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UVOD

Današnji človek se niti ne zaveda,  kako pogosto se pritožuje nad bolečina-
mi gibalnega sistema. Seveda približno ve, kaj je razlog njegovih problemov, 
vendar si to le redko prizna. Takšno stanje ni samo posameznikov problem, 
ampak problem celotne družbe. Vzrok tega niso samo  pomanjkanje gibanja, 
sedeči poklici in enostranske obremenitve, ampak tudi premalo regeneraci-
je organizma. To je predvsem tipično v športu, ker so športniki obremenjeni 
s svojimi treningi in nestrpnostjo, podcenjujejo pripravljalni regeneracijski 
proces. V zadnjih letih se je situacija na tem področju zelo izboljšala in ena od 
metod, ki je k temu  pripomogla, je tudi masaža. Masaža je dejavnost, ki je na 
profesionalni ravni ni tako lahko obvladati. Ni dovolj, da se udeležimo strokov-
nih tečajev in dobro poznamo anatomijo in fiziologijo človeka. Potrebno je 
vse osnovno znanje prenesti v lastno prakso. Šele po letih truda  iz praktikanta 
postane pravi maser, ki zna prepoznati, ugotoviti, kaj telo potrebuje in kdaj je 
masaža učinkovita. Kot v vsakem poklicu sta praktična izkušnja ter nadarje-
nost ključnega pomena za pravega mojstra masaže.
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�.						ZGODOVINA	MASAŽE

Najstarejši zapisani dokument o masaži (5000 let pr. n. š.) predstavlja Ebersov 
papirus iz Egipta. Tudi izvor samega imena dokazuje, da je nastala zelo zgo-
daj. Zibelka masaže v športu je Grčija. Beseda masaža je po vsej verjetnosti 
izpeljana iz grške besede massé (stiskati, gnesti). Besedni koren se pojavlja 
tudi v arabščini (mas), v  latinščini (massa), v francoski besedi maser in v ve-
čini primerov pomeni mazati, gladiti ter stiskati. Drugi najstarejši dokument 
izhaja iz Kitajske. V kanonu Nei Thing Son Wen, ki ga je po vsej verjetnosti 
napisal Houang-ti (okoli 3700 pr. n. š.), sta masaža in gimnastika del aktivnos-
ti, s katerimi skrbijo za zdravo telo. Kitajska knjiga Klasična interna medicina 
Rumenega cesarja iz leta 2700 pr. n. š. priporoča dihalne vaje, masažo kože 
in mišic ter izvajanje vaj za dlani in stopala v primeru obolenj, kot so paraliza, 
podhladitev ter zvišana telesna temperatura. Tudi s področja Indije izvirajo 
podatki o masaži, stari okoli 4000 let. V Grčijo se je masaža prenesla iz Egipta. 
Grški zdravnik Hipokrat je že poznal različne učinke masaže, ki jih  je dosegel 
z različnimi prijemi in postopki. Ugotovil je, da lahko z ustrezno masažo spros-
ti napete mišice in okrepi oslabele, prav tako pa je poznal ugodne učinke 
masaže na krvni obtok, nespečnost, na sanacijo poškodb. Hipokrat v svojih 
delih masažo opisuje pod imenom »anatripis«, kar v grščini pomeni terape-
vtsko drgnjenje. Grčija je bila prva država, kjer se je masaža začela uveljavljati 
pri različnih vrstah telovadbe in športa. Tradicija in zanimanje za masažo traja 
vse do danes.
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�.						KARAKTERISTIKA	MASAŽE		IN		POMEN		DOTIKA	V	MASAŽI

Masažo lahko definiramo kot delovanje mehaničnih in mehkih struktur na 
človeško telo z namenom preprečiti ali ublažiti bolečino, slabo počutje, mi-
šične spazme in stres. Masaži bi lahko rekli tudi umetnost dotika, saj je tisti, 
ki masira, na nek način tudi umetnik. Dotik ima zelo velik psihološki učinek 
in nam daje tudi tisti manjkajoči občutek negovanja, ki je zelo pomembna 
komponenta pri zdravljenju. 

