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APOSTILA PARA INICIANTES INICIANTES ESPECÍFICOS Treinamento em Gols Criados e Editado por José Henrique esta mão é criada com o objetivo de ajudar atletas amadores que jogam no gol e gostariam de melhorar suas situações de condicionamento e jogo ferroviário que podem ocorrer.
            Este texto também desenvolveu pensamentos sobre marcas de recursos que sthlets porque são amadores geralmente contidos. Tanto que o conteúdo escrito e revisado aqui requer apenas uma bola, um local de treinamento e um treinador/assistência.             Lembre-se que esse treinamento é
um guia básico e simples que qualquer pessoa pode fazê-lo como um serviço de início/trabalho, e tempo que pode ficar repetitivo e chato, então eles foram necessários para buscar ajuda com a ajuda de um profissional qualificado para essas dicas. Antes da formação técnica, o objetivo amador ou
profissional, tem que estar atento a três dicas de suma importância: Dica 1 - No treinamento, é importante que o objetivo seja bem exigido e em si, buscando constantemente melhorias a cada dia.           Dica 2 – Enfrente cada momento de treinamento como se fosse uma situação real de jogo. Então
haverá avanços com o objetivo de não jogar. Dica 3 – Conseguir uma meta não é apenas definir para praticar o que você aprende no treinamento. É muito mais. O objetivo tem visão maligna e tentar prever e prever todas as ações em risco oposto e até mesmo a equipe. É importante analisar todos os



adversários já no início da partida, especialmente os atacantes e a cun. Sobre a capacidade técnica de cada um, poder de chute, como ele bate a bola, dirige, tudo é válido. Mas em cada situação de gol deve haver mais esperto que o adversário, nas penalidades, na barreira, no canto, mob, cada
situação, requer algo mais do que a simples formação do dia.  TREINAMENTO FÍSICO SEM BOLA Um objetivo precisa ter algumas partes do corpo de melhor treinamento/ desenvolver para o melhor desempenho que joga uma partida de futebol, então indico abaixo que eles treinam essas partes em
seu corpo. 1. Sempre - São bases no corpo, é comum o propósito de não gostar de correr ou dizer à terra: o objetivo não é correr! , o gol não se cansa! Errado, as pernas são o primeiro lugar onde o problema da má preparação é refletido. Quando o objetivo não tem pernas, (uso a termo significa
fadiga), seu trabalho está todo comprometido, porque nas pernas basicamente temos a dependência do objetivo para impulsos frontais, laterais e considerações. Dito isso, aconselho os objetivos ao longo do tempo que eles não terão que exercitar as bolas fazendo os seguintes exercícios: a.   
AGACHAMENTO – 4X15 REPS B.    AGACHAMENTO LATERAL – 4X8 REPS (W/EACH SIDE) c.    AFUNDO FRANCÊS – 4X10 REPS d.    SELOS AFUNDO 4X10 com REPS.    ELEVAÇÃO (PANTURRILHA) – 4X25 REPS 2. Abdômen - É recomendado em todos os fins, que realizam em dias de
treinamento sem 150 bolas abdominais, pois na região (tecido adiposo), é o limite de movimento. A meta precisa ter muito ajuste e quando a região não tiver sua mais firme reforçada. É importante informar que ele não é treinado para estar com um tanque definido, mas sim apena para fortalecer a
região abdominal. 3. Braço - Principal ferramenta do gol, os braços são responsáveis por conduzir as mãos em direção à bola. Muitas, defesas, feitas parciais ou totais, têm sua ajuda, por isso é necessário ter muita forca em seus braços, resistindo ao impacto da bola, defesas que muitas vezes são
realizadas com uma mão. Por isso, orientamos o treinamento e bolas ou pesos, como exemplos de ajuda neste link: youtube.com/watch?v=o93fn1gq6o8 TREINAMENTO TÉCNICO BÁSICO E LOMBADAS NESSES EXERCÍCIOS EXPLICADOS ABAIXO Estaremos treinando alguns fatores específicos.
