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پای صحبت های مریم لطفی پور مربی آنالین کراس فیت و شاگردانش از ورزش در روزهای کرونا

تجربه ورزش آنالین در روزهای کرونا

شماره هفتصدوچهل وهفت  شش اردیبهشت نودونه

کراس فیت از سال 92 در فدراسیون ورزش های همگانی 
ثبت شده است. فعالیت های این کمیته از سال 96 با 
مریم  شده.  شروع  به صورت جدی  رئیس  انتخاب 
مربیان  از  یکی  و  بدنی  تربیت  کارشناس  لطفی پور، 
ایران است  قهرمان 10 سال کونگ فوی  کراس فیت، 
و در حال حاضر هم به عنوان مربی و داور درجه 1 

فدراسیون فعالیت می کند.
لطفی پور در شرایطی که به خاطر ویروس کرونا جایی 
برای ورزش کردن در خارج از خانه وجود ندارد، به فکر 
افتاده تا شاگردانش را از راه دور تمرین بدهد؛ آنالین و 
اینترنتی. برای آنها وقت بگذارد و استوری تمرینات شان 
را ببیند، برنامه تمرینی بدهد و... اما حرف های او درباره 
این رشته جدید و آموزشی که حاال اینترنتی شده است:

حرفه ای در کراس فیت مثل کونگ فو، 
هندبال و والیبال

من به صورت حرفه ای در »کراس فیت« کار می کنم.
است  ابزارهایی  یا  بدن  با وزن  تمریناتی  کراس فیت 
برای کراس فیت است، مثل دمبل  آنها  از  که بعضی  
که در باشگاه های بدنسازی هم وجود دارد. ابزارهای 
مخصوصی هم دارد، مثل دستگاه »رویینگ« یا »ایرباک«. 
ایرباک وسیله ای مثل دوچرخه است اما دستکاری شده 
که کار با آن خیلی سخت تر است. در بدنسازی ابزارهای 
دیگری هم داریم، مثل طناب های مخصوص )روپ( 

که از سقف آویزان می شود.

کراس فیت، ورزشی برای همه مردم جهان 
تمرینات کراس فیت در حالی که آماده ترین ورزشکاران 
جهان را به چالش می کشد طوری طراحی می شود که 
برای همه مردم جهان )صرف نظر از تجربه تمرین( 

قابل تعدیل باشد.
به همین  تنوع زیادی دارد،  این رشته  تمرینات در   
دلیل حتی بدون تجهیزات و با وزن بدن هم می توان 

برنامه های تمرینی را برایش طراحی کرد.
شاید به همین دلیل است که این ورزش این روزها در 
شرایط قرنطینه در خانه و دور از سالن های ورزشی 

پیگیری می شود.
 کراس فیت شامل 3رشته ژیمناستیک، وزنه برداری و 
تمرینات آمادگی قلبی و تنفسی )کاندیشنینگ( است. 
در بخش ژیمناستیک حرکاتی وجود دارد که انتخاب 
شده و مخصوص خود کراس فیت است. در تمرینات 
وزنه برداری هم ورزشکار کراس فیت مثل یک وزنه بردار 
المپیکی تکنیک هایی را تمرین می کند. در بخش سوم 
که تمرینات آمادگی قلبی، تنفسی است، فرد با وزن 
بدن خودش تمرین انجام می دهد، بدون اینکه از ابزار 

یا ابزارهای کراس فیت استفاده شود.
 در واقع می توان با شدت تمرینات ضربان قلب را از 
حالت عادی باالتر برد. عالوه بر بحث پزشکی که یک 
قلب سالم داریم، توان و استقامت بدن را برای انجام 
کارهای روزمره باال می بریم. با این ورزش حتی در 
خانه فرد تمام عوامل آمادگی جسمانی را در باالترین 

سطح تقویت می کند.

ورزشی منحصربه فرد که سر از فضای 
مجازی درآورد

هدف از کراس فیت ایجاد آمادگی عمومی و گسترده 
در بخش های مختلف تناسب اندام است. روش تمرینی 
در کراس فیت از نظر عملکردی منحصربه فرد است و 
باعث آمادگی ورزشکاران در ظرفیت های بدنی مختلف 
می شود. برای مثال قدرت انفجاری از وزنه برداری، 
استقامت عضالنی از ژیمناستیک، استقامت هوازی از 
دوچرخه سواری استفاده می کند و  در تالش است که  
ورزشکاران در همه ظرفیت های عمومی آماده شوند.