	 Masaža	pozitivno	vpliva	na:

- prekrvavitev, izboljšuje dovod kisika po celem telesu

- izločanje strupov iz metabolizma

-  mišično napetost

- centralni živčni sistem

- psihično napetost

- gibljivost sklepov…

 

2.1. UČINKI MASAŽE 

Masaža ni čarovnija ali zdravilo za vse, ampak je del terapije, ki hkrati vpliva na 
telo in dušo. Učinek masaže je odvisen od tehnike masaže. Masaža najprej de-
luje na kožo, ki se prekrvavi, izboljša se dihanje kože, sprostijo se kožne žleze. 
Izboljša se tudi stanje kože in njene fiziološke funkcije, koža postane prožnejša 
in bolj odporna. Povečanje krvnega in limfnega obtoka olajša odtok odvečne 
vode in produktov metabolizma k izločevalnim organom. Z masažo lahko od-
stranimo oteklino, povečamo prožnost sklepnih ovojnic in tako vzdržujemo 
dobro gibljivost. Z masažo tudi vplivamo na mišični tonus, ker se v mišicah 
izboljša dotok hranil, kisika, ravno tako se izboljšajo pogoji za mišično aktiv-
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nost. Če je prisotna utrujenost celega telesa, masaže ne izvajamo prej kot po 
3O minutah po aktivnosti. Učinek na živčni sistem smatramo za najpomem-
bnejši. Pri masaži so stimulirani receptorji v koži, v podkožju, v mišicah, v kitah, 
v vezeh in v sklepih. V centralnem živčnem sistemu potem prihaja do dolo-
čenih dražljajev, zato se vključuje vse več centrov. Tako se količina posledičnih 
reakcij poveča in tudi lokalna masaža ima vpliv na celo telo.  Mirna (nežna) 
masaža znižuje prevodnost živcev, medtem ko jo bolj intenzivna poveča.

2.2. DELOVANJE MASAŽE

          		Masaža	deluje	na	več	načinov:

2.2.1. FIZIOLOŠKO IN MEHANSKO:

- okrepi delovanje imunskega sistema

- izboljša krvni  in limfni obtok

- izboljša tonus kože

- poveča zavedanje telesa

- popravi  držo

- poveča metabolizem tkiva

- pospeši izpiranje škodljivih snovi, ki povzročajo mišično napetost in         
 utrujenost (npr. mlečna kislina)

- regeneracija in prehrana tkiv sta boljša in hitrejša

- zniža krvni tlak in frekvenco srčnega utripa

- izboljša respiratorne funkcije 

- poveča celični metabolizem (izločajo se strupi)

- zmanjša bolečine,  odpravi in prepreči krče

- poveča obseg giba, mišicam vrne gibljivost in elastičnost

 - poveča mišično zmogljivost
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2.2.2. KEMIJSKO

V tkivih se sproščajo snovi (biokemija telesa), to pa ima za posledico refleksno 
razširitev žil, ki poveča pretok v krvi in oskrbo tkiv s kisikom.

2.2.3. REFLEKSNO

Draženje prostih živčnih končičev v koži povzroča nastanek električnih im-
pulzov, ki vplivajo na centralni živčni sistem, ta pa na celotno telo. Prav tako 
se stimulirajo receptorji v koži in v podkožju, v mišicah in kitah, v sklepih in 
sklepnih ovojnicah... Posledično upade napetost, bolečina, poveča se prekr-
vavitev, izboljša se prehrana celic.

2.2.4. PSIHOLOŠKO 

Psihološki učinek je povezan z najobčutljivejšim človeškim čutom, dotikom. 
Že od nekdaj človek reagira na dotik. Pri masaži so roke tiste, s katerimi vzpo-
stavljamo stik s človekom. Največ, kar lahko maser s tem pridobi, je zaupanje. 
Z dotikom je povezano tudi splošno ugodje, ki ga človek občuti po masaži, 
dvigne lahko samozaupanje, človeka pomiri, telesno in duševno ga sprosti ter 
mu tako vrne ali obnovi voljo in veselje do dela in življenja.
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2.3. PREDNOSTI MASAŽE

- visoka učinkovitost

- popolna varnost

- dostopnost metode 

- univerzalnost metode

- enostavnost uporabe

2.4. INDIKACIJE MASAŽE

	 Stanja,	kjer	se	masaža	lahko	uporablja	kot	dopolnilna	terapija																											
	 (pred	izvedbo	masaže	se	je	dobro	posvetovati	s	strokovnjakom):

 - kronična mišična ali sklepna bolečina

 - simptomi, ki kažejo na mišično napetost

 - kronično utrujene mišice

 - znana stanja »prenesene bolečine« (kot npr. napet vrat, glavobol...)

