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Engedjék meg, hogy az alábbi leírásokon keresztül bemutassuk Önöknek az 
általunk elképzelt négy típuspálya tervét: 
 

Sorszám Eszköz neve Kép Funkciói 

Aktív 
gyakorlato
kat végző 
személyek 

száma 

1 
Függeszkedő 

állvány 
MSF-10 

 

húzódzkodás alsó fogással (szűk, vállszéles), 
húzódzkodás felső fogással (szűk, vállszéles, 

széles), húzódzkodás váltott fogással 
(vállszéles, szűk), húzódzkodás kalapács 

(párhuzamos) fogással (vállszéles, szűk, széles), 
"muscle up" (haladó gyakorlat, rávezető 

elemek), törzs & hasizom erősítés ("biciklizés" 
előre-hátra, térdfelhúzás, lábemelés 90 fokig, 

teljes lábemelés, térdfelhúzás oldalra, 
lábemelés oldalra 90 fokig, teljes lábemelés 

oldalra/ az összes gyakorlat kiinduló helyzetet: 
függés), pliometrikus húzódzkodás, 

függeszkedés, mellső függőmérleg, hátsó 
függőmérleg és ezek rávezető elemei, egyéb 

haladó húzódzkodó gyakorlatok, létramászás 

5 

2 
Kézen álló 

állvány 
 MSF-22 

 

 kézenállás, kézenállásból nyomás 1 

3 
Tolódzkodó 

állvány  
MSF-02 

 

tolódzkodás, törzs & hasizom erősítés 
("biciklizés" előre-hátra, térdfelhúzás, lábemelés 
90 fokig, térdfelhúzás oldalra, lábemelés oldalra 
90 fokig), könnyített fekvőtámasz, L-ülés, egyéb 

párhuzamos korlát gyakorlatok 

1 

4 

Alacsony 
fekvőtámasz 
korlát MSF-

07 

 

fekvőtámasz (vállszéles, szűk, széles, alsó, 
váltott fogásokkal), emelt lábas fekvőtámasz, 

pliometrikus fekvtőmasz, fél-egykezes 
fekvőtámasz, tolódzkodás háttal 

2 



 

 

 
 

2 

 

5 
Bordásfal 
MSF-17 

 

kézenállás "falnál", zászló gyakorlat (haladó 
gyakorlat, rávezető elemek), törzs & hasizom 
erősítés ("biciklizés" előre-hátra, térdfelhúzás, 

lábemelés 90 fokig, teljes lábemelés, 
térdfelhúzás oldalra, lábemelés oldalra 90 fokig, 

teljes lábemelés oldalra/ az összes gyakorlat 
kiinduló helyzetet: függés, a bordásfal által 
megtámasztott háttal, a gyakorlat mindkét 

oldalon végezhető), egyéb bordásfal 
gyakorlatok 

4 

6 

Húzódzkodó 
állvány 3 
elemes 
MSF-21 

 

húzódzkodás alsó fogással (szűk, vállszéles), 

húzódzkodás felső fogással (szűk, vállszéles, 

széles), húzódzkodás váltott fogással 

(vállszéles, szűk), "muscle up" (haladó 

gyakorlat, rávezető elemek), törzs & hasizom 

erősítés ("biciklizés" előre-hátra, térdfelhúzás, 

lábemelés 90 fokig, teljes lábemelés, 

térdfelhúzás oldalra, lábemelés oldalra 90 fokig, 

teljes lábemelés oldalra/ az összes gyakorlat 

kiinduló helyzetete: függés), pliometrikus 

húzódzkodás, függeszkedés, mellső 

függőmérleg, hátsó függőmérleg és ezek 

rávezető elemei, egyéb haladó húzódzkodó 

gyakorlatok 

6 

7 
Zászló 

MSF-15 

 

zászló gyakorlat (haladó gyakorlat, rávezető 
elemek), guggolás kapaszkodva (guggolás 

rávezető elem), egylábas guggolás kapaszkodva 
2 

8 
Húzódzkodó 
állvány 1200 

MSF-14 

 

húzódzkodás alsó fogással (szűk, vállszéles), 
húzódzkodás felső fogással (szűk, vállszéles, 

széles), húzódzkodás váltott fogással 
(vállszéles, szűk), "muscle up" (haladó 

gyakorlat, rávezető elemek), törzs & hasizom 
erősítés ("biciklizés" előre-hátra, térdfelhúzás, 

lábemelés 90 fokig, teljes lábemelés, 
térdfelhúzás oldalra, lábemelés oldalra 90 fokig, 

teljes lábemelés oldalra/ az összes gyakorlat 
kiinduló helyzetete: függés), pliometrikus 

húzódzkodás, függeszkedés, mellső 
függőmérleg, hátsó függőmérleg és ezek 

rávezető elemei, egyéb haladó húzódzkodó 
gyakorlatok/ ALACSONYra állítva végezhető 

még rajta könnyített húzódzkodás, könnyített 
fekvőtámasz is 

1 



 

 

 
 

3 

 

 