Os fatores devem ser treinados: tempo de reação, velocidade, força, reflexos, elasticidade, posicionamento, explosão, segurança, fatores psicológicos e situações de jogo. CALOR SEM BOLA 1 - Alongamento: Elasticidade 2 - Corrida: Capacidade respiratória e 3 resistências – Piques de velocidade:
explosão, alta velocidade. 4 - Lateral, antes das considerações: justiça. 5 - TROCA DE MÃO E PARA TRÁS NO MÉDIO COM AQUECIMENTO DE ALTA VELOCIDADE E BOLA 1 - CHUTE DIANTEIRO À ESQUERDA NA ALÇA 2 - ELEVAÇÃO DO CALCANHAR - CHUTE NA ALÇA 3 - LADO DE
ROLAGEM P/ FRENTE - CHUTE DE PUNHO (2 LADO) 4 - MOV. LATERAL E CHUTE AO PONTO.    Para-choque (10 REPS) 1 - Chute dianteiro na altura do peito 2 - Chute a frente baixa, mude a dobra para os joelhos. 3 - Chute a altura do peito, com considerações laterais do alvo. 4 - Chute baixo e
lateral considerações do gol do joelho dobrável contra 5 – Chuta a meia altura com o gol cair, mas sem saltar apenas pegar e cair. 6 - Chute baixo e queda e sem salto vire à esquerda e ao lado direito 7 - Chute em 1,50m alto com baldes, lado alternado e velocidade. 8 - Chute baixo tem 3 metros de
lado do gol, pule na bola e aumente a velocidade. B.    IMPULSION (10 REPS) 1 - Com as mãos soltando a bola no topo 2 metros acima do gol que salta no lugar para aumentar o joelho direito e virar à esquerda 2 - Lateral, chute dianteiro e lateral para movimentação e salto no gol. (repita 4 vezes)c.   
FIST (10 REPS) 1 - Chute frontal e bola quicada ao lado do gol (essencial) treinam muito, muitas galinhas chegam a esses lançamentos. 2 - Chute frontal de fora da área e perto do 3 gol - Chute diagonal: bolas baixas, meio Grande. Chute em cima do gol, ou tome um pouco, melhore o posicionamento
dos reflexos, reações, mude o ângulo do chute até chegar à meia lua na área e repetir do outro lado. D.    CRUZAMENTO 1. Cruzamento lateral 2. Cruze a diagonal 3. Cruzamento frontal 4. Cruzamento lateral baixo 5. Cruzado na altura de meia altura 6. Formação apenas e chutar a bola com.    Receita
(10 REPS) 1. SUBSTITUIÇÃO PELO OBALKEEPER DE ÁRVORE DE PEQUENA DISTÂNCIA 2. RESERVAS COM A MÉDIA DE DISTÂNCIA DO PÉ PARA OS 3 GOLS. SUBSTITUIÇÃO COM O PÉ DE LONGA DISTÂNCIA NO GOLEIRO 4. RESERVAS COM A MÃO PEQUENA DISTÂNCIA PARA OS
5 GOLS. SOBRESSALENTE COM A MÃO DO MEIO DA MÃO 6 DO OBALKEEPER. MÃO-A-MÃO REDEFINIR LONGA DISTÂNCIA PARA GOLEIRO F.     SITUAÇÃO 1X1 (FACE) (3x esquerda, frente e direita). Ainda tentando atacar a bola a partir do pé do atacante, tomando conforto na ação dela. G
G Sr.    PENALIDADE DE TREINO (Relaxe) Observe sempre a forma do pé de pulso, pois isso indicará que o canto é provável para a batida. HiiT Fut - Mogi dasO Cruzes é o Bei Facebook. Um mergulho médio HiiT Fut - Mogi daso cruze zu vebinden, facebook triplo no heute bei. Força de treinamento
rápida para fins de Entrenamiento de la fuerza rápida para arqueros Especialistas em treinamento esportivo pela Universidade do Gama Filho (Brasil) Flávio Henrique Range correlaciona fafa030@ig.com.br Raf Martins Cotta rafael.cotta@yahoo.com.br Abstração o treinamento de força rápida
envolvendo a participação em diversas capacidades físicas, entre eles diversos elementos físicos que se manifestam de forma diferente na formação do propósito, os principais fatores de influência, a força do objetivo, é a justiça e a mobilidade da formação anaerbiomica. Por isso, é importante que os
profissionais envolvidos com essa estipulação estejam atentos a esses aspectos. Alguns estudos sobre a formação de alvos, incluindo pouca literatura. Através deste estudo tentamos demonstrar que através do trabalho científico em conjunto com um objetivo antigo podemos alcançar um resultado
importante. Através de um período científico para o efeito, um resultado positivo tem sido comprovado no trabalho de força rápida do grupo controle. Neste estudo, foi realizada uma pesquisa experimental com oito atletas de 18 a 21 anos da Equipe de Futebol de Pindamonhangaba, quatro atletas do
grupo controle e quatro atletas do grupo experimental. O grupo experimental é treinado três vezes por semana durante uma média de três horas por dia. Analisando os gráficos, podemos ver que no grupo experimental nos três meses de treinamento houve um aumento na força rápida dos membros
inferiores dos spotives no treinamento e bodyus, eixos curtos, treinamento específico e autonomia. O grupo experimental assinou uma preparação física específica, considerável em comparação com o grupo controle. Assim, acredita-se que na ciência baseada na ciência é possível melhorar muito o