 - astma in bronhitis

 - sindrom karpalnega kanala

 - kronične in akutne bolečine

 - prebavne motnje (vključno s črevesnimi kolikami, zaprtjem, drisko)  

 - imunske motnje

 - nespečnost

 - zmanjšan obseg gibanja

 - športne poškodbe…
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2.5. KONTRAINDIKACIJE MASAŽE

Kontraindikacija v tem primeru pomeni »prepovedano« ali »ne priporočljivo«. 
Vedno se moramo zavedati, da je masaža v nekaterih primerih zelo nevarna, 
lahko obnovi stare zdravstvene probleme.

2.5.1. CELOSTNA  KONTRAINDIKACIJA

 Masaže	celega	telesa	ne	izvajamo	v	naslednjih	primerih:

     - izčrpanost, velika obremenjenosti telesa

- po akutnih poškodbah gibalnega sistema (najprej po 48 urah)

- pri mišičnem vnetju

-     bakterijske bolezni

      -     virusna obolenja

      -     povišana telesna temperatura

      -     rakava obolenja 

      -     takoj po obroku (najprej po 2 urah)

2.5.2. DELNA KONTRAINDIKACIJA

	 V	tem	primeru	ne	masiramo:

- v predelih pod kolenom, pod pazduho, dimljah in komolcu (jamica)

- bradavic pri ženskah in moških

- dojk pri ženskah

- trebuha (v primeru menstrualnih ali kakršnih koli drugih bolečin)

- nog (pri glivičnih obolenjih)
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- predelov s  kožnimi poškodbami

- predelov z znamenji

- oseb z  vnetjem ožilja ali s problemi z ožiljem
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3.	 DEFINICIJA		ŠPORTNE	MASAŽE

Športna masaža je kombinacija tehnik in prijemov, s pomočjo katerih poma-
gamo športniku odpraviti utrujenost ali ga pripraviti tako, da lahko doseže 
vrhunski rezultat. V vrhunskem športu mora biti cilj natančno definiran. Pri 
sestavljanju ciljev se mora upoštevati, v katerem obdobju se športnik nahaja 
(pripravljalno, tekmovalno ali regeneracijsko obdobje).                                                                     

3.1. CILJI ŠPORTNE MASAŽE:

- priprava na športno obremenitev (trening, tekme)

- pomoč pri razgibavanju

- specifična pomoč pri raztezanju (stretching)

- občutek sprostitve in relaksacije

- pomoč pri zdravljenju poškodb

 

3.2. VLOGA ŠPORTNEGA MASERJA 

Maser se srečuje z športnikom v različnih situacijah. To je lahko pred tekmo, 
ko je športnik ponavadi napet in doživlja tremo. Po tekmi lahko govorimo o 
stanju utrujenosti. Maser opazuje potek tekme in se glede na rezultat in oko-
liščine  odloči, kakšno masažo športnik potrebuje. Maser se mora zavedati, da 
ima v dani situaciji zelo pomembno vlogo. Športnika mora dobro poslušati in 
dobro opazovati. Vsako spremembo mora pravočasno opaziti, hitro ukrepati, 
se znajti tudi v nepredvidenih situacijah. Pripravljen mora biti na svetovan-
je, kar je zelo odgovorna naloga, saj mora na športnika delovati predvsem 
pozitivno, ena napačna beseda pa lahko poruši vse. Preko masaže prihaja 
v kontakt tako s posamezniki kot s celotno ekipo, kar mu omogoča pogled 
na stanje v ekipi. Taktika in diskretnost sta za maserja zelo pomembni, saj ga 
pripeljeta do zaupanja, ki je za njegovo delo zelo potrebno.
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4.	 OPIS	MASAŽNIH	TEHNIK	

	 Masažne	prijeme	v	športni	masaži	delimo	na	šest	tehnik:

- Glajenje

- Gnetenje

- Vtiranje

- Udarjanje

- Tresenje (vibracije)

- Gibi v sklepih

 

4.1. GLAJENJE

Je najbolj uporabljana skupina masažnih prijemov. Gladimo z eno ali obema 
rokama, z dlanmi, hrbtiščem roke ali pa le s prsti. Z glajenjem se poveča pre-
krvavitev, pospešita se krvni in limfni obtok. Pritisk mora biti zelo blag oziroma 
nežen. Z glajenjem se masaža začne in tudi konča.

