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Modell: Arhip Isabell 



Alsóvégtag 

 

Talpi kötőszövet 

 

 

Milyen 

problémákat 

okozhat? 

Túlzott húzódása fájdalmat okozhat a saroknál. A combhajlító, a 

vádli és más egyéb az alsóvégtag hátsó részén elhelyezkedő 

izomzattal való kötőszövetes kapcsolatának köszönhetően a talpi 

kötőszövet túlzott feszülése mozgás beszűkülést okozhat a csípő 

és a törzshajlításban is. 

Elhelyezkedés és 

működés 

Ez egy olyan kötőszövetes csoport, amely összeköti a lábujjakat 

az Achilles- ínnal, a vádli izomzattal azért, hogy a boka, láb 

rendszert segítse hajlítás közben, például: futáskor és ugráskor. 

Gyakorlat 

 Állj a fal mellé, tegyél a földre egy teniszlabdát. Vedd le a 

cipődet és mezítláb rakd rá a labdára a lábad. Ha szükséges 

támaszkodj meg a falnál, vidd rá a testsúlyodat fokozatosan a 

labdára. Gurítsd előre- hátra a labdát végig az egész talpon 30-

60 másodpercig, ha végeztél cserélj lábat. 

Nehezítés Használj keményebb labdát a nyomás növeléséért. 

 

 



 

Külső és belső 

lábikraizom és 

Gázlóizom (Vádli 

izom) 

 

Milyen 

problémákat 

okozhat? 

Túlzott húzódása fájdalmat okozhat az érintett területen, 

lentebb az Achilles-ínnál, a talpi kötőszövetnél és fentebb a térd 

elülső és hátulsó részénél. 

Elhelyezkedés és 

működés 

A lábikraizmok hátul a térd külső-és belső részéről erednek és 

az Achilles- ínon tapadnak. A boka és a térd ízületet hajlítják. A 

gázlóizom a térd hátsó-középső részéről ered és az Achilles-

ínon tapad. A gázlóizom a boka ízület hajlításáért felelős. 

Gyakorlat 

Ülj le a földre nyújtsd ki a lábaidat, a hengert tedd be a sarkaid 

alá. Fontos, hogy a gyakorlat végrehajtása alatt végig nyújtva 

legyenek a térdek. Két karral nyomd ki magad úgy, hogy a 

feneked a levegőben legyen. Ezt a pozíciót tartva fel és 

görgeted a hengert, a bokától egészen a térdig. Használd a 

testsúlyodat, így vidd rá a nyomást a vádlikra. Fókuszálj a vádli 

belső és a külső részére is, 30-60 másodpercig végezd a 

gyakorlatot. 

Nehezítés 

A nyomás növelésért tedd keresztbe az egyik lábad a másikon 

és csak az alul lévő lábon görgesd a hengert. További nehezítés, 

ha hátrafeszíted a lábfejeket (pipálod), így megfeszített 

helyzetbe kerül a vádli izomzat, így a hatékonyabbá válik a 

gyakorlat. 



Alternatív 

gyakorlatok 

Használj teniszlabdát a nyomás növelésére. Ez a módszer 

általában egyszerűbb a karoknak és a felső végtagoknak, amíg 

nem tudod megtartani magad a levegőben. 

Tedd fel a lábad egy padra, vegyél a kezedbe egy botot (vagy 

akár sodrófát is). Tedd a botot a lábszár hátulsó részére úgy, 

hogy a tenyereid előre nézzenek. Ebből a helyzetből görgesd fel 

és le a pálcát a lábszáradon. Fordíts figyelmet külön a lábszár 

külső és belső részére, a saroktól indítva egészen a térdig. 

Csináld 30-60 másodpercig és cserélj lábat. 

 

  



 

 

 

Achilles-ín 
 

Milyen 

problémákat 

okozhat? 

Túlzott húzódása esetén fájdalmat okozhat a vádli izomzatban és 

a talpi kötőszövetben is.  

Elhelyezkedés és 

működés 

Az Achilles-ín összeköti vádli izomzatát a sarokkal és segít a 

vádli izomzatnak a boka hajlításában. 

Gyakorlat 

Ülj le a földre nyújtsd ki a lábaidat, a hengert tedd be a sarkaid 

alá. Fontos, hogy a gyakorlat végrehajtása alatt végig nyújtva 

legyenek a térdek. Két karral nyomd ki magad úgy, hogy a 

feneked a levegőben legyen. Ezt a pozíciót tartva a saroktól 

középen haladva fel és legörgeted a hengert a lábszárad 

közepéig, a testsúlyodat használva 30-60 másodpercig. 

