
ECCENTRIC TRAINING FOR MUSCLE AND TENDON INJURIES
TRENING EKSCENTRYCZNY W URAZACH MIĘŚNIOWO-ŚCIĘGNISTYCH

NOWOCZESNE PODEJŚCIE 
DO TRENINGU I REHABILITACJI!
Kurs z treningu ekscentrycznego jest nowator-
skim  szkoleniem rozwijającym wiedzę z zakresu 
urazów mięśniowych i ścięgnistych zarówno w 
sporcie zawodowym jak i amatorskim. Jednym 
z celów szkolenia jest poznanie mechanizmów, 
które prowadzą do urazów w obrębie tkanki 
mięśniowej i ścięgien. Uczestnicy dowiedzą się 
jak prawidłowo diagnozować tego typu urazy, jak 
im zapobiegać, a co najważniejsze - jak sprawnie 
i efektownie prowadzić proces rehabilitacyjny. 
Szkolenie ukazuje nowoczesne i poparte ogrom-
ną ilością opracowań naukowych spojrzenie na 
prewencję w obębie narządu ruchu klienta.

PROGRAM SZKOLENIA
- fizjologia treningu ekscentrycznego;

- urazy mięśniowe i urazy ścięgien w sporcie;

- palpacja w urazach tkanek miękkich;

- diagnostyka USG urazów tkanek miękkich;

- protokoły rehabilitacyjne z użyciem treningu  
  ekscentrycznego;

- maszyny z oporem inercjalnym (EXXENTRIC,  
  VERSA PULLEY) oraz system do monitorowania  
  treningu SMARTCOACH™ PRO;

LICZBA GODZIN: 16h + przerwy obiadowe

CZYM JEST TRENING 
EKSCENTRYCZNY?
Koncepcja treningu ekscentrycznego znana jest 
głównie jako jako metoda polegająca na powolnej 
pracy względem zbyt dużych obciążeń, będą-
ca zazwyczaj częścią treningu kulturystyczne-
go. Nieznajomość zastosowania jej w sporcie, 
gdzie istotne jest bardziej dynamiczne (szybsze)  
manifestowanie ruchu, ma związek z obecnością 
wielu utartych mitów w świadomości trenerów 
i fizjoterpauetów. Zakłada się m.in. że trening 
ekscentryczny prowadzi do niepożądanego 
uszkodzenia tkanek zaangażowanych w ruch, 
że ma negatywne przełożenie na ich elasty-
czność, że spowalnia zawodników oraz że 
przeznaczony jest tylko dla osób bardzo wy-
trenowanych. Faza ekscentryczna ruchu jest 
w rzeczywistości fundamentalnym elemen-
tem integracji wszystkich rodzajów skurczu 
mięśniowego oraz najmniej docenianym  
elementem pracy w świecie sportu i rehabiltia- 
cji. Ponieważ towarzyszy jej często rozciągnię-
cie tkanek, brak ich elastyczności oraz niepraw-
idłowo trenowana kontrola nerwowo-mięśniowa 
decyduje o wysokim ryzyku uszkodzeń mięśni i 
ścięgien. 

ECCENTRIC TRAINING FOR MUSCLE AND TENDON 

INJURIES przedstawia najnowsze spojrzenie 
zachodniej rehabilitacji na proces gojenia się 
tkanek i powrotu zawodnika do aktywnej czyn-
ności sportowej oraz oparte będzie na współ- 
czesnych doniesieniach nauki.

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 hiszpańską jednostkę szkolenio-
wą TRAINING FOR GOLD SPORT ACADEMY.

TERMIN I MIASTO

CENA SZKOLENIA
740 / 820 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).

24-25 MARCA

POZNAŃ

PROWADZĄCY
PRZEMYSŁAW TOKAREK,
fizjoterapeuta w TRAINING FOR GOLD,
Sewilla, Hiszpania

www.trainingforgold.es

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

www.body-work.pl

www.facebook/bodyworkpl

CENTRUM SZKOLENIOWE / SPECJALIZACJA SPORTOWA