	 Glede	na	stopnjo	pritiska	delimo	glajenje:

4.1.1. Površinsko glajenje

Površinsko glajenje ponavadi uporabljamo kot uvod v masažo. Cilj je pridobi-
tev prvega kontakta z masiranim (informacija o koži, podkožju in mišicah).

4.1.2. Globoko glajenje

Delovanje globokega glajenja je refleksno in mehansko. Od površinskega gla-
jenja se razlikuje v pritisku in intenzivnosti in ne sme povzročati bolečine.
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	 Glajenje	je	sestavljeno	iz	naslednjih	maserskih	prijemov:

       - glajenje z dlanjo – izvajamo s celo površino dlani od sebe (naprej) in     
 k sebi (nazaj). (slika 1)

       - »pleskanje« - s hrbtiščem dlani gladimo od sebe, s površino dlani pa        
 proti sebi. Ta prijem ponavadi izvajamo sočasno z obema rokama.          
 (slika 2)

       - glajenje z blazinicami prstov – s celo površino dlani od sebe, nazaj pa  
 z rahlo pokrčenimi prsti, ki se kože dotikajo z blazinicami prstov.                    
 (slika 3)

       - izmenično glajenje preko roke – uporabljamo na okončinah, izme 
 nično masiramo naprej z eno dlanjo potem pa z drugo ( palec je   
 v opoziciji glede na ostale prste). (slika 4) 

       - glajenje s »strehico« - prepletamo prste, tako da sta dlani skupaj in  
 gladimo z začetnima deloma dlani. ( lika 5)

       - glajenje s »škarjastim« prijemom – naredimo vilice med upognjenim   
 drugim in tretjim prstom. (slika 6)
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slika 2

slika 4

slika 6

slika 1

slika 3

slika 5
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4.2 GNETENJE

Namenjeno je predvsem za masažo dolgih »trebušatih« mišic. Ne uporablja 
se na ploskih mišicah. Gnetenje ima vpliv  predvsem na krvni in limfni obtok 
ne samo v koži in podkožju, ampak deluje tudi bolj v globino vse do mišice. 
Je najbolj učinkovit in najbolj intenziven masažni prijem. Gnetenje mora biti 
natančno, počasno in ritmično, tako da gibanje rok daje videz valovanja

Med	gnetenje	uvrščamo:

4.2.1 Gnetenje s prijemanjem in odmikom – izvajamo na okončinah. 

Kožo in mišico trdno primemo v dlan z obema rokama ( palec je v opoziciji 
glede na ostale prste), stisnemo in dvignemo pravokotno od vzdolžne osi 
mišice, nato pa spustimo. Premikamo se proti trupu (slika 7)

4.2.2 Valovito gnetenje – kožo in mišice prijemamo z dlanmi (palec je v  
 opoziciji). 

Z rokama delamo izmenične gibe v nasprotni smeri in se postopoma pomi-
kamo v proksimalni smeri. Dlani so približno 5 cm oddaljene, med njima pa 
se tvori val (slika 8)

4.2.3. Finsko gnetenje – z dlanmi in prsti objamemo okončino (s tem do  
 neke mere »napnemo« mišice), nato pa s palci izvajamo naslednje  
 gibe: 

      - s palci masiramo v spirali (slika 9)

      - s palci delamo »slalom« (slika 10)

      -  gnetenje s počasnim valjanjem – z obeh strani objamemo masirani  
 predel in ga valjamo med dlanmi. Gibi so izvajani pravokotno na  
 vzdolžno os okončine v smeri proti srcu. 