Nehezítés 
A nyomás növelésért tedd keresztbe az egyik lábad a másikon és 

csak az alul lévő lábon görgesd a hengert. További nehezítés, ha 

hátrafeszíted a lábfejeket (pipálod). 

Alternatív 

gyakorlatok 

Használj tenisz, baseball labdát, vagy a kis állatboltokban 

kapható tüskéslabdát a nyomás növelésére. Ez a módszer 

általában egyszerűbb a karoknak és a felső végtagoknak, amíg 

nem tudod megtartani magad a levegőben. 

  



 

Szárkapocsizmok 
 

Milyen 

problémákat 

okozhat? 

Túlzott húzódása és összenövésük esetén külső lábszár 

fájdalmat okozhatnak, és ezzel egyidejűleg nyomhatják a 

szárkapocs ideget, ami érzéketlenséget és/vagy zsibbadást 

okozhat a lábszáron és a lábon. 

Elhelyezkedés és 

működés 

A szárkapocsizmok a térd alatt a lábszár külső oldalán 

erednek és a lábfej elején, lábtő és lábközépcsontokon 

tapadnak. A hosszú és rövid szárkapocsizmok felelősek a 

lábfej lefelé és kifelé fordításáért. A harmadik 

szárkapocsizom segíti a lábfej hátrafeszítését. 

Gyakorlat 

Tedd fel a lábad egy alacsonyabb székre vagy padra. Vegyél 

a kezedbe egy teniszlabdát és tedd a lábszár külső részére, 

innen görgesd a labdát fel és le 30-60 másodpercig, ezután 

válts lábat. 

Nehezítés A nyomás növelésére használj botot. 

 

 

 



 

Elülső sípcsonti 

izom 

 

Milyen 

problémákat 

okozhat? 

A túlerőltetés következtében (futás, ugrás, sportolás) gyakran 

hegesedések alakulnak ki az izomban. 

Elhelyezkedés és 

működés 

Az elülső sípcsonti izom a lábszár külső részéről ered és a 

lábfej lábtő csontokon tapad. Ez az izom a lábfej hátra 

húzását és befelé fordítását végzi. 

Gyakorlat 

Tedd fel a lábad egy alacsony padra, vegyél a kezedbe egy 

teniszlabdát. Helyezd a labdát a lábszárad külső- elülső 

részére és görgesd fel és le a labdát 30-60 másodpercig, válts 

lábat. 

Nehezítés 
Használj keményebb labdát vagy botot a nyomás növeléséért. 

 

  



 

 

 

Széles pólyafeszítő 

izom, középső - és 

kis farizom 

 

Milyen 

problémákat 

okozhat? 

A széles pólyafeszítő izom túlságosan feszessé válhat, ez 

teszi feszessé a csípőlapáttól a szárkapocscsontig húzódó 

izompólyát is. Ez a tipikus oka külső térd fájdalomnak. Az 

elülső-külső csípő izomzat túlzott feszessége felboríthatja az 

izomegyensúlyt a csípő és a térd körül, ezáltal instabillá 

válhat az ízület. 

Elhelyezkedés és 

működés 

Az elülső- külső csípő izomzat együttesen végzi a csípő 

hajlítását, távolítását és befelé forgatását. Mindhárom izom a 

széles pólyafeszítő izom, a középső farizom elülső része és a 

kis farizom a csípő elülső- középső részéről erednek. A 

középső- és kis farizom a nagy tomporon tapad. A széles 

pólyafeszítő izom a csípőlapáttól a szárkapocscsontig húzódó 

izompólyába fut. 

Gyakorlat 

Tedd le a hengert a földre és feküdj rá úgy, hogy a csípőd 

elülső része legyen a hengeren az alul lévő könyök és láb lent 

van a földön. A felül lévő láb enyhén behajlítva a törzs előtt a 

földön. Nyomd ki magad vidd rá a testsúlyodat a comb külső 

részére és görgesd a hengert fel és le. Az elülső- külső 

csípőizmoknak valódi lazítása az, ha még a törzseddel is a 

talaj felé fordulsz, 30-60 másodpercig végezd a gurítást, és 

cserélj lábat. 

Nehezítés 
A nyomás növelésére emeld fel a lábad a földről. Használj 

keményebb hengert a nyomás növelésére. 



 

 

Csípőlapáttól a 

szárkapocscsontig 

húzódó izompólya 

 

Milyen problémákat 

okozhat? 

Ez az izompólya gyakran rendkívül feszes, ami külső 

térd fájdalomhoz vezet. 