این تمرینات از راه دور و اینترنتی 
امکان پذیر است

در شبکه مجازی اولین کاری که مربی می کند شناخت 
مخاطب است؛ اینکه او در چه سطحی کار می کند؟ تا 
به حال تمرین کرده یا نه؟ در چه رشته ای قوی تر است 
و به کدام رشته عالقه دارد؟ باید نقاط قوت و ضعف 

فرد را شناسایی کرد و طبق آنها برایش تمرین داد.

برنامه تمرینی در فضای مجازی برای 
ده ها ورزشکار

نمی شود مثال برای 400 مخاطب تمرین طراحی کرد. 
برخی حرکات را باید انتخاب کرد و برمبنای اینکه چه 
کسی مدیتیشن )آرامش و اعصاب( را در نظر دارد 

یا چه کسی می خواهد پیالتس کار کند، برنامه داد.

نقش مربی کاربلد در ورزش مجازی
نتیجه  مجازی  فضای  طریق  از  ورزش  اینکه  برای 
ورزشکار  به  رساندن  آسیب  باعث  و  ندهد  عکس 
مهارت  باید  مربی  دارد.  بسزایی  نقش  مربی  نشود، 
شدت  شاگردانش  توانایی  براساس  و  باشد  داشته 

تمرینات را تعیین کند.
باالست.  تمرینات  کراس فیت حرکات و شدت  در 
نمی شود ابزار خاص و دستگاه هایی مثل رویینگ که 
مختص این رشته در باشگاه هاست و خیلی سنگین و 
هزینه های میلیونی)30، 40 میلیونی( دارد را به خانه ها 
برد. به همین دلیل حرکات شبیه سازی می شود و افراد 
این تمرینات را در منزل انجام می دهند. البته باز هم باید 
ببینیم طرف مقابل توانایی همین حرکات را دارد یا نه. 

نبودن مربی در فضای مجازی دردسرساز 
نمی شود

هنگام ورزش در فضای مجازی مربی باالی سر ورزشکار 
نیست و مراقبتی که در سالن وجود دارد هیچ گاه وجود 
ندارد بنابراین در فضای مجازی از تمرینات امن برای 
تاندون ها،  که  طوری  می شود،  استفاده  ورزشکاران 
اسکلت بدن، مفاصل، لیگامنت و هیچ یک از اجزای 

بدن آسیب نبینند.
 در ورزش آنالین مراقبتی که در باشگاه با حضور 
اما  ندارد  وجود  قطعا  دارد،  وجود  سالن  در  مربی 
همه حواسمان را جمع می کنیم و تمرینات را ارائه 
یا  زانودرد  کسی  اگر  می گوییم  بچه ها  به  می دهیم. 

و حرکت  کند  را حذف  تمرین  این  دارد،  کمردرد 
آسان تری انجام بدهد.

ورزش الیو و فیلم هایی که گذاشته 
می شود

گرفته  فیلم  تمرین ها  و  حرکات  از  وقت ها  بعضی 
می شود و بچه ها می توانند آن را ببینند. بعضی وقت ها 
تمرینات الیو و زنده است اما همه چیز بررسی می شود. 

استوری های اولین روزهای شاگردان 
برای خانم مربی 

تمرینات شان  از  من  برای  بچه ها  اول  روزهای  در 
استوری می گرفتند و می فرستادند. از ایراد تمرینات 
را  هر کسی  کار  ایراد  می خواستم  اگر  می پرسیدند. 
بگویم زمان زیادی می برد. بچه ها هم باشگاهی بودند 
و دلتنگ هم می شدند. به همین دلیل ورزش در فضای 
مجازی بهترین راهکار بود. با اینکه هیجان تمرینات 
نسبت به باشگاه کمتر است، با همین تمرینات آنالین 
هم آنها تالش می کنند در زمان هایی که تعیین شده 
تمرین کنند تا بدنشان را در همان سطح نگه دارند. 
آنها می دانند اگر این کار را نکنند باید بعد از بازگشت 

به باشگاه دوباره از صفر شروع کنند.

ورزش و فضای مجازی و آرامش در 
قرنطینه 

 در خانه تمرین کردن مثل سالمت جسم به آرامش روح 
هم کمک می کند. ورزش کردن در هر رشته ای وقتی 
با انجام حرکات همراه شود، با توجه به هدف خاصی 
که آن فرد در ذهنش دارد، باعث ترشح هورمون هایی 

در بدن می شود.
وقتی تمرین ادامه دار باشد حتی در زمان قرنطینه هم 
دلیل  به همین  می بیند.  در خودش  را  تغییرات  فرد 
انگیزه و تالشش بیشتر می شود و هیجان وارد زندگی 
او می شود. این فرد با کسی که مدام جلوی تلویزیون 
تنقالت می خورد و با خودش می گوید این دوران چه 

زمانی تمام می شود، خیلی فرق می کند.