      - gnetenje s pestmi – uporablja se predvsem na zadnjičnih mišicah, in  
 sicer izmenično z obema rokama ( slika 11)
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slika 8

slika 10

slika 7

slika 9

slika 11
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4.3. VTIRANJE

Ta tehnika je podobna glajenju, le da tu delujemo bolj v globino, in sicer na 
podkožno tkivo, vezi in mišice. Posebno učinkovito je vtiranje v predelu skle-
pov, ki deluje na sklepne ovojnice in okolico sklepa. Uporablja se prav tako 
na ploskih mišicah. Vtiramo s krožnimi ali spiralnimi gibi palca,več prstov ali z 
vsemi prsti (z blazinicami prstov), z dlanmi ali s pestmi. Učinek vtiranja je po-
doben kot pri gnetenju. Pritisk je dokaj močan in ga povečujemo s krožnimi 
gibi. Na enem mestu naredimo 3 do 4 krožne gibe, nato pritisk popustimo in 
s površinskim glajenjem zdrsimo na novo površino, kjer ves postopek pono-
vimo. Smer ni pomembna, saj je pritisk usmerjen v globino.

 Vtiramo	na	naslednje	načine:

      - Vtiranje z začetnim delom dlani – lahko z drugo roko tudi povečamo  
 tlak (slika 12)

      - vtiranje s štirimi prsti – prsti so rahlo upognjeni, lahko obremenimo  
 (slika 13)

      - vtiranje z osmimi prsti (slika 14)

      - vtiranje s palcem – lahko z drugo roko tudi povečamo tlak (slika 15)

      - vtiranje s pestmi – izvajamo s hrbtiščem pesti, izvajamo lahko v obe  
 smeri; » likanje« na hrbtu ob hrbtenici ali pa z vrtečim gibom pri vti 
 ranju dlani. (slika 16)
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slika 13

slika 15

slika 12

slika 14

slika 16
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4.3.1. Vtiranje sklepov

      1. vtiranje z začetnim delom dlani (slika 17)

      2. vtiranje z vsemi prsti in palcem – prsti in palec so skupaj in iztegnjeni  
 (slika 18)

      3. vtiranje s palcem – lahko  slalom ali pa spiralni gibi:

       - s palcem ene roke,

       - s palci obeh rok – krožni gibi v nasprotni smeri (slika 19)

       -  izvajanje osmice s palci obeh rok

 

slika 18slika 17

slika 19
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4.4 UDARJANJE

Udarjanje delimo na dve osnovni skupini: površinsko in globinsko udarjanje. 
Udarjamo večinoma s hitrimi izmeničnimi udarci obeh rok (pri dolgih mišicah 
vedno pravokotno na potek mišičnih vlaken). Udarjanje je serija udarcev, ki 
je na začetku in koncu počasnejša in manj intenzivna. Udarjamo le dobro 
sproščene mišice, sicer bi bilo boleče! Udarjanja ne uporabljamo v ledvenem 
predelu in na spodnjem predelu trebuha. 

4.4.1. Površinsko udarjanje

      1. Udarjanje s celo dlanjo in s prsti – to izvajamo s celo površino dlani in  
 prstov, kjer so dlani in prsti v eni ravni.

      2. udarjanje s  malo zaprto dlanjo – z dlanjo naredimo »skodelico«, masi 
 ramo z iztisnjenim zrakom. 

      3. udarjanje z mesenjem – »mesimo« s konicami prstov vedno v smeri  
 proti sebi (slika 20)

      4. udarjanje s konicami prstov – s prsti udarjamo z obema rokama, in  
 sicer z vsemi prsti. Prsti so postavljeni tako, kot da bi igrali na klavir.  
 Lahko udarjamo tudi s posameznimi prsti (slika 21)

slika 21slika 20
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4.4.2. Globinsko udarjanje

      1. »Pahljačasto« udarjanje – izmenično in ritmično udarjamo z mezinče 
 vim robom dlani, na katere postopno padajo ostali prsti (slika 22).  
 Gib izhaja predvsem iz zapestja.

      2. udarjanje »sekanje« – udarjamo z mezinčevim robom dlani, prsti so     
 iztegnjeni in drug ob drugem (slika 23). Gib izhaja predvsem iz ko 
 molcev.

