
பாதுகாப்பான உடற்பயிற்சியின் 
முக்கியத்துவம்



ஏன் உடற்பயிற்சி?
உடற்பயிற்சி பல நன்மைகமைக் ககாண்டுள்ைது:
● இது எண்டடார்பின்களின் கவளியீட்மடத் தூண்டுகிறது, இது ைனநிமலமய டைம்படுத்த 

உதவுகிறது ைற்றும் கவமல ைற்றும் ைனச்ட ார்வின் விமைவுகமை குமறக்கிறது
● இது கடலாரிகமை எரிக்கவும், ஆட ாக்கியைான வைர்சிமத ைாற்றத்மத ஊக்குவிக்கவும் 

உதவுகிறது, இதனால் எமட இழப்புக்கு உதவுகிறது
● இது தம கள் ைற்றும் எலும்புகமை உருவாக்குவதன் மூலம் ஆஸ்டிடயாடபாட ாசிஸ் 

தடுக்க உதவுகிறது
● இது ஆற்றல் அைமவ அதிகரிக்க உதவுகிறது ைற்றும் நிமலயான ட ார்வு உணர்மவக் 

குமறக்கிறது
● இது ஆட ாக்கியைான உடல் எமடமய ப ாைரிக்க உதவுகிறது ைற்றும் இது நீரிழிவு 

ைற்றும் இதய டநாய் டபான்ற நாள்பட்ட டநாய்களின் அபாயத்மத குமறக்க உதவுகிறது
● இது இ த்த ஓட்டத்மத டைம்படுத்த உதவுகிறது
● இது மூமை ஆட ாக்கியத்திற்கும் நிமனவாற்றலுக்கும் உதவுகிறது



பாதுகாப்பான உடற்பயிற்சி

● காயங்கள் ைற்றும் வலிமயத் தடுக்க எவ்வாறு பாதுகாப்பாக
உடற்பயிற்சி க ய்வது என்பமத அறிந்து ககாள்வது
முக்கியம்.



நாம் எவ்வாறு பாதுகாப்பாக உடற்பயிற்சி செய்வது?

● நாம் ஆயுத்தப் பயிற்சிகமைச் க ய்ய
நிமனவில் ககாள்ை டவண்டும். ஒரு
உடற்பயிற்சிக்குப் பிறகு குளிர்ச்சியமடவமதயும்
நாம் நிமனவில் ககாள்ை டவண்டும். நீட்சிகமை
எவ்வாறு க ய்வது என்பமதயும் நாம் நிமனவில்
ககாள்ை டவண்டும்.



நாம் ஏன் ஆயத்தப் பயிற்சி க ய்ய டவண்டும்?

• இது உடல் ைற்றும் தம கமை சூடாக்க உதவுகிறது, எனடவ உடலின் மைய
கவப்பநிமலமய அதிகரித்து தம கமை மிகவும் கநகிழ்வானதாக ைாற்றுவதன்
மூலம் க யல்பாட்டிற்கு உடமல தயார் க ய்கிறது.

• இது காயங்கமைத் தடுக்க உதவுகிறது.
• இது படிப்படியாக இதயத் துடிப்மப அதிகரிக்கிறது எனடவ இதயத் துடிப்பு

திடீக ன அதிகரிக்காது.
• இது படிப்படியாக இ த்த ஓட்டத்மத அதிகரிக்கிறது, இது க யல்படும்

தம களுக்கு ஆக்ஸிஜன் ைற்றும் ஊட்டச் த்துக்கமை வழங்குவமத
பாதிக்கிறது.

• ஒரு பயனுள்ை ஆயுத்தப் பயிற்சி நீங்கள் க ய்யப் டபாகும் க யல்பாடு
அல்லது விமையாட்டுகளின் இயக்கத்மதப் பி திபலிக்கும். (உதா ணைாக ைன்ற
விமையாட்டுகள் டபான்ற நடவடிக்மககளுக்கு முன் டல ான கைதுடவாட்டம்)



துடிப்புமிக்க நீட்டிப்பு
இ ண்டு வமகயான நீட்சிகள் உள்ைன: துடிப்புமிக்க நீட்சி ைற்றும் நிமலயான நீட்சி.
துடிப்புமிக்க நீட்டிப்புகள் இ த்த ஓட்டம் ைற்றும் இதய துடிப்மப அதிகரிக்க உதவுகின்றன,
டைலும் கபாதுவாக ஆயுதப் பயிற்சிக்கு பிறகு அல்லது பயிற்சி டந த்தில் க ய்யப்படுகின்றன.
நிமலயான நீட்சிகள் மிகவும் நிதானைானமவ ைற்றும் கபாதுவாக உடற்பயிற்சிக்குப் பின்னர்
ஓய்கவடுக்கவும். இமவ இதயத் துடிப்மப குமறக்கவும் க யல்படுகின்றன.