Elhelyezkedés és 

működés 

Az izompólya köti össze a nagy farizmot és a széles 

pólyafeszítő izmot a sípcsonttal és a szárkapocscsonttal. 

Ez a pólya segít a nagy farizomnak és a széles 

pólyafeszítő izomnak a comb távolításában és 

kontrolálja a térd mozgásokat. 

Gyakorlat 

Tedd le a hengert a földre és feküdj rá úgy, hogy a 

csípőd külső része legyen a hengeren, az alul lévő 

könyök és láb lent van a földön. Nyomd ki magad vidd 

rá a testsúlyodat a comb külső részére és görgesd a 

hengert fel és le, 30-60 másodpercig  végezd a gurítást, 

és cserélj lábat. Segíthet a gyakorlat elvégzésében, ha a 

csípőtől a comb közepéig és visszafelé hengerezel, majd 

pozíciót váltasz, és folytatod comb középtől a térdig. 

Ezután a comb egész külső oldalát egyszerre 

áthengerezed. 

Nehezítés 
Emeld fel a lábad a talajról és helyezd a hengeren lévő 

lábra. Használj keményebb hengert a nyomás 

növelésére. 



 

A négyfejű 

combizom külső 

része 

 

Milyen 

problémákat 

okozhat? 

Az izom túlzott feszülése ugyanolyan külső térd fájdalmat tud 

okozni, mint a csípőlapáttól a szárkapocscsontig húzódó 

izompólya feszülése. A négyfejű combizom külső része 

összetapadhat a mellette futó izompólyával, ezáltal korlátozzák 

egymást a mozgásban. 

Elhelyezkedés és 

működés 

A négyfejű combizom a combcsont külső részén ered és a 

négyfejű combizom közös ínjában tapad. A négyfejű combizom 

közös ínja a térdkalács-inába (patella-ín) fut és a sípcsont felső 

részén tapad. 

A négyfejű combizom külső része (közösen a combizom többi 

részével együtt) a térd nyújtásáért felelős. 

Gyakorlat 

Tedd le a hengert a földre és feküdj rá úgy, hogy a csípőd külső 

része legyen a hengeren az alul lévő könyök és láb lent van a 

földön. Ha a comb külső oldala a 0 fok és a comb elülső oldala a 

90 fok, akkor körülbelül 45 fokos szögben találod ezt az izmot. 

Nyomd ki magad vidd rá a testsúlyodat a comb külső részére és 

görgesd a hengert fel és le, 30-60 másodpercig  végezd a 

gurítást, és cserélj lábat. . Segítheti a munkát, ha a csípőtől a 

comb közepéig és visszafelé hengerezel, válts pozíciót, és ezután 

comb középtől a térdig.  Egy kisebb szünet után a comb egész 

külső oldalát hirtelen áthengerezed.  

Nehezítés 
Emeld fel a lábad a talajról és helyezd a hengeren lévő lábra. 

Használj keményebb hengert a nyomás növelésére. 

 



 

 

A négyfejű 

combizom 

egyenes része 

 

Milyen 

problémákat 

okozhat? 

Az izom túlzott feszessége elülső térd fájdalmat okozhat. Ha a 

farizmok és/vagy az ágyéki izmok nem megfelelően működnek, 

akkor. az egyenes rész gyakran túl van erőltetve. 

Elhelyezkedés 

és működés 

Az egyenes rész a csípőlapát alsó részéről ered és a négyfejű 

combizom közös inába fut. Ez az izom felelős a csípő hajlításért és 

a térd nyújtásért. 

Gyakorlat 

Feküdj le a hasadra és tedd a csípőid alá a hengert. Hajlítsd be a két 

könyöködet úgy, hogy pontosan a két vállad alatt legyenek. Nyomd 

ki magad és fel- legördülj a hengeren egészen a térdig úgy, hogy a 

térdek nyújtva legyenek. . Segítheti a munkát, ha a csípőtől a comb 

közepéig és visszafelé hengerezel, válts pozíciót, és ezután comb 

középtől a térdig.  Egy kisebb szünet után a comb egész elülső 

oldalát hirtelen áthengerezed. Ezt 30-60 másodpercig végezd. 

Nehezítés 

Egyik lábat keresztezed a másikon és az alul lévő lábon hengerezel.  

Igazi nyomásfokozódás az, ha behajlítod mindkét térdet, mert 

ilyenkor nyújtott helyzetbe kerül az egyenes rész és igazán 

megnöveli az intenzitást. A nyomás további növeléséért használj 

keményebb hengert. 

 

 



 

A négyfejű 

combizom belső 

része 

 

Milyen 

problémákat 

okozhat? 