      3. udarjanje s pestmi – dlan zapremo v pest, uporablja se le na zadn 
 jičnih mišicah. Gib izhaja lahko celo iz ramenskih sklepov (slika 24).

slika 23slika 22

slika 24
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4.5. TRESENJE  (VIBRACIJE)

Je skupina maserskih prijemov, ki so namenjeni tako sprostitvi mišičja, kot tudi 
stimulaciji. Ta maserski prijem se najlažje zamenja z masažo s pomočjo elek-
tričnega vibratorja. V mišicah, ki jih tresemo, se izboljša prekrvavitev. S hitrim 
in izdatnim tresenjem mišice stimuliramo, zvečamo njihov tonus. Bolj mirno 
in počasno tresenje pa povzroča mišično sprostitev in deluje pomirjajoče na 
celo telo  ( preko centralnega živčnega sistema ).

 Ločimo	naslednje	osnovne	prijeme	tresenja:

      1. Tresenje s dlanjo – dlan je položena na eno mesto ali pa se valovito  
 premikamo po koži, prsti so rahlo odmaknjeni. Tresemo s hitrimi in  
 kratkimi gibi v stran. (slika 25).

      2. tresenje z »vilicami« – vilice tvori palec proti ostalim prstom. (slika 26).

      3. tresenje s hitrim valjanjem – izvaja se podobno kot počasno valjanje  
 (glej gnetenje ), vendar s hitrimi gibi.

slika 26slika 25
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4.6. GIBI V SKLEPIH

Na koncu športne masaže vključimo razgibavanje v sklepih, s katerim se iz-
boljšata: (slike 27, 28, 29).

      -  prekrvavitev v sklepih

      - gibljivost v sklepih

slika 28slika 27

slika 29
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5.	 VRSTE	ŠPORTNE	MASAŽA

5.1. Pripravljalna (kondicijska) masaža

5.2. Sprostitvena  masaža

5.3. Hitra masaža

       - stimulativna

       - pomirjujoča

       - skrajšana hitra masaža

5.4. Športno zdravstvena masaža

6.	 POSTOPEK	PRI	ŠPORTNI	MASAŽI

6.1 HRBET

      1.  površinsko glajenje

       - z dlanjo

       - z blazinicami       

       - pleskanje  s hrbtiščem dlani

      2. gnetenje

       - valovito (od pasu proti pazduhi)

      3. vtiranje

       - z začetnim delom dlani   

       - 4  prsti ( polovica hrbta)  

       - 8  prstov ( polovica hrbta) 

       - palec  ( lopatice)  

       - z dlanjo  (lopatice) »likalnik«  

      4. udarjanje

       - z mesenjem ( samo ob strani hrbta)

      5. tresenje  -  se združi s končnim glajenjem (glajenje z dlanjo)          
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6.2. SPODNJI UD ZADAJ

6.2.1. STEGNO

      - površinsko glajenje spodnjega uda   

      - površinsko glajenje stegna   

      - valovito gnetenje   

      - izmenično gnetenje ( notranja in zunanja stran stegna) 3-5 krat

      - finsko gnetenje ( stegno razdelimo na 3 dele)  

      - vtiranje stranske fascie in kolka   

      - gnetenje s prijemanjem in odmikanjem   

      - globoko glajenje stegna   

6.2.2. GOLEN   

      - površinsko glajenje  

      - izmenično glajenje preko roke   

      - izmenično gnetenje   

      - finsko gnetenje ( golen razdelimo na 2-3 dele)  

      - gnetenje s prijemanjem in odmikom  

      - globoko glajenje ( noga pokrčena v kolenu)  

      - glajenje s strehico in škarjastim prijemom ahillove tetive  

      - globoko glajenje cele noge  

      - površinsko glajenje 
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6.3. ZGORNJI UD

      - glajenje s prsti

6.3.1.   Prsti

      - vtiranje s prsti ( škarjasti prijem, z vsemi prsti)

6.3.2.   Hrbtišče roke

     - vtiranje – s dlanjo, s delom dlani, prsti 

6.3.3.   Dlan

     - gnetenje – valovito

     - vtiranje – dlanjo,prsti, v pest

6.3.4.   Zapestje

     - vtiranje – (hrbtišče roke s delom dlani, s prsti)

     - (s prsti okrog zapestja)

6.3.5.   Podlakti

     - izmenično glajenje preko roke   

     - gnetenje – valovito   

     - finsko »slalom« ( vse tri dele roke)