துடிப்புமிக்க நீட்சிகள் எவ்வாறு உதவுகின்றன?

• அமவ தம கள் ைற்றும் மூட்டுகள் முழு அைவிலான இயக்கத்தின் மூலம் க ல்லும்
க யலில் உள்ை இயக்கங்கள்

• நாம் ஒரு க யலில் ஈடுபடுவதற்கு முன் அல்லது விமையாட்டில் ஈடுபடுவதற்கு முன்பு
அமவ தம களின் இயக்கத்மத டைம்படுத்துகின்றன

• அமவ க யல்படும் ைற்றும் க யல்பாடு அல்லது விமையாட்டின் இயக்கத்மத
பி திபலிக்கும்



நீட்சி

மடனமிக் கால் கன்று தம கள் உயர்வு

● நிமலத்தன்மைக்காக ஒரு சுவம ப் பிடித்துக் ககாள்ளுங்கள்

● உங்கள் கால்வி ல்களில் எழுந்து நின்று பின்னர் கைதுவாக உங்கள்
கால்கமை கீடழ ககாண்டு வாருங்கள்

● இயக்கத்மத 10 முமற மீண்டும் க ய்யவும்.

http://drive.google.com/file/d/1surLmKh3MnhlW3iIEnBg0qwyTQU6QvPb/view


நீட்சி
மடனமிக் கதாமட ைற்றும் குவாட்ம க ப்ஸ்
நீட்சிகள்

• நிமலத்தன்மைக்காக ஒரு சுவம ப் பிடித்துக்
ககாள்ளுங்கள் (காட்டப்பட்டுள்ைபடி)

• இடது காலில் நின்று, வலது காமல முதலில்
முன்டனாக்கியும் பின்னர் பின்டனாக்கியும் ஒரு
வ தியான இயக்கத்தில் உயர்த்தவும்

• வலது காலில் நின்று இயக்கத்மத மீண்டும்
க ய்யவும்

• இயக்கத்மத 10 முமற மீண்டும் க ய்யவும்.



நீட்சி
மடனமிக் அட்க்டர்

● நிமலத்தன்மைக்காக ஒரு சுவம ப் பிடித்துக்
ககாள்ளுங்கள் (காட்டப்பட்டுள்ைபடி)

● ஒரு காமல உயர்த்தி, ஒரு வ தியான
வ ம்பிற்குள் பக்கத்திலிருந்து பக்கைாக ஆடுங்கள்

● ைற்ற காலுடன் இயக்கத்மத மீண்டும் க ய்யவும்
● இயக்கத்மத 10 முமற மீண்டும் க ய்யவும்



நீட்சி மடனமிக் முதுகு ைற்றும் மக

▪ உங்கள் கால்கமை தம யில் ைற்றும் டதாள்பட்மட
அகலத்தில் உறுதியாக மவத்து நிற்கவும்
(காட்டப்பட்டுள்ைபடி)

▪ டதாள்பட்மட உய த்தில் உங்கள் மககமை
பக்கத்திற்கு கவளிடய ககாண்டு வாருங்கள்
(காட்டப்பட்டுள்ைபடி).

▪ உங்கள் உடற்பகுதிமய அம யாைல் மவத்து,
கைதுவாக உங்கள் டைல் உடமல முன்னும்
பின்னுைாக சுழற்றத் கதாடங்குங்கள்

▪ இயக்கத்மத 10 முமற மீண்டும் க ய்யவும்.

http://drive.google.com/file/d/1XBb-xArmt5ene8YzfOPaZtazsJ_dKeLL/view


நீட்சி
துடிப்புமிக்க மக

● காட்டியபடி நின்று உங்கள் மககமை
வட்டைாக சுழற்றுங்கள்

● நீங்கள் மககமை கடிகா ைற்றும் கடிகா 
எதிர்ப்பு திம யில் சுழற்றலாம்.

இயக்கத்மத 10 முமற முயற்சி க ய்து
மீண்டும் கதாட வும்.



