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PRIMERI HIIT TRENINGOV ZA ZAČETNIKE

Kaj je pomembno omeniti pri začetnikih in kdo so začetniki HIIT telovadbe?
Začetniki so tisti, ki so se pred kratkim odločili, da bodo storili nekaj zase. Pred tem so bili
relativno neaktivni. Sem ne sodijo športniki oz. izkušeni fitneserji.

Posebnosti HIIT treninga
Veliko ljudi misli,  da dela  HIIT vsakič,  ko izvaja  intervalno vadbo.  Temu ni tako.  Velik
odstotek jih izvaja IT (Interval Training),  ki je seveda prav tako učinkovita  oblika vadbe.
Vendar to ni HIIT.

Posebnost HIIT treninga je, da ga izvajamo ob izredno visokem pulzu, ki se dejansko skozi
celoten trening ne spusti pod 150/160 utripov. Prav zato ni nič posebnega, če nam je med ali
po treningu HIIT malo  slabo,  saj  je  stimulacija  našega centralnega  živčnega sistema zelo
visoka. Zato treninga z utežmi in HIIT-a nikoli ne delamo na isti dan.

Napor za naše telo je velik, zato HIIT vadbe ne delamo več kot 1-2x tedensko. Obstajajo
izjeme, vendar večina naj se za oblikovanje postave drži formule: 3 – 4x tedensko trening z
utežmi + 1 – 2x tedensko HIIT. 

Proti koncu HIIT vadbe smo že utrujeni in nam lahko pade koncentracija. Zato moramo pri
izbiri vaj vedno misliti na varnost. Npr. delamo HIIT na sobnem kolesu in ne zunaj, tečemo
zunaj in ne na tekaču, ne uporabljamo prevelikih uteži ipd.

Začetnik naj upošteva naslednje smernice:
 Na prvih nekaj treningih sprint/ kolo/ počepi pomeni 85% obremenitev (ne takoj na

začetku pretiravati, saj telo še ni vajeno take obremenitve).
 Če  treniramo  2x  tedensko,  potem  lahko  vsak  teden  stopnjujemo  intenzivnost.

Intenzivnost  stopnjujemo na več načinov:  povečamo intenzivnost  sprinta  na 100%;
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povečamo število intervalov; skrajšamo pavze med intervali. Intervalov načeloma ni
potrebno  podaljševati,  raje  intenzivnost  povečujemo  na  enega  od  treh  napisanih
načinov.

 Zavedati se je treba, da bomo vsak naslednji interval začenjali že zadihani in malo
utrujeni. Brez skrbi. Tako mora biti.

 Pred vsako vadbo je izjemno pomembno, da se pravilno ogrejete in tako preprečite
morebitne poškodbe. Poskrbite za pravilno držo skozi celoten trening (raven hrbet,
ramena potisnite dol in nazaj, stisnite trebušne mišice).

 Če nimate uteži, vaje izvajaje z lastno telesno težo. Vedno poslušajte svoje telo in ne
pretiravajte.  Vendar  se  kljub  temu  potrudite  do  svojega  limita  za  hitrejši  in
učinkovitejši rezultat.

 Pred, med in po vadbi  je priporočljivo piti  dovolj  tekočine.  Najboljša je še vedno
dobra stara voda. Po koncu vadbe so zelo pomembne vaje za raztezanje, s katerimi
boste hitreje regenerirali mišice.

Še majhen trik za pospešeno porabo maščobe: 30 min pred vadbo popijte skodelico črne
kave ali zelenega čaja.

1. TEK (na prostem, ne na tekaču)
 5 min ogrevanja (tek) + 5 min dinamičnega raztezanja (poudarek na ogrevanju mišic

nog)
 30 sekund sprinta /30 sekund hoje oz. počasnega teka (1. Interval)
 30 sekund sprinta /30 sekund hoje oz. počasnega teka (2. Interval)
 30 sekund sprinta /30 sekund hoje oz. počasnega teka (3. Interval)
 30 sekund sprinta /30 sekund hoje oz. počasnega teka (4. Interval)
 5 min izteka (počasen tek)

Celoten čas treninga: 19 minut

2. KOLO (sobno, ne na prostem)
 7 min ogrevanja (različne obremenitve)
 30 sekund max obremenitve / 30 sekund min obremenitve (1. Interval)
 30 sekund max obremenitve / 30 sekund min obremenitve (2. Interval)
 30 sekund max obremenitve / 30 sekund min obremenitve (3. Interval)
 30 sekund max obremenitve / 30 sekund min obremenitve (4. Interval)
 5 min počasnega vrtenja (ohlajevanje)

Celoten čas treninga: 16 minut

3. POČEP (z lastno težo)
 5 min ogrevanja (tek) + 5 min dinamičnega stretchinga (poudarek na ogrevanju mišic

nog)
 40  globokih  počepov  (kolikor  dovoljuje  pravilna  tehnika)  /  30  sekund  pavze  (1.