     - počasno valjanje 

     - udarjanje  z mezinčevim robom dlani

     - tresenje  -  hitro valjanje

6.3.6.   Komolec

     - vtiranje – s dlanjo, prsti (krožno)
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6.3.7.   Nadlakti

     1. Biceps

      - glajenje – preko roke    

      - gnetenje – valovito, finsko (slalom)

      - udarjanje – z mezinčevim robom dlani

     2. Triceps

      - izmenično glajenje preko roke

      - gnetenje – valovito, finsko

      - počasno  valjanje skupaj s bicepsom

      - udarjanje – z mezinčevim robom dlani

      - tresenje – hitro valjanje skupaj s bicepsom

6.3.8.   Rama

     - glajenje – vtiranje preko roke (sede) 

     - gnetenje – valovito, finsko

     - vtiranje – z začetnim delom dlani, ( 4 prsti)

     - udarjanje – z mezinčevim robom dlani

     - tresenje – cela roka 

     - pasivni gibi v sklepih

     - glajenje – kot začetno

6.3.9.   Vrat

     - glajenje  -  s dlanjo ( s delom dlani od rame proti vratu)

     - gnetenje  - valovito

     - vtiranje  -  z začetnim delom dlani
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     - z vsemi prsti in palcem

     - udarjanje – z mezinčevim robom dlani

     - glajenje – kot na začetku

6.4.  SPODNJI UD SPREDAJ

     - površinsko glajenje spodnjega uda  

     - valovito gnetenje 

     - finsko gnetenje  ( stegno razdelimo na 3 dele) 

     - izmenično gnetenje ( notranja in zunanja stran stegna)   

     - gnetenje s prijemanjem in odmikanjem   

     - vtiranje stranske fascie in kolka   

     - globoko glajenje   

6.5. GOLEN IN KOLENO

     - površinsko glajenje  3 krat

     - gnetenje m. tibialis anterior in mišic pod njim   

     - gnetenje mečnih mišic  ( nogo pokrčimo v kolenu)   

     - izmenično gnetenje mečnih mišic   

     - vtiranje kolena z začetnim delom dlani  

     - vtiranje z osmico palcev okoli pogačice   

     - globoko glajenje spodnjega uda  ( noga iztegnjena v kolenu)   
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6.6. GLEŽENJ IN STOPALO

     - površinsko glajenje hrbtišča  

     - pasivno gibanje celega stopala, polovice stopala

     - gnetenje hrbtišča s palci  

     - vtiranje hrbtišča  

     - črte ( vsako) 

     - glajenje plantarne strani stopala  

     - udarjanje podplata

     - glajenje okoli gležnja in ahillove tetive   

     - globoko glajenje spodnjega uda  

     - površinsko glajenje spodnjega uda  

6.7. ZADNJICA

     - površinsko glajenje  

     - gnetenje zadnjice z obema rokama  

     - gnetenje s pestmi  

     - vtiranje z 8 prsti  

     - udarjanje s pestmi

     - tresenje

6.8. ZGORNJI DEL PRSNEGA KOŠA 

     - površinsko glajenje – izmenično  

     - globoko glajenje vratnih ven  

     - globoko glajenje okoli rame in vratu
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     - gnetenje prsne mišice od prsnice do rame  

     - vtiranje z začetnim delom dlani, 4 prsti, 8 prstov  

     - globoko glajenje   

     - površinsko glajenje   

6.9. TREBUH

     - površinsko glajenje  

     - ena roka v pest in na drugo, krožimo   

     - sprostitev reber spodnjih  

     - gnetenje trebušnih mišic   

     - gnetenje v smeri debelega črevesja   

     - vtiranje z začetnim delom dlani   

     - globoko glajenje   

     - površinsko glajenje   
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�.	 AVTOMASAŽA	      

Je masaža, pri kateri masiramo sami sebe. Delamo (masiramo) po enakih pra-
vilih kot pri normalni masaži in uporabljamo enake prijeme. Od običajne ma-
saže se razlikuje samo po položajih telesa. Uporabljamo jo lahko jo lahko pri 
hitri masaži pred tekmo ali obremenitvami.

Na slikah je nekaj primerov avtomasaže.
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