تمرین در فضای مجازی و محدودیت ها
مهسا صوفی یکی از ورزشکارانی است که هر روز 
برای تمرین به باشگاه می رفت اما هفته هاست خانه 
را جایگزین کرده است. با اینکه امکاناتی ندارد اما 
دیگر نگران اضافه وزن هم نیست و تمریناتش نتیجه 
که  زمان  آن  مثل  قطعا  »شرایط  می گوید:  او  داده. 

باشگاه می رفتیم و با وسایل مختلف کار می کردیم، 
داشته  وزن  اضافه  اگر  مخصوصا  نمی رود.  پیش 
باشید دیگر در خانه تنوع وزنه ندارید. من خودم 
دمبل دارم اما در باشگاه از  هالتر استفاده می کردیم. 
اندازه پلیت ها یا وزنه های  هالتر که در هر حرکت 
برای افراد اضافه می شود، متفاوت است اما در این 
انجام و  شرایط و در خانه حرکت ها بدون وسیله 

محدود می شود.«
من هم مثل خیلی از هم باشگاهی هایم دیگر نگرانی 
و استرس روزهای اول کرونا و دوری از باشگاه و 
دوستان را ندارم. این ورزش کردن آدم را آرام می کند 
و خیلی تاثیر دارد. من قبال باشگاه می رفتم، دوستانم 
را می دیدم، ورزش می کردیم و با هم بیرون می رفتیم. 
از نظر جسمی و روانی خیلی تاثیر داشت اما االن هم 

باید با این شرایط خودمان را وفق بدهیم.

تمرین خانم مربی و جستجو در اینترنت 
جستجو در اینترنت هم راهی دیگر برای گرفتن کمک 
برای تمرین است. در تمرینات بارفیکس یک جزء 
مهم است؛ بیشتر عضالت درگیر هستند. می توان با 
جستجویی ساده با حرکات شنای سوئدی یا حرکات 

دیگر تمرین دیگری را جایگزین کرد.
صوفی می گوید: »تجربیات کار در باشگاه و تمرین 
و گوش دادن به صحبت های مربی در این روزهای 
خانه نشینی در ورزش کمکش کرده اند. »بعد از 1/5 
تعدادی  چه  با  را  حرکتی  چه  می دانم  تمرین  سال 
بزنم. مربی و باشگاه حرکت را تمرین می دهند. وقتی 
احساس می کنی حرکت سبک است، با وزنه انجام 
می دهی. اگر سنگین باشد، حرکات تخصصی می  توان 

انجام داد، بدون اینکه بدن آسیب ببیند.«

تمرین خودسرانه ممنوع! 
او از حمایت مربی و باشگاه در این روزها می گوید که 
بدون آنها ورزش در فضای مجازی نتیجه ای نداشت: 
»مربی می تواند حرکت را طوری تعیین کند که عضله 
درگیر شود. خانم لطفی پور استاد است و حرکت ها را 
طوری در نظر می گیرد که بدن آسیب نبیند. در این 
مدت در خانه خودسرانه حرکت ها را انجام نمی دهیم. 
با باشگاه و مربیان صحبت می کنیم. هوای ما را داشتند 

و به سواالت جواب داده اند.«

کراس فیت محدودیت سنی ندارد
2سال  حدود  از  بعد  دارد.  سال   23 صوفی  مهسا   
تمرین از مزایای رشته کراس فیت در مقابل بدنسازی 
آگاه است و می گوید همه می توانند این تمرینات را 
انجام بدهند: »کراس فیت خیلی سرعتی تر از بدنسازی 
است. از 3رشته دوومیدانی، وزنه برداری و ژیمناستیک 
تشکیل شده. در بدنسازی بدن ورزشکار خیلی گرم 
نمی شود و احساس می کنی بدنت کرخت شده ولی 
کراس فیت تفاوت دارد. یک ساعت تمرین می کنی، 
5 دقیقه استراحت دارد. بدنت مدام درگیر است. این 
رشته هیچ محدودیت سنی ندارد. من شناگر و مربی 

نجات غریق هم هستم. 6-5 سال است حرفه ای شنا 
می کنم. وقتی در شنا به 18 سال می رسی باید شاخه 
ورزشی ات را عوض کنی.  پیشکسوت می شوی چون 
بدنی  قدرت  باید  نیست.  مالک  سن  رشته  این  در 