9 
Lépegető 
MSF-09 

 

felugrások, szökkenések, lépcsőzés, vádli 
erősítés (2 lábbal, 1 lábbal), padra ülés 
(guggolás rávezető mozdulat), egylábas 

felállás padról, fél-egykezes fekvőtámasz, 
szűk fekvőtámasz 

3 

10  
Alacsony 

tolódzkodó 
MSF-16 

 

fekvőtámasz, pliometrikus fekvőtámasz 
tolódzkodás háttal, L-ülés 

1 

11 
Hasizomfejlesztő 

pad 
MSF-05 

 

hasizom erősítés, felülés, térdfelhúzás, 
könnyített fekvőtámasz, tolódzkodás háttal 

2 

12 
Hátizomfejlesztő 

pad 
MSF-06 

 

hátizom erősítés, felülés, térdfelhúzás, 
könnyített fekvőtámasz, tolódzkodás háttal 

2 

13 
Párhuzamos 

korlát 
MSF-08 

 

tolódzkodás (párhuzamos korláton, szimpla 
korláton), törzs & hasizom erősítés 

("biciklizés" előre-hátra, térdfelhúzás, 
lábemelés 90 fokig, térdfelhúzás oldalra, 
lábemelés oldalra 90 fokig), könnyített 

húzódzkodás, tricepsz gyakorlat, könnyített 
fekvőtámasz, L-ülés, felülés bekasztott 

lábszárakkal, egyéb haladó párhuzamos 
korlát gyakorlatok 

1 

14  
Vádli erősítő 

MSF-11 

 

vádli erősítés (2 lábbal, 1 lábbal), felugrások, 
szökkenések, fél-egykezes fekvőtámasz 

1 



 

 

 
 

4 

 

 

15 
Párhuzamos 

korlát 
MSF-08 

 

tolódzkodás (párhuzamos korláton, 
szimpla korláton), törzs & hasizom 
erősítés ("biciklizés" előre-hátra, 
térdfelhúzás, lábemelés 90 fokig, 

térdfelhúzás oldalra, lábemelés oldalra 90 
fokig), könnyített húzódzkodás, tricepsz 

gyakorlat, könnyített fekvőtámasz, L-
ülés, felülés bekasztott lábszárakkal, 

egyéb haladó párhuzamos korlát 
gyakorlatok 

2 

16 
T-állvány 
MSF-04 

 

guggolás kapaszkodva, egylábas 
guggolás kapaszkodva, könnyített 

fekvőtámasz 
1 

17 
Tolódzkodó 

állvány hátlappal 
MSF-02 

 

tolódzkodás, törzs & hasizom erősítés 
("biciklizés" előre-hátra, térdfelhúzás, 

lábemelés 90 fokig, térdfelhúzás oldalra, 
lábemelés oldalra 90 fokig), könnyített 

fekvőtámasz, L-ülés, egyéb párhuzamos 
korlát gyakorlatok 

1 

18 

Fekvőtámasz 
kombinált eszköz 

MSF-19 

 
 

fekvőtámasz, emelt lábas fekvőtámasz, 
tolódzkodás háttal, L-ülés, (különböző 

magasságú felhasználók számára) 
5 

19 

Alacsony 
fekvőtámasz 

korlát 
MSF-07 

 
 

fekvőtámasz (vállszéles, szűk, széles, 
alsó, váltott fogásokkal), emelt lábas 

fekvőtámasz, pliometrikus fekvtőmasz, 
fél-egykezes fekvőtámasz, tolódzkodás 

háttal 

4 

 

20 
Alacsony 

húzódzkodó  
MSF-03 

 
 

könnyített fekvőtámasz, húzódzkodás 
előre felhúzótt térdekkel, könnyített 

húzódzkodás (a fekvőtámaszok 
fogásfajtái az "1." eszköz-, a 

húzódzkodások fogásfajtái a "3." eszköz 
leírásában találhatóak/ *kiegészítés a 
húzódzkodás fogásfajtákhoz: X fogás), 

tricepsz gyakorlat 

2 



 

 

 
 

5 

 

21  
Gyűrűs erősítő 

állvány               
MSF-18 

 
 

könnyített húzódzkodás alsó, felső és 
kalapács fogással (párhuzamos fogás), Y 

gyakorlat, térdfelhúzás fekvőtámasz 
pozícióban beakasztott lábakkal, plank 

gyakorlat (alkartámasz, fekvőtámasz 
poz.) beakasztott lábakkal 

1 

22 Kötélmászó 

      

A hagyományos kötélmászás 
gyakorlatának elvégzését biztosítja (a 

kötél talajhoz rögzített kivitelű) 
1 

23 Bordásfal 1200 

 kézenállás "falnál", zászló gyakorlat 
(haladó gyakorlat, rávezető elemek), 
törzs & hasizom erősítés ("biciklizés" 

előre-hátra, térdfelhúzás, lábemelés 90 
fokig, teljes lábemelés, térdfelhúzás 
oldalra, lábemelés oldalra 90 fokig, 
teljes lábemelés oldalra/ az összes 

gyakorlat kiinduló helyzetet: függés, a 
bordásfal által megtámasztott háttal, a 
gyakorlat mindkét oldalon végezhető), 

egyéb bordásfal gyakorlatok 

2 

 