Ahogy a négyfejű combizom többi része, úgy a belső rész is 

lehet túlzottan feszes és össze is tapadhat a környező izmokkal. 

Ha az izom különösen megfeszül. akkor belső térd fájdalmakat 

is okozhat. 

Elhelyezkedés és 

működés 

A belső rész a comb belső felszínéről ered és a négyfejű 

combizom közös inába fut. Ez az izom a térd nyújtásért felelős. 

A térdhez közeli része belső rész ferde része felelős a térdkalács 

befelé húzásáért. 

Gyakorlat 

Feküdj le a hasadra és tedd a csípőid alá a hengert úgy, hogy a 

comb belső része legyen a henger alatt. Hajlítsd be a két 

könyöködet úgy, hogy pontosan a két vállad alatt legyenek és 

forgasd ki a két csípődet. . Segítheti a munkát, ha a csípőtől a 

comb közepéig és visszafelé hengerezel, válts pozíciót, és 

ezután comb középtől a térdig.  Egy kisebb szünet után a comb 

egész belső oldalát hirtelen áthengerezed. Ezt 30-60 

másodpercig végezd. 

Nehezítés 
Emeld fel az egyik lábad és tedd le a földre, így csak azon a 

lábon van a súly, ami a hengeren van. Használj keményebb 

hengert a nyomás fokozására. 

 



 

A négyfejű 

combizom 

 

Milyen 

problémákat 

okozhat? 

Az izom túlzott feszülése térd és csípő fájdalmakat okozhat. 

Elhelyezkedés 

és működés 

Az egyenes része a csípőlapát alsó részéről, a külső része a 

combcsont külsőfelszínéről, a belső része a combcsont belső 

felszínéről, végül a közbülső része a combcsont elülső felszínéről 

ered. Mind egyikük a négyfejű combizom közös ínjába futnak és 

együttesen tapadnak a térdkalács ínban és a sípcsont felső-elülső 

részén. Az összes rész a térd nyújtását végzi. Az egyenes rész a 

csípő hajlításért is felelős. 

Gyakorlat 

Ülj le egy alacsony padra vagy székre, vegyél a kezedbe egy 

botot és tedd a combodra. Görgesd a botot le és fel a botot 

combodon 30-60 másodpercig. Ha az egyenes részen akarsz 

dolgozni, akkor a középső részén a combodnak görgeted a botot, 

ha a belső részén, akkor kicsit bentebb, de ne a comb belső 

részén. Ha a külső részén, akkor pedig a comb külső részéhez 

közel kell a botot görgetni. Ez a variációval jobban lehet dolgozni 

a combizom alsó részén, közel a térdkalácshoz. Ez engedi az 

izom-ín összekapcsolódáson való dolgozást. Ez a területfeszessé 

válhat és fibrotizálhat (rostos szövet képződik az izomszövetben, 

ami kevésbé rugalmas) a túlerőltetés vagy túledzés 

következtében.  

 

  



 

 

 

Nagy farizom  

Milyen 

problémákat 

okozhat? 

Túlzott merevsége során, ha összehasonlítva az ágyéki gerinccel 

segítheti ennek a gerincszakasznak a hajlítását azáltal, hogy 

növeli a csípő hajlítást. 

Túlzott feszülése esetén okozhat külső térd fájdalmat, az 

izompólyán keresztül. 

Elhelyezkedés és 

működés 

A nagy farizom a keresztcsontról, a csípőlapátról és a 

ligamentum sacrotuberalisról (keresztcsontról a combcsont felső 

- hátsó részén lévő nagy gumóra menő szalag) ered és a 

combcsont felső részén, illetve a csípőlapáttól a sípcsontig tartó 

izompólyában tapad. 

Gyakorlat 
Tedd le a hengert a földre és ülj rá , két karoddal támaszkodj 

meg mögötted, két lábad legyen talpon, így görgesd a hengert 

fel és le, 30-60 másodpercig.  

Nehezítés 
Vidd a testsúlyodat az egyik csípődre és fordulj rá törzzsel is. 

Használj keményebb hengert vagy medicinlabdát a nyomás 

növelésére. 

 



 

 

Középső 

farizom (felső 

rostjai) 

 

Milyen 

problémákat 

okozhat? 

A középső farizom felső rostjai hegesedhetnek vagy 

összetapadhatnak és ennek következménye a csípő kifelé 

fordulásának. 

Elhelyezkedés és 

működés 

A csípő külső középső- hátsó rostjairól ered és a combcsont 

külső- felső részén tapad. 