நீட்சி

துடிப்புமிக்க லஞ்ச்

● உங்கள் பாதங்களை தளையில் உறுதியாக
ளவத்திருங்கள் (காட்டப்பட்டுள்ைபடி)

● ஒரு பாதத்ளத முன்ன ாக்கி ளவக்கவும் (லஞ்ச்
நிளலயில்)

● பாதத்ளத மீண்டும் நடுநிளலக்கு சகாண்டு வந்து,
மறு பாதத்தால் இயக்கத்ளத மீண்டும் செய்யவும்

இந்த உடற்பயிற்சிளய மீண்டும் 10 முளை சதாடைவும்.

http://drive.google.com/file/d/1y3lcULpMntdnOCmb62VF2GC8L1AolL_t/view


உடற்பயிற்சிக்குப் பிைகு ஏன் குளிர்
நடவடிக்ளககள் இருக்க னவண்டும்?

• உடற்பயிற்சிக்குப் பிறகு உடல் படிப்படியாக குணைமடய
உதவுகிறது

• இது க யல்பாட்டின் தீவி த்மத கைதுவாக குமறக்க
உதவுகிறது

• இது கைதுவாக இதயத் துடிப்பு, இ த்த அழுத்தம் ைற்றும்
சுவா விகிதத்மத குமறக்க உதவுகிறது.

• இது தம கமைத் தைர்த்தவும், உடற்பயிற்சிக்குப் பிறகு
ஏற்படும் டவதமனமயக் குமறக்கவும் உதவுகிறது

• ஒரு க யல்பாட்மட திடீக ன நிறுத்துவமதத் கதாடர்ந்து
ஏற்படும் தமலச்சுற்றமலத் தடுக்க இது உதவுகிறது



நிமலயான நீட்சி
நிமலயான நீட்சிகள் எவ்வாறு உதவுகின்றன?

• அமவ கடினைான தம கமை டைம்படுத்தவும் தடுக்கவும் உதவுகின்றன

• அமவ தம வலிமயக் குமறக்க உதவுகின்றன ைற்றும் டைம்பட்ட
தம க யல்திறனுக்கு வழிவகுக்கும்

• தம கள் ைற்றும் உடல் இ ண்மடயும் தைர்த்த உதவுகிறது ைற்றும்
 ரியான சுவா நுட்பங்களுடன் இமணக்கப்பட டவண்டும்

• அமவ தாைதைாகத் கதாடங்கும் தம வலிமயத் தடுக்க உதவுகின்றன

• அமவ அடுத்த உடற்பயிற்சிக்கு உடமல தயார்படுத்த உதவுகின்றன

சுைார் 15 முதல் 20 விநாடிகள் நீட்டிக்கப்பட்ட நிமலமய மவத்திருப்பது
ைற்றும் இயக்கங்கள் மூலம் சுவாசிப்பது முக்கியம்.



நீட்சி
Piriformis நீட்சி

மபரிஃபார்மிஸ் என்பது நைது பிட்டம் பகுதிமயச் சுற்றியுள்ை தம .

● நீங்கள் வ தியாக அைர்ந்திருப்பமத உறுதிப்படுத்திக் ககாள்ளுங்கள்

● 90 டிகிரி டகாணத்தில் முழங்காமல வமைத்து, உங்கள் வலது காமல இடது
முழங்காலுக்கு டைல் (காட்டப்பட்டுள்ைபடி) கடக்கவும்

● உங்கள் முதுமக டந ாக மவத்து, இடுப்பிலிருந்து முன்டனாக்கி ைடியுங்கள்
(காட்டப்பட்டுள்ைபடி)

● உங்கள் ஆறுதல் வ ம்பிற்குள் இயக்கத்தின் வ ம்மப மவத்து, உங்கள் ைார்மப
உங்கள் முழங்கால்கமை டநாக்கி ககாண்டு வருவமதப் பற்றி சிந்தியுங்கள்.

நீங்கள் அமத கவளியிடுவதற்கு முன் 15 விநாடிகள் நிமலமய மவத்திருங்கள்
ைற்றும் ைற்ற காலால் இயக்கத்மத மீண்டும் கதாட வும்.

இந்த நீட்டிப்மபச் க ய்யும்டபாது நீங்கள் முதுகு அல்லது முதுககலும்மப
வமைக்கடவா அல்லது வட்டமிடடவா இல்மல என்பமத உறுதிப்படுத்திக்
ககாள்ளுங்கள்.



கதாமட தம 

உங்கள் கால்கமை நாற்காலிக்கு
அடியில் மவத்து நீண்ட டந ம்
அைர்ந்திருந்தால் கதாமட தம 
இறுக்கைாகிவிடும். இது கதாமடயின்
பின்புறத்தில் வலிமய ஏற்படுத்தும்.



