


PRESENTACIÓ DELS ESTIRAMENTS TIPUS REALITZATS ALS CENTRES DE TECNIFICACIÓ
Aquest full mostra una rutina d'estiraments tipus. Aquesta, està dissenyada per tal que puguis realitzar-la individualment
(sense necessitat de companys o ajuts externs) i sense necessitat de material especial (espatlleres, bancs, recolzaments...).
Som conscients de l'existència d'un gran nombre d'estiraments diferents, encara que, humilment, creiem que en aquesta rutina
es presenten estiraments sota uns criteris de qualitat i quantitat més que contrastats.

PER QUÈ ESTIRAR?
La flexibilitat és un treball normalment descuidat; encara que científicament està demostrada la necessitat del seu entrenament.
Una bona flexibilitat ajudarà a la resta de capacitats físiques (condicionals) i tècniques (coordinatives), i sobretot), reduirà
el risc de lesió, i t'ajudarà a ser un millor jugador/a.

A QUINA EDAT ESTIRAR?
Els estiraments són necessaris sempre, independentment de l'edat que tinguis. Pensa que la flexibilitat és una capacitat
condicional involutiva (empitjora amb l'edat); per tant, quan abans comencis a estirar regularment més temps mantindràs una
correcta flexibilitat.

QUAN ESTIRAR EN UN ENTRENAMENT?
Són tant importants els estiraments abans com després d'entrenar. És per això que hauríem d'estirar abans i després de
l'entrenament. La diferència radica en què abans de la sessió hauríem d'escalfar, realitzar moviments articulars (turmells,
genolls, malucs, espatlles, colzes i canells) i estirar; mentre que després de l'entrenament només haurem d'estirar ("ànim, no
arribarà a 10 minutets").

COM ESTIRAR?
Una vegada realitzat l'escalfament de forma correcta, passarem a realitzar moviments articulars i estiraments. L'ordre serà el
determinat per les fotografies (per fileres i d'esquerra a dreta, seguint la numeració). Cada estirament haurem de mantenir-
ho durant 10-15 segons aproximadament. Una correcta execució vindrà determinada per la posició que adopteu, la
concentració i les sensacions en la musculatura que estira (notar-ho sense que et faci mal).
És molt important que estiris sempre els dos costats del cos (dret i esquerra) procurant estirar amb la mateixa concentració.
Aquesta rutina té una durada aproximada de 10 minuts, encara que si no tens temps suficient pots deixar de realitzar una de
les fileres del tren inferior, encara que és molt aconsellable que realitzis les dues.

Gràcies pel teu interès, només ens cal animar-te a què estiris abans i després de l'entrenament; i que procuris
animar als teus companys/es i entrenadors/es.

Per a qualsevol dubte o suggeriment pots dirigir-te a la següent adreça de correu electrònic: tecnic@basquetcatala.com


