
EXXENTRIC FLYWHEEL TRAINING INTRODUCTORY COURSE
KURS WPROWADZAJĄCY W TRENING Z OPOREM INERCJALNYM FLYWHEEL EXXENTRIC

PO RAZ PIERWSZY W POLSCE!
Zapraszamy na pierwszy w Polsce warsztat 
wprowadzający w świat treningu z oporem 
inercjalnym, który poprowadzony zostanie przez 
pionierów oraz twórców systemu EXXENTRIC ze 
Szwecji. Szkolenie poświęcone będzie najno-
wocześniejszej technologii, która jest wsparciem 
dla wielu profesjonalnych trenerów i fizjotera-
peutów na Zachodzie. Trening z wykorzysta-
niem zjawiska inercji (bezwładności) ma szero-
kie podstawy naukowe i wykorzystywany jest w 
wielu drużynach sportowach (tj. FC Barcelona, 
Juventus Turyn) oraz w treningu astronautów 
NASA ze względu na pracę napędu w warun- 
kach zera grawitacji!

NAPĘD INERCJALNY FLYWHEEL
Technologia FLYWHEEL wyróżnia się pracą 
siłową, która przezwycięża opór (o charaktery-
styce zmiennej) generowany przez bezwład-
ność ruchu obrotowego dysków inercjalnych. 
W odróżnieniu od tradycyjnego podnoszenia 
ciężarów (względem stałej siły grawitacji), praca 
z oporem inercjalnym integruje wszystkie rodzaje 
skurczu mięśniowego, akcentując fazę hamowa-
nia ekscentrycznego w warunkach rozciągnięcia 
tkanek. Przekłada się to nie tylko na rozwój rzec-
zywistej siły funkcjonalnej, lecz również oddziały-
wuje prewencyjnie poprawiając elastyczność 
mięśni (i ścięgien) oraz zabezpieczając ciało 
przed kontuzjami w przyszłości.

PROGRAM WARSZTATU
- naukowe podstawy treningu inercjalnego;

- fizjologia treningu siłowego w sporcie;

- platforma EXXENTRIC i jej funkcjonalność w 
   przestrzeni klubu lub centrum rehabilitacji;

- trening siły i mocy przy użyciu wertykalnego  
   systemu wyciągu o napędzie FLYWHEEL;

- trening inercjalny a prewencja urazów;

- wykorzystanie mobilnej aplikacji iOS do moni- 
   torowania treningu i diagnostyki ruchu;

LICZBA GODZIN: 6h + przerwy kawowe

KOMPLEKSOWA STACJA DO
TRENINGU I DIAGNOSTYKI
EXXENTRIC to multifunkcjonalna platforma przy-
pominająca step, która wyposażona jest w 
pionowy (wertykalny) wyciąg o napędzie inercjal-
nym FLYWHEEL o zmiennym zakresie obciążeń: 
(0,010-0,050) kgm2. Ważąca ok. 25 kg konstru- 
kcja generuje obciążenia bliskie momentom 
sił spotykanym w pracy ze sztangą dociążoną 
nawet do 300 kg talerzy. Platforma umożliwia 
wykonanie ogromnej ilości ćwiczeń o wyso- 
kiej jakości ruchu oraz w jednym miejscu. 
Dołączona do maszyny mobilna aplikacja iOS 
pozawala prezycyjnie monitorować przepro- 
wadzany trening oraz oceniać np. asymetrie.

UCZESTNICY*
- trenerzy przygotowania motorycznego;

- trenerzy personalni i instruktorzy Pilates;

- fizjoterapeuci i lekarze (rehabilitacja sportowa);

- właściciele klubów fitness i ośrodków do 
  treningu sportowego i rehabilitacji;

- menadżerowie klinik ortopedycznych  
  związanych ze sportem zawodowym;
* podstawowa wiedza z zakresu fizjologii 
treningu siłowego jest atutem. Liczba miejsc w  
grupie jest ograniczona. Szkolenie jest certy- 
fikowane przez szwedzką jednostkę szkoleniową 
EXXENTRIC. Tłumaczenie z j. angielskiego 
zapewnia organizator szkolenia.

PLATFORMA EXXENTRIC WRAZ Z AKCESORIAMI TERMIN I MIASTO

CENA SZKOLENIA
400 / 440 PLN,
w zależności od terminu wpłaty

NR RACHUNKU BODY-WORK S.C.

82 1910 1048 2668 2317 8613 0003

REJESTRACJA
Rejestracji można dokonać w recepcji Centrum, 
przez kontakt e-mail: info@body-work.pl lub tele-
fonicznie: 609 805 660.

Istnieje również rejestracji przez wydarzenie 
facebook (kalendarz szkoleń na www).

14 MAJA
POZNAŃ

PROWADZĄCY
HENTRIK PETRÉ, B.Sc. in Sport Science
kierownik edukacji w EXXENTRIC,
były zawodnik hokeja i tener NHL,
Stockholm, Szwecja

www.exxentric.com

MIEJSCE SZKOLENIA
CENTRUM RUCHU I TERAPII BODYWORK®, 
ul. Kajki 14, Poznań (Ogrody)

www.body-work.pl

www.facebook/bodyworkpl

CENTRUM SZKOLENIOWE / SPECJALIZACJA SPORTOWA