Interval)
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 40  globokih  počepov  (kolikor  dovoljuje  pravilna  tehnika)  /  30  sekund  pavze  (2.
Interval)

 40  globokih  počepov  (kolikor  dovoljuje  pravilna  tehnika)  /  30  sekund  pavze  (3.
Interval)

 40  globokih  počepov  (kolikor  dovoljuje  pravilna  tehnika)  /  30  sekund  pavze  (4.
Interval)

 5 min izteka (počasen tek)

Celoten čas treninga: cca 21 minut

4. TRENING Z LASTNO TELESNO TEŽO
Katere  vaje  izberete  pravzaprav  ni  pomembno,  načeloma  pa  se  priporočajo  vaje,  ki
vključujejo celo telo.
Brez počitka naredite naslednje tri vaje:

 vojaški poskoki

 plezalec

 skok v razkorak z odročenjem

Kako vaje izvajati:

 v 1. krogu naredite 10 ponovitev,

 v 2. krogu 15 ponovitev in

 v 3. krogu 20 ponovitev.

Počivajte 1 minuto, nato nadaljujte z vajami:

 izpadni korak s kettlebellom (vsakič, ko stopite naprej, kettlebell med nogami primite
z drugo roko)

 sklece

 počep s poskokom

Kako vaje izvajati:
Tudi tokrat naredite 3 kroge in si za vsako vajo odmerite 45 sekund ter med vsako 15 sekund
počivajte.
Na koncu 3 minute preskakujte kolebnico.

5. TRENING Z LASTNO TELESNO TEŽO – 20 SEKUND
Za vsako vajo si odmerite 20 sekund ter 10 počitka med vajami. Skupaj naredite 3 serije.
Vaje, ki jih boste izvajali:

 preskakovanje kolebnice

 eksplozivna skleca (z odrivom)

 počep z utežjo (držite jo v višini prsi)

 vojaški poskok

 izpadni korak (z izmenjavanjem nog, vajo delate povezano)

 deska

3



6. INTERVALNI TRENING NA TEKAŠKI STEZI
Za začetek 2 minuti hitro hodite, nato:

 1 minuta – šprint

 90 sekund – počitek (lahkoten tek ali hitra hoja)

Naklon povečajte za 3 %:

 1 minuta – šprint

 90 sekund - počitek

Naklon povečajte na 6 %:

 1 minuta – šprint

 90 sekund – počitek

Naklon povečajte na 9 %:

 1 minuta – šprint

 90 sekund – počitek

Naklon povečajte na 12 %:

 1 minuta – šprint

 90 sekund – počitek

Ponovite trikrat oziroma več, če ste v dobri kondiciji.

7. KROŽNE VAJE S KOLEBNICO
Za vitko telo izmenično uporabljajte kolebnico in delajte preostale vaje.

 Preskakujte kolebnico 20 sekund.

 Naredite osem izpadnih korakov naprej, se obrnite in se z izpadnimi koraki vrnite na
začetek.

 Preskakujte kolebnico 20 sekund.

 Naredite čim več sklec.

 Preskakujte kolebnico 20 sekund.

 Naredite čim več dvigov na drogu.
To je bil en krog, naredite jih še štiri do šest. Da bo težje, pri vsakem novem krogu dodajte 10
sekund.

8. KAMNIT TREBUH
Ta tridnevni trening deluje hitro in brutalno.

Lezite na hrbet, roki in nogi postavite v obliki črke X ter ju dvignite za 20 centimetrov. To je
začetni položaj.

 Desno roko dvignite proti stropu, jo spustite v začetni položaj, nato pa storite enako še
z drugo roko. Z vsako roko naredite pet ponovitev.
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 Levo nogo dvignite proti stropu, jo spustite  in ponovite še z desno. Z vsako nogo
napravite pet ponovitev.

 Točki 1 in 2 opravite simultano - dvignite levo nogo in desno roko in obratno.

Naredite pet ponovitev.

9. MIŠICE Z VELIKO ZMOGLJIVOSTJO
Atletski iziv bo precej večji, če boste klasičnim vajam dodali nekaj zraka.

Izmenično delajte dve vaji (počepi in sklece). Izziv je v tem, da so ponovitve eksplozivne, kar
pomeni, da se pri dvigu odrinete visoko v zrak.

Pri vsaki vaji napravite deset ponovitev, nato pa prav toliko sekund počivajte.
Temu naj sledi devet ponovitev in deset-sekundni počitek. Nadaljujte vzorec, dokler ne boste
prišli do ene ponovitve. Celoten sklop ponovite petkrat.
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