desempenho da meta.           Tema: Treinamento. Força rápida. Objetivo.   EFDeportes.com, Revista Digital. Buenos Aires, Año 15, Nº 147, Agosto 2010 1/1 Introduction Arena (1998) defendeu a importância da renovação esportiva no desenvolvimento do sistema de desenvolvimento. Weineck (1991)
colocou grande participação em pré-adolescentes em cargas estritas, visando performances, especialmente de propósito. Idealmente, estes realizam atividades que os motivam para a continuação da prática. Também declara trabalho de força assistido na profecia de lesões e melhor desempenho.     A
força é definida em vários tipos: Geral: Base, sendo focada na primeira fase do treinamento. Específico: Limitado aos músculos, a fase final de preparação. Força máxima: A maior força que pode ser realizada pelo sistema neuromuscular durante uma contração máxima. Potência: Capacidade de aplicar
força máxima no menor tempo possível. Resistência muscular: A capacidade muscular de continuar trabalhando por um longo período. Absoluto (AF): A capacidade de um atleta exercer a força máxima, independentemente de seu peso corporal (CP).     O treinamento de força sistemática resulta em
alterações fisiológicas no corpo, onde o nível adaptativo é a prova pelo tamanho e definição muscular. Se o corpo recebe uma demanda maior do que a que reside lá, ele se encaixa no estresse, tornando-se mais forte. Quando a carga não desafia a porta adaptativa do corpo, o treinamento não faz
efeito ou seus resultados serão escassos, e nenhuma adaptação ocorre.     A coordenação neuromuscular para padrões de movimento da força leva algum tempo para se desenvolver, sendo uma função de aprendizagem. A capacidade de coordenar sequências específicas em que vários músculos
estão envolvidos na realização de uma pesquisa. Uma pesquisa eficaz só pode ser encontrada quando o atleta aprende a relaxar os músculos antagonistas para que contrações que não são necessárias não afetem sua principal força de movimento. Um grupo de músculos altamente coordenados
consome menos energia durante as contrações, traduzidas em desempenho superior.     Spotif ou iniciação muitas vezes não têm habilidades de motor combinadas com coordenação muscular. Portanto, a hipertrofia não pode ser esperada imediatamente. Jovens spotivos expostos ao treinamento de
força verão uma melhora sensível na força sem um aumento correspondente no tamanho do músculo de 4 a 6 semanas. A razão para a força não ter hipertrofia nos músculos é a adaptação neural, um aumento na coordenação nervosa envolvendo músculos. Como resultado do treinamento, esses
spotivos de iniciação aprenderam a usar seus músculos de forma eficaz e econômica.     Os métodos de treinamento devem aumentar os gatilhos e estimular os principais músculos motores. A seleção do exercício deve ser específica para o esporte e ativar os músculos principais do motor. Eles devem
aumentar a taxa excepcional de neurônios ou encorajar seus músculos a realizar uma ação atlética com força e alta velocidade. Os neurônios motores instilam, estimulam e excitam os músculos. Quanto mais específicos os métodos de treinamento e exercícios, melhor o treinamento dos músculos para
fazer movimento rápido e forte atlético.     Unidade de motor de recrutamento e gatilhos taxa aumenta e cargas mais altas e contrações mais rápidas. Métodos de treinamento que melhoram a força máxima e potência são os únicos que aumentam a taxa de ativação da unidade do motor e a demanda
da fibra muscular. (HAKKINEM, 1989).     A seleção de exercícios deve ser como o que os torcidos fazem na mesma direção que a excitação nervosa. Se um exercício realmente não simula ou não é específico para uma habilidade técnica, contrações musculares não ocorrem no caminho neural,
causando menor eficiência de exercício no treinamento.     A sequência em que os músculos lidam durante um exercício importante para adaptação. Exercícios, especialmente exercícios e múltiplas articulações (ou seja, hino envolvendo três articulações), devem simular a sequência em que se
contraem. Durante o desempenho de habilidades técnicas específicas, o adaptativo neural resultando nas causas específicas do treinamento de força aumenta o número de unidades ativas do motor. Métodos de treinamento bem selecionados, como métodos de força máxima e treinamento de energia,
ativam mais unidades de motor. Assim, um atleta tem a capacidade de se exercitar com maior velocidade de contração e mais poder.     Segundo Weineck (1991), o ponto de vista físico, força é a capacidade de um corpo mudar seu estado de movimento ou descanso, criando uma aceleração ou
