي بدني و حتي كاهش وزن انتخاب كرده ايد پس بياييد با يك برنامه صحيح از منافع آن بهره مند شويد .
برنامه خود را با سه عامل مهم زير تنظيم كنيد :
در هفته حداقل سه مرتبه به ورزش بپردازيد عده اي اين تمرينات را تا  5مرتبه نيز انجام مي دهند .
تمرينات را در هر جلسه با حداقل شدت و تعداد مشخص شروع كنيد و به تدريج در جلسات بعدي به تعداد و شدت حركات بيفزايند .
براي بهره مندي از مزاياي اين ورزش ( خصوصاً قلبي ـ عروقي ) بين  02تا  02دقيقه ورزش كنيد از اين زمان  02تا  55دقيقه را با شدت متوسط ورزش كنيد .
حركات خود را متنوع كنيد ،در نظر داشته باشيد حركات متفاوت ،عضالت مختلف را درگير مي سازند ،پس تنوع در حركات باعث تقويت عضالت بيشتري مي شود .
تنفس يكنواخت و عميق در حين انجام تمرينات بسيار مفيد است به ياد داشته باشيد كه در طي انجام حركات قادر به صحبت كردن باشيد  ،نه آنكه به حدي شديد ورزش كنيد كه
نتوانيد صحبت كنيد .
هر چند بدن شما در آب قرار دار د اما بدانيد كه داريد عرق مي كنيد و مقدار قابل توجهي از مايعات خود را از دست مي دهيد  ،پس چند ساعت قبل و بعد از ورزش چند ليوان
آب بنوشيد .
از مصرف كافئين قبل و بعد ورزش خوداري فرمائيد.
براي محافظت از مو و پوست خود از مواد شيميايي  ،حتماً قبل و بعد ورود به آب مو وبدن خود را با آب تازه خيس كنيد ( اينكار جذب مواد شيميايي را كاهش مي دهد )
اگر سن شما باالي  52سال است و مشكالتي چون تنگي نفس ،آسم ،ديابت يا نارسايي قلبي داريد در مورد ورزش كردن در آب با پزشك خود مشورت كنيد.
بهتر است ورزش را در يك كالس و يا با يك مربي شروع كنيد و بعد از مدتي مي توانيد خودتان  ،و بخصوص همراه دوستانتان حركات را انجام دهيد.
اگر مشكالت جسمي مثل آرتروز،كمر درد ،زانو درد و  ...داريد مربي را از موضوع مطلع سازيد تا شما را راهنمايي نمايد.
چند نمونه از حركات ورزشي در آب :
 لبه استخر را بگيريد و پاها را رو به جلو -مانند حركت مارش ـ به نوبت باال و پايين ببريد( 8-01مرتبه براي هر پا )

 لبه استخر را بگيريد پا را از مفصل لگن به سمت بيرون (پهلو) باال و پائين ببريد (  8 -12مرتبه براي هر پا )

 لبه استخر را بگيريد و زانوها رايكي در ميان باال بياوريد.
 تمرينات باال را بدون گرفتن دست به ديوار در جلسات بعدي با تكرار بيشتر و كمي سريعتر انجام دهيد.