A középső farizom felső rostjai felelősek a csípő nyújtásáért, 

távolításáért és kifelé fordításáért.  

Gyakorlat 

Tedd le a hengert a földre és feküdj rá úgy, hogy a csípőlapátod 

hátsó része legyen a hengeren az alul lévő könyök és láb lent van 

a földön. . Nyomd ki magad vidd rá a testsúlyodat a comb külső 

részére és görgesd a hengert fel és le, 30-60 másodpercig  végezd 

a gurítást, és cserélj lábat. Próbáld beállítani a testhelyzetedet 

úgy, hogy a csípőd hátsó- középső része legyen a hengeren. 

Lehetséges, hogy váltanod kell pozíciót a fejednek felfelé kell 

néznie, vagy a lábadat a test mögé kell helyezned ahhoz, hogy 

igazán ezen az izmon dolgozzál. 

Nehezítés 
Emeld fel az ellentétes lábad a földről vagy rakd rá a másikra, 

hogy növeljük a nyomást ezen a területen. Használj keményebb 

hengert vagy medicinlabdát a nyomás további növelésére. 

 



 

 

Körteképű izom  

Milyen 

problémákat 

okozhat? 

Túlzott feszülése irritálhatja az ülőideget. Ez fájdalomhoz vagy 

ideg irritációhoz vezethet a fenékben, a combhajlító izmokban, a 

lábszárban és a lábban. 

Túlzott feszessége kifelé fordíthatja a csípőt és mozgás 

beszűkülést okozhat az elülső síkon és a horizontális síkon 

történő mozgásokban. 

Elhelyezkedés és 

működés 

A körteképű izom a keresztcsont elülső részéről ered és a 

combcsont felső-hátsó részén tapad. Ez az izom felelős a csípő 

kifelé fordításáért, 60 fok alatt a comb hajlításáért, és 60 fok 

feletti hajlítás esetében a  csípő befelé forgatásáért. 

Gyakorlat 

Tedd le a hengert a földre és ülj rá , két karoddal támaszkodj 

meg mögötted, két lábad legyen talpon. A jobb bokádat a 

ráteszed a bal térdedre, és törzzsel jobb oldalra 

fordulsz(közelíted a bal válladat a jobb térdedhez), így görgeted 

a hengert fel és le 30-60 másodpercig.  

Nehezítés Használj keményebb hengert vagy medicinlabdát. 

Alternatív 

gyakorlat 

Tegyél a földre egy teniszlabdát és ülj rá, két karoddal 

támaszkodj meg a törzsed mögött, két lábad legyen talpon kis 

terpeszbe, törzseddel fordulj arra az oldalra, ahol a labda van 

(közelíted a bal válladat a jobb térdedhez), így görgeted a 

hengert fel és le 30-60 másodpercig.  



 

 

 

Combközelítő 

izmok 

 

Milyen 

problémákat 

okozhat? 

Nem szokatlan, hogy a combközelítő izmok egy sérülés 

következtében meghúzódnak vagy összetapadnak. A lágy szöveti 

munkák segíthetnek felszakítani az összenövéseket, csökkenteni 

az izomfeszülést és növelik a mozgástartományt. Az izom túlzott 

feszessége a comb befelé fordulásához vezethet, ami növeli a térd 

sérülések előfordulásának kockázatát. 

Elhelyezkedés 

és működés 

A combközelítő izmok a szemérem csontról erednek és a 

combcsont és a sípcsont belső részének különböző pontjain 

tapadnak. Ezek az izmok különböző mozgásokat támogatnak a 

csípőben: közelítést, hajlítást és a csípő befelé fordítását. A nagy 

közelítő izom nyújthatja a csípőt. 

Gyakorlat 

Feküdj le a hasadra, két alkarodon támaszkodsz, két könyököd a 

két váll alatt. Egyik térdedet hajlítva tedd ki oldalra, a törzseddel 

párhuzamosan a comb tövedbe tedd be a hengert. Nyomd ki 

magad és a comb belső oldalán görgesd végig a hengert. Ebben a 

helyzetben a rövid combközelítő izmokat tudod átlazítani. A 

hosszú combközelítő izmokat úgy tudod átlazítani, ha kinyújtod a 

térded a combod folytatásába és folytatod a hengerelést. Ezt 30-

60 másodpercig végezd és cserélj lábat. 

Nehezítés 
Használj keményebb hengert vagy medicinlabdát a nyomás 

fokozására. 

 



 

Combhajlító 

izmok 

 

Milyen 

problémákat 

okozhat? 