deformação dentro dele. De acordo com os dados, pode-se concluir que o treinamento de velocidade deve ocorrer o mais cedo possível, pois há o risco de crianças e jovens perderem velocidade ao começar a treinar no final do Inverno. Frequência e velocidade de movimento têm os maiores aumentos
durante a faixa etária de 6 a 10 anos. No entanto, na juventude, velocidade e força rápida devem ser treinados quase apenas por via Jogo. Ao final da pibia, os tempos de latência e reação ocorrem em valores adultos. O aumento da força máxima e rápida, condicionamento por hormônios (aumento da
testosterona em meninos e aumento da capacidade aneróbica), resultam em avanços de alta velocidade nessa faixa etária. Durante esse período, o treinamento aeróbico pode ser introduzido para melhoria de desempenho. Eles devem ser usados treinando os componentes na velocidade, o que
significa que a força é rápida. Os principais métodos utilizados para crianças e adolescentes são métodos de repetição e intervalos curtos. Deve observar a escolha de fardos e distâncias que garantam um ganho na energia vértice. Crianças e adolescentes devem iniciar uma tarefa consistentemente
começando nos exercícios mais simples e formas técnicas – táticas em jogos específicos, futebol, Weineck (1986) considerando que o método repetitivo é o melhor para; Desenvolvimento e melhoria da velocidade acrescentam ainda que as doses corretas dos componentes, as sobrecargas têm
importância fundamental no uso do método de repetição.     Quanto ao treinamento de velocidade, Weineck (1986) ressalta que deve ser conduzido de diferentes formas em diferentes idades, pois a velocidade e a capacidade de que sua condição tem demonstrações prioritárias em diferentes períodos
sensíveis durante o processo de treinamento esportivo. A frequência de movimentos apresenta um período particularmente satisfatório de treinamento entre 7 e 15 anos, e tem seus pontos máximos de 13 a 15 anos e depois disso dificilmente será modificado. Bosco (1983) observa que no crescimento
e no início um adolescente deve ter uma maior preocupação com a força de explosão, bem como os tempos de latência e reações, que ocorrerão no valor dos adultos ao final desse período. Os ganhos são destacados na observação da capacidade de velocidade na recente adoção devido ao aumento
da capacidade aeróbica e das forças de explosão. Apenas a velocidade de reação apresenta um período terno entre 6-7 e 11-12 anos de idade considerado. Segundo o autor, as capacidades de velocidade casual e velocidade cíclica devem ter seu desenvolvimento iniciado o mais cedo possível, mas
detectar uma fase sensível entre 8 e 11-12 anos de meninas e entre 8 e 14-15 anos em meninos. Segundo o autor, após esses períodos, o progresso observado se deve mais ao aumento da eficiência e controle do movimento e dos gestos esportivos, bem como pelo aumento da força do que melhorias
nos processos de transmissão de estimulação de velocidade pelo Sistema Nervoso Nervoso. Para Zatsiorsky (1992), a maior influência no treinamento em velocidades atinge idades de 9 a 12 anos e entre 13 e 15 anos quando se trata do O objetivo desta tarefa é buscar utilizar melhor a capacidade
objetiva do esporte, através da organização científica desse treinamento, através das teorias dos períodos de treinamento para obter referências que nos permitam fazer a classificação da importância do que é diferente nas fases de treinamento e suas respectivas quantidades (volume) e intensidade
(sobrecargas). Os materiais e o método amostral desta pesquisa foram compostos por oito atletas de futebol de campo, todos alvos masculinos, e que significa idade +/- 18 anos da equipe de futebol de Pindamonhangaba/SP, que foi dividida em 4 atletas do grupo controle e 4 atletas do grupo
experimental. Oito atletas com idade entre 16 e 21 anos, jogando futebol na posição alvo, participaram deste estudo.     A participação foi solicitada por meio de uma forma de consenso dos atletas.     Neste estudo, os seguintes dados são utilizados para coleta de dados: fitas e fitas cremosas.     As
capacidades testadas no estudo foram as seguintes: força rápida nos saltos horizontais e verticais, utilizando o componente contratado e a outra, além dos componentes do contratado, o componente elástico das dores envolvidas nos testes. As vedações dos sintomas foram avaliadas, como
coordenação, elasticidade e força, em um teste horizontal e vertical que inclui pular verticalmente os sintomas de fazer a medida total, ficar de pé com os braços para fora e, em seguida, tentar chegar ao ponto mais distante. Esta medida é feita 3 vezes por sessão e intervalo de três minutos. As