خوبی داشته باشی.« 

فکر نمی کردم در خانه بتوانم ورزش 
کنم اما با انرژی مثبت این کار را انجام 

می دهم
مرضیه کریمی 24 ساله دانشجوی ترم آخر روان شناسی 
خانه نشینی  اول  روزهای  در  افسردگی  از  او  است. 
می گوید و اینکه چقدر معتاد ورزش است: »ورزش های 
گروهی را دوست دارم. همان روزهای اول که بیماری 
کرونا آمد، از 5 اسفندماه یک هفته نتوانستم ورزش کنم. 
بعد با خودم گفتم معلوم نیست این شرایط تا چه زمان 
ادامه پیدا کند و خانه بمانم. معتاد ورزش شده بودم 
و نمی توانستم آن را رها کنم. روزهای سختی بود.«

بعد از 2 ماه راضی ام 
او از تاثیرات ورزش در فضای مجازی و شرایط خوب 
روانی  اش در قرنطینه و تنهایی می گوید: »2 ماه است 
مربی ام در فضای مجازی برنامه تمرین داده و طبق آن 
ورزش می کنم. عملکرد و نتیجه خوبی در بدنم داشته. 
جو حاکم در باشگاه نبود.تنها ورزش می کردم اما از فرمی 
که داشتم پیشرفت کرده ام. تالشم را کردم و راضی ام.« 

مربی حواسش است چه تمرینی بدهد 
کریمی درباره آثار تمرینات در خانه توضیح می دهد: 
»هر روز یک برنامه تمرین داریم که عوض می شود. 
مربی برنامه می نویسد. کسانی که همسطح ما هستند 
حرکات پیشرفته و سنگین تر انجام می دهند. آنهایی 
که مبتدی هستند، حرکات راحت تر. تا االن مشکلی 
پیش نیامده. مربی برای کسانی که کمردرد یا زانودرد 

داشته اند حرکات راحت تری می دهد.«
 

کراس فیت دشمن دردهای زانو و کمر 
وی ادامه می دهد: »خودم کسانی را می شناسم و با آنها 
رابطه دارم که می گویند ورزش نمی کردیم زانودرد 
پا را تقویت می کند و  داشتیم. کراس فیت عضالت 
باید  افراد  این  شود.  کمتر  زانو  درد  می شود  باعث 
نمی توانند حرکات  وگرنه  کنند  تقویت  را  کمرشان 

پیشرفته و سنگین انجام بدهند.

کار مثبتی که کرونا کرده 
حرف های آخر کریمی: »من هر روز باشگاه می رفتم 
اما انسان می تواند با هر شرایطی کنار بیاید. اوایل که 
کرونا آمد ما فکر می کردیم نمی شود در خانه ورزش 
کرد اما واقعا شد. خیلی کمبود وزن داشتم. االن 9 
می کنم،  ورزش  هم  کرده ام؛  اضافه  وزن  کیلوگرم 
هم مواد غذایی که مربی ام می گوید استفاده می کنم. 
شرایط بدنی ام را که می بینم با انرژی مثبت به ورزش 

در خانه ادامه می دهم.

بیش از 2ماه از شیوع کرونا گذشته. همه ما روزهایی را تجربه کرده ایم که در خواب 
هم ندیده بودیم. سخت اما عادت کرده ایم خیلی از کارهایمان را کنار خانواده انجام 
و  باشگاه  برای  جایگزین  بهترین  که  خانه  امن  محیط  در  کردن  ورزش  مثل  بدهیم، 

سالن های ورزشی شده.
اینستاگرام و شبکه های مجازی و استوری ها هم پر شده از همین مدل ورزش کردن ها. »کراس فیت« 

هم یکی از همان رشته های ورزشی است. برای اینکه نگاهی نزدیک تر به ورزش آنالین داشته باشیم، 
پای صحبت های مریم لطفی پور، مربی نشستیم که این روزها به صورت اینترنتی و آنالین شاگردانش و 

کسانی را که عالقه مند هستند، تمرین می دهد.
آیا ورزش در فضای مجازی مشکل ساز نمی شود؟

این مربی و چند نفر از شاگردانش به این سوال پاسخ داده اند.

 مريم 
عالي زاده 

در فضای مجازی مربی باالی سر ورزشکار 
نیست و مراقبتی که در سالن وجود دارد 
هیچ گاه وجود ندارد، به همین دلیل باید 

در فضای مجازی از تمرینات امن برای 
ورزشکاران استفاده شود طوری که 

تاندون ها، اسکلت بدن، مفاصل، لیگامنت و 
هیچ یک از اجزای بدن آسیب نبینند


