Diagnostics

Komplexná diagnostika

fyzickej zdatnosti
pre deti, pracujúcu populáciu a vrcholových športovcov

Čo sa o sebe dozviete pomocou nášho
komplexného testu fyzickej zdatnosti?
1.

4.

Analyzujeme
funkčnosť
4 častí
ľudského tela

Cieľom v
budúcnosti je
získať hodnotenie
vo všetkých
testoch nad 2
body

2.
Bodová škála
hodnotenia
funkčnosti od
-2 po +5 bodov

5.
Slabé výsledky
sú príležitosť na
systematické
odstraňovanie
slabostí,
nefunkčnosti či
telesných
disbalancií

3.
Za každú časť
tela sa počet
bodov spočíta
a porovná
s možným
maximom
Po zrátaní všetkých bodov určujeme
7. stupeň fyzickej zdatnosti a mieru rizika
spojenú s dekondíciou fyzického tela

Odporúčaný minimálny štandard vo fyzickej
zdatnosti sa v dnešnej kultúre nepohybu a 6.
sedenia odporúča nad 60 bodov

Prečo potrebujeme poznať pravdu o našej fyzickej zdatnosti?
(ne)pohybové návyky a ich vplyv

detstvo a zábava
koniec
vysokej
školy

Objem pohybu
s vekom klesá
aj kvôli sedavej
práci väčšiny
z nás. To má za
následok väčšiu
či menšiu mieru
rizika spojenej
s fyzickou
dekondíciou
alebo priam
degeneráciou

OBJEM POHYBU

2.
1.

hra a športy
zamestnanie
rodičovstvo

Kvalita zdravia sa meria schopnosťou koncentrovať sa,
produkovať výsledky, plným “pohárom” energie, takmer
žiadnou chorobnosťou a ochotou prijímať výzvy, ktoré
sú náročné na dosiahnutie. Náš komplexný test
zdatnosti poukazuje na viaceré aspekty osobnej
zodpovednosti jedinca za svoje zdravie.

nad 70 bodov

4. ZÓNA MINIMÁLNEHO RISKU:
akceptovateľné zdravie i kondícia

60-69 bodov

3. ZÓNA MIERNEHO RISKU: nízky
štandard zdravia i kondície

40-59 bodov

2. ZÓNA STREDNÉHO RISKU:
fyzická dekondícia

25-39 bodov

1. ZÓNA NAJVYŠŠIEHO RISKU:
fyzická degenerácia

pod 24 bodov

20

detstvo a dospievanie

Počet
dosiahnutých
bodov v teste
a miera rizika
plynúceho
z aktuálneho
stupňa fyzickej
zdatnosti jedinca

5. ZÓNA ŽIADNEHO RISKU: dobré
zdravie i kondícia

VEK
10

3.

dospelosť a produktívny vek

Tomuto stavu sa
chceme za každú
cenu vyhnúť…

4.

Diagnostics
Hlavné výhody diagnostiky MOVO
• komplexný test celého ľudského tela od malíčka po malíček
•
•
•
•
•

(20 testov na svaly, kĺby, šľachy a fascie)
hĺbková analýza sily, štruktúry tela, mobility, koordinácie
a komplexnosti pohybového prejavu
na odhalené slabosti sa dá zamerať nápravný protokol
s vybraným odborníkom / odborníkmi
naša diagnostika nahrádza mnoho iných a málo komplexných
testov
pretestovanie niekoľko desiatok ľudí v krátkom časovom
okne (60-120 minút)
digitálna verzia bude obsahovať sledovanie trendu
zlepšenia v čase

Ďalšie možnosti po diagnostike:

fi

• workshopy na odstraňovanie telesných nedostatkov
• skupinové a individuálne tréningy
• budovanie prostredia bohatého na pohyb vo rmách i školách

diagnostics

0904 140 305