classificações são feitas até no salto vertical. As três sessões semanais de treinamento foram divididas em três sessões semanais: musculação, trabalho aeróbico e treinamento específico.     Diante dos achados, essa pesquisa experimental apresentou resultados positivos. Sua hipótese, a força de
treinamento rápida melhorou a força, o elástico e a coordenação dos campos de futebol de sthlet devido à adaptação fisiológica que foi realizada durante o treinamento confirmado com o objetivo apresentado pelo pesquisador aluno foi plenamente alcançado. Os resultados e os resultados da discussão
mostraram um aumento nos níveis de força rápida do grupo experimental e do grupo controle para o teste de salto vertical de acordo com o Gráfico 1. Gráfico 1. Os resultados dos sujeitos são destinados a 3 tentativas em cada uma das 3 condições do salto vertical, sem a ajuda dos braços e sem
considerações O Gráfico 1 mostra no início do treinamento, e o Gráfico 2 mostra no final do treinamento.     Os dados são encontrados em uma experiência de habilidade de salto vertical – Grupo experimental. Gráfico 2. Valor para o salto vertical no grupo de controle em fita O grupo experimental
apresentou melhora de agosto a agosto até o final da pesquisa em outubro. Para o teste de salto horizontal, os resultados mostraram um aumento nos níveis de força rápida para o grupo experimental e para o grupo controle de acordo com a tabela: Os objetivos do grupo experimental apresentaram
um nível melhor, pois foram treinados por algum tempo. O objetivo dos grupos de controle foi convidado apenas para avaliar as diferenças contidas no cinza e intraini. Gráfico 3. Valor para o salto horizontal no grupo experimental da fita Gráfica 4. Os valores para saltos horizontais para o grupo controle
na fita de grupo experimental introduzem uma média no mês de agosto no teste 1 com maior valor de 2 testes em outubro, após o treinamento. O grupo controle introduziu um valor médio em agosto de 1 teste em 2 testes em outubro. A comparação dos valores individuais com a altura máxima vertical
e horizontalmente, significa entre o início e o fim do processo de treinamento.     O primeiro passo para o início do treinamento verificou o nível de condicionamento do local se esta avaliação fosse realizada em testes específicos para a estipulação. No início do treinamento, o objetivo é restaurar as
condições físicas de seus objetivos. Após um início de melhoria, buscamos manter as capacidades físicas realizadas (BOSCO 1993). Analisamos a adaptação que cada sthlet sofre durante todo o processo de treinamento. Agosto representa o primeiro mês de trabalho e outubro ao final da obra. Pode-
se observar o lucro entre duas vezes da avaliação. Temos a possibilidade de fazer uma comparação individual de cada meta, de um gol e outro até mesmo entre o desempenho médio do grupo durante o processo. Devido à enorme importância da Força Rápida para o efeito, o controle dela pelos
respectivos testes representa um termo de grande importância para a avaliação da formação.     Há um perfil de força rápida diferente depois que a posição é tratada em campo, já que no geral, os gols são jogados com melhor valor nessa qualidade. Essa diferença já é esperada, já que os objetivos
basicamente usam o metabolismo anaeróbico alactico como fonte de energia de treinamento e jogo. Podemos, através dos meios, traçar um perfil na força rápida dos gols do futebol. Sua conclusão conclui que o grupo experimental submetido em uma preparação física específica, apresentou ganho
considerável em relação ao grupo controle. Assim, acredita-se que na ciência baseada na ciência é possível melhorar muito o desempenho da meta. Arena de Referência, Especialização Esportiva S.S. ; biodiversidade, treinamento psicossocial e de longo prazo Santo André, olha. Conscientização do
corpo 1º semestre, 1998. BOMPA, T. A Periodização do Treinamento Esportivo. São Paulo: Manole, 2001. BOSCO, C. Aspectos Fisiológico da Preparación Física del Futbolista. Barcelona: Paidotribo, 1993. FRISSELI, A. Teoria e Prática do Futebol. Guarulhos: Phorte, 2002. MANTOVANI, M.A.
Treinando no Spotif futebol. In: Treinamento Esportivo, Futebol, Teoria e Prática. Guarulhos: Phorte, 2002. MATVEEV, L.P. Fundamental em treinamento esportivo. Em São Paulo. Phorte, 1989. WEINECK, Manuais de Treinamento Esportivo. São Paulo: Manole, 1986. WEINECK, Biologia Esportiva. São
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