A combhajlító izmok gyakran hegesedhetnek és 

összetapadhatnak húzódás vagy folyamatos túlerőltetés 

következtében. A heg szövet és az összetapadások az izomzat 

alsó részében hátulsó térd fájdalmat okozhatnak. 

Elhelyezkedés 

és működés 

A combhajlító izmok a medence aljáról erednek együtt, ezután 

három részre szétválnak. A félighártyás - és féliginas izom a 

sípcsonton felső- hátulsó részén tapad, míg a kétfejű combizom a 

szárkapocscsont fején tapad. A combhajlító izmok együtt 

dolgozva hajlítják a térdet és nyújtják a csípő ízületet. A 

félighártyás és féliginas izmok a csípő ízületet befelé forgatják, 

míg a kétfejű combizom kifelé forgatja a csípőt. 

Gyakorlat 

Helyezd a lábad egy alacsony padra. Vegyél a kezedbe egy botot 

és tedd a combod hátsó részére úgy, hogy a tenyereid előre 

nézzenek. Görgesd a botot fel és le a comb hátső részén- 

csípődtől egészen a térdedig - 30-60 másodpercig, ezután cserélj 

lábat. Dolgozz többet külön a comb hátsó részének belső részén 

(a félighártyás és féliginas izmokon) vagy a külső részén (a 

kétfejű combizmon). 

 

  



Felső végtag 

 

Nagy Mellizom  

Milyen 

problémákat 

okozhat? 

A nagy mellizom tipikusan rövidülni szokott és általában feszes 

a túledzés és a rossz testtartás következtében. A nyújthatóságnak 

a hiánya túlerőltetéses sérülésekhez vezethetés/vagy rossz 

mechanizmusokhoz a sok emeléskor, sőt a mellizomnál nem éri 

el a célját (például: olimpiai emelés). 

Elhelyezkedés és 

működés 

A nagy mellizom a szegycsontról, a kulcscsontról és a 

bordaporcokról ered és a felkarcsonton tapad. Ez az izom végzi a 

kar közelítését a vízszintes síkon, és a kar befelé forgatását is. A 

kulcscsonti rostok hajlítják a nyújtott vállat, míg a szegycsonti 

rostok nyújtják a hajlított vállat. 

Gyakorlat 

Állj a fal mellé, tegyél egy teniszlabdát a fal és a mellkasod 

közé, és tartsd meg a labdát a mellkasoddal. Görgesd a labdát 

hátra és előre a mellizmodon, 30-60 másodpercig. Segíthet a 

gyakorlat kivitelezésében, ha kisebb részeken görgeted a labdát, 

így kevésbé gurul ki a mellizom alól. 

Nehezítés 
Fokozhatod a hatékonyságot úgy, hogy a karod oldalt és kifelé 

forgatva van, így a nagy mellizom megnyújtott helyzetben van. 

Ezen kívül használhatsz keményebb labdát is. 

 

 



 

Széles hátizom  

Milyen 

problémákat 

okozhat? 

A széles hátizom úgy, mint a nagy mellizom rövidülni szokott és 

feszes a túledzés miatt. A nyújthatóságnak a hiánya 

túlerőltetéses sérülésekhez vezethetés/vagy rossz 

mechanizmusokhoz emeléskor, sőt nem éri el a célját (például: 

olimpiai emelés). 

Elhelyezkedés és 

működés 

A széles hátizom a gerincről, a háti- deréki kötőszövetről (fascia 

thoracolumbalis), és a csípő ízület hátsó részéről ered és a felkar 

csont belső részén tapad. Ez az izom felelős a váll nyújtásáért, 

közelítéséért és befelé forgatásáért. 

Gyakorlat 
Feküdj le az oldaladra úgy, hogy a henger a hónaljadnál legyen, 

a kar felnyújtva és kiforgatva legyen. Görgesd a hengert a hátad 

külső részén fel és le, 30-60 másodpercig, ezután válts oldalt. 

Nehezítés Használj keményebb hengert a nyomás növelésére. 

Alternatív 

gyakorlat 

Állj oldalt a fal mellé úgy, hogy egy teniszlabdát tegyél a fal és a 

hónaljad közé. A karodat felnyújtod és kifelé forgatod, és lassan 

gördíted fel és le a labdát a hónaljad külső oldalán. A gördítés 

könnyítéséért hajlítsd és nyújtsd a térded, csináld 30-60 

másodpercig és válts oldalt. 

 

 



Háromfejű 

karizom (triceps 

brachii) 

 

Milyen 

problémákat 

okozhat? 

A triceps gyakran hegesedhet és összetapadhat a 

túledzés/túlerőltetés következtében.  

Elhelyezkedés és 

működés 

A három feje a felkarcsont felső részéről és a lapockáról ered és 

egyesülve az egyik alkarcsonton, a singcsonton tapad. A triceps 

elsősorban a könyök nyújtásért felelős, még a hosszú feje- ami a 

lapockáról ered-  váll közelítést is végez. 

Gyakorlat 

Feküdj le az oldaladra úgy, hogy az alul lévő karodat felnyújtod 

a hengert pedig a felkarod hátulsó részéhez beteszed. Helyezed 

a fejedet is a karodra a nyomás növelése érdekében. Lassan 

görgesd fel és le a hengert a felkarod teljes hátulsó részén. 

Segíthet, ha a tested lent marad a földön, végezd 30-60 

másodpercig és cserélj oldalt. Próbáld meg a kar kifordított és 

befordított helyzetében is görgetni a hengert, hogy a részeit 

külön is átdolgozd. 

Nehezítés Használj keményebb hengert a nyomás növelésére. 

 



 

Váll hátulsó tok  

Milyen 

problémákat 

okozhat? 

A hátsó tok gyakran hegesedik vagy összetapad dobás közben 

dobó sportolóknál. A feszes vagy merev hátsó tok 

mozgásbeszűkülést eredményezhet a vállízületi befelé 

forgatásnál.  

Elhelyezkedés 

és működés 

A váll hátulsó tokja a váll ízület hátsó részét zárja le. A tok 

részben gondoskodik a váll ízület stabilitásáról és segíti az ízület 

kenését azáltal, hogy ízületi folyadékot választ ki. 

Gyakorlat 

Állj a fal mögé, tegyél egy teniszlabdát a hátad és a fal közé a 

vállad magasságában. Nyomd oda a vállad hátsó részét a 

labdához, hogy ott maradjon. . Görgesd a labdát hátra és előre a 

vállad hátsó részén, 30-60 másodpercig. Segíthet a gyakorlat 

kivitelezésében, ha kisebb részeken görgeted a labdát, így 

kevésbé gurul ki. 

Nehezítés 

Az intenzitás növelésére húzd az ellentétes karod irányába a kart 

a másik kezeddel. Nyújthatod a vállad és hajlíthatod a 

könyöködet is, hogy nyújtott helyzetbe hozd a hátsó tokot. 

Használhatsz keményebb labdát a nyomás növelésére. 

 

  



 

 

A gerinc háti 

szakasza 

 

Milyen 

problémákat 

okozhat? 

Elég gyakran a háti gerinc szakasz mozgásai beszűkültek 

hátrafelé hajlás és fordulás irányában. A szakasz mobilizálása 

hengerrel remek lehetőség a mozgások visszaszerzésére. Ha a 

háti szakasz mozgásai beszűkültek, akkor a felette lévő nyak és 

az alatta lévő deréki szakasz fog kompenzálni, ezáltal megnöveli 

a sérülések kialakulásának veszélyét. Ezzel egyidejűleg a 

körülötte lévő izmok vagy megnyúlnak, vagy megrövidülnek, 

ezáltal fájdalmat is okozhatnak a törzs elülső és hátulsó részén. 

Elhelyezkedés 

és működés 

A gerinc háti szakasza 12 csigolyából áll. 

Gyakorlat 

Feküdj le a hátadra úgy, hogy a henger a hátad közepénél legyen. 

A két lábad talpon van a feneked is lenn van a földön. Két kezed 

tedd tarkódra, ebből a helyzetből egyenesítsd ki a hátadat, de a 

derekad ne homorítsd. A homorítás elkerülésére, húzd be a hasad 

és feszítsd meg a feneked. Lassan gördülj fel-le a hengeren úgy, 

hogy közben a hátadnak azt a részét egyenesíted, amin a henger 

áthalad. 

Nehezítés 
Használj PVC csövet polifoammal bevonva, szükség esetén 

ásványvizes palack, ha a henger túl nagy. 

 

  



Lapockatövis alatti 

izom és a kis 

görgeteg izom 

 

Milyen 

problémákat 

okozhat? 

Gyakran találhatóak bennük trigger pontok (fájdalmas 

pontok az izomban) és össze is tapadhatnak, ami a csökkenti 

az izom nyújthatóságát és csökkenti a mozgás terjedelmet. A 

rotátor köpeny épsége kulcsfontosságú sok sportolónál, 

különösen a dobó sportolóknál, mint például baseball, 

röplabda, tenisz. 

Elhelyezkedés és 

működés 

A lapockatövis izom és a kis görgeteg izom a lapocka belső 

részéről ered és a felkarcsont hátsó részén tapad. Ezek az 

izmok felelősek a kar kifelé forgatásáért, míg a befelé 

forgatást fékezi, lassítja. Ez a két izom is a rotátor köpeny 

tagja. 

Gyakorlat 

Feküdj le a hátadra, a labdát helyezd a vállad élé és föld 

közé. A felkarod a földön van, a könyöködet behajlítod 90 

fokba, ebből a pozícióból forgatod a karod kifelé és befelé (a 

kezedet hozod előre és hátra, miközben a könyököd a talajon 

marad). Ismételd 8-10 alkalommal, és cserélj kart. 

Nehezítés Használj keményebb labdát, a nyomás növelésére. 

 

  



 

 

Csuklóhajlító 

izmok 

 

Milyen 

problémákat 

okozhat? 

Ismételt szorító mozdulatok következtében, a csukló hajlítók 

feszessé válhatnak.  

Elhelyezkedés és 

működés 

Számos csuklóhajlító izmok a felkarcsont, singcsont és az 

orsócsont különböző helyeiről erednek és a kéz tenyéri részén 

és az ujjak tenyéri felszínén tapadnak. A csuklóhajlítók 

elsősorban a csukló hajlításáért és a kéz közelítéséért felelősek. 

Gyakorlat 

Ülj le egy székre és fogj a kezedbe egy teniszlabdát. Nyomd a 

teniszlabdát az alkarod belső részére és legyen a tenyered is 

nyitva. A labdát gurítsd fel és le, 30-60 másodpercig. Segíthet 

az is, ha kisebb részeken csinálod, így a labda nem gurul ki.  

Nehezítés 
A nyomás növelésére hajtsd hátra a csuklód, hogy a 

csuklóhajlító izmok nyújtott helyzetbe kerüljenek. Használj 

keményebb labdát a nyomás további növelésére. 

 

  



 

 

Csuklónyújtó 

izmok 

 

Milyen 

problémákat 

okozhat? 

Az ismételt gépelés és/vagy a hosszan kitartott nyújtott- vagy 

hátrahajtott helyzet, a csuklónyújtó izmokat rövidíti és feszessé 

teszi. 

Elhelyezkedés és 

működés 

Számos csuklónyújtó izom a felkarcsont, singcsont és az 

orsócsont különböző helyeiről ered és a kéz kézháti részén és az 

ujjak kézháti felszínén tapad. A csuklónyújtó izmok elsősorban 

a kéz hátrahajtásáért és távolításáért felelősek. 

Gyakorlat 

Ülj le egy székre és fogj a kezedbe egy teniszlabdát. Nyomd a 

teniszlabdát az alkarod külső részére és legyen a tenyered is 

nyitva. A labdát gurítsd fel és le, 30-60 másodpercig. Segíthet 

az is, ha kisebb részeken csinálod, így a labda nem gurul ki.  

Nehezítés 
A nyomás növelésére hajlítsd be a csuklód, hogy a csuklónyújtó 

izmok nyújtott helyzetbe kerüljenek. Használj keményebb 

labdát a nyomás további növelésére. 

 



 

 

Rombuszizmok  

Milyen 

problémákat 

okozhat? 

A rombuszizmok általában túl aktívak/feszesek különösen, ha 

összehasonlítjuk az elülső fűrészizommal. A rombuszizmok 

túlzott feszülése csökkenti a lapocka mozgásait a mellkas falon 

és korlátozza a lapocka felfelé mozgását. Ez tipikusan a rotátor 

köpeny degenerációjához vezet, és fájdalmat okoz a váll fej 

fölötti mozgásaikor. 

Elhelyezkedés és 

működés 

A rombuszizmok a nyaki- és a háti csigolyákról ered és a 

lapocka belső élén tapad. A rombuszizmok felelősek a lapocka 

lefelé húzásáért és együtt dolgoznak a lapockaemelő izommal a 

lapocka lefelé húzásánál. 

Gyakorlat 

Gyakorlat: feküdj rá a hengerre úgy, hogy a henger függőleges 

legyen. Tedd a két kezed az ellentétes vállaidra, hogy a 

lapockáid ne legyenek útba. Gördítsd a hengert a gerincedtől a 

lapockád belső széléig és vissza. Fontos, hogy a gerincet 

kihagyjuk, és csak az egyik oldalt csináljuk. Végezd 30-60 

másodpercig és cserélj oldalt. 

Nehezítés 
Nehezítés: használj keményebb hengert, medicinlabdát, 

teniszlabdát a nyomás növelésére.  

 

 