நீட்சி
கதாமட நீட்சி

● ஒரு நாற்காலியில் முன்டனாக்கி உட்கார்ந்து (காட்டப்பட்டுள்ைபடி)
உங்கள் மககமை இடுப்பு ைட்டத்தில் மவக்கவும்

● இடது காமல வமைத்து வலது காமல நீட்டவும் (முழங்காமல
வமைக்க டவண்டாம்)

● வலது பாதத்மத வமைக்கவும் (காட்டப்பட்டுள்ைபடி)

● உங்கள் உடமல இடுப்பிலிருந்து முன்டனாக்கி ைடியுங்கள்

நீங்கள் அமத கவளியிடுவதற்கு முன் 15 விநாடிகள் நிமலமய
மவத்திருங்கள். இடது காலால் நீட்டிப்மப மீண்டும் கதாட வும்.

முதுமக வமைக்கடவா அல்லது முதுகுத்தண்மட சுற்றி வமைக்கடவா
கூடாது ைற்றும் உங்கள் தமலமய முன்டனாக்கி ைடிக்க டவண்டாம்.



நீட்சி

அட்க்டர் ஸ்ட்சைட்ச் (உள் சதாளட)

• பைந்த லஞ்ச் நிளலயில் நிற்கவும் (காட்டப்பட்டுள்ைபடி)
• ெமநிளலக்காக இடுப்பில் ளககளை ளவத்து, இடுப்ளப
நடுநிளலயில் ளவக்கவும்

• மற்சைாரு முழங்காளல னநைாக ளவத்து 1 பக்கத்ளத
னநாக்கி நுளையீைல்

• இைண்டு கால்களிலும் உள்ை கால்விைல்கள் னநைாக முன் ால்
இருக்க னவண்டும்

உள் சதாளடயில் நீட்சிளய உணருங்கள். நீங்கள் அளத
சவளியிடுவதற்கு முன் 15 - 20 வி ாடிகள் நீட்டிக்கவும். மறுபுைம்
சதாடைவும்.



காலின் பிற்பகுதி தம  

நீங்கள் நீண்ட டந ம் கால்கமை
நாற்காலிக்கு அடியில் மவத்து
உட்காரும்டபாது அல்லது மை ஹீல்ஸ்
அணிந்தால் காலின் பின் பகுதி தம 
கபாதுவாக இறுக்கைாகிவிடும். அது
குதிகால் வலிமய ஏற்படுத்தும்.



நீட்சி
கால் பிற்பகுதி தம நீட்சி - காஸ்ட்ட ாக்னீமியஸ்

• ஒரு சுவரின் முன் நின்று உங்கள் மககமை சுவரில் மவக்கவும் (காட்டப்பட்டுள்ைபடி)

• முன் காமல  ற்று வமைத்து மவக்கவும்

• பின் காமல டந ாக மவக்கவும்

• கால்வி ல்கள் இ ண்டு கால்களுக்கும் முன்டனாக்கிச் சுட்டிக்காட்டுகின்றன என்பமத உறுதிப்படுத்தவும்

• முன் முழங்காமல வமைத்து சுவம டநாக்கி முன்டனாக்கி  ாய்ந்து ககாள்ளுங்கள்

• பின் காலின் குதிகால் தம யில் உறுதியாக ஊன்றவும்.

• பின் காலின் கன்றின் நீட்சிமய நீங்கள் உண டவண்டும். அமத கவளியிடுவதற்கு முன், நிமலமய
15 விநாடிகள் மவத்திருங்கள். ைற்ற காலுடன் நீட்டிப்மப கதாட வும்.

• தவிர்க்கவும்:

• முதுகில் வமைவு

• உங்கள் கால்கமை நகர்த்தவும், அதனால் உங்கள் கால்வி ல்கள் கவளிப்புறைாக இருக்கும்

• தம யில் இருந்து உங்கள் குதிகால் தூக்கும்



நீட்சி
கால் பிற்பகுதி தம   நீட்சி - ட ாலியஸ்

• ஒரு சுவரின் முன் நின்று உங்கள் மககமை சுவரில் மவக்கவும் 
(காட்டப்பட்டுள்ைபடி)

• ஒரு அடிமய ைற்கறான்றுக்கு முன்னால் மவத்து இ ண்டு 
முழங்கால்கமையும் சிறிது வமைக்கவும்

• கால்வி ல்கள் இ ண்டு கால்களுக்கும் முன்டனாக்கி 
சுட்டிக்காட்டப்படுவமத உறுதிக ய்து, குதிகால்கமை தம யில் 
உறுதியாக மவக்கவும்

• சுவர் டநாக்கி முன்டனாக்கி  ாய்ந்து மவக்கவும்
பின் காலின் கன்றின் நீட்சிமய நீங்கள் உண  டவண்டும். அமத 
கவளியிடுவதற்கு முன், நிமலமய 15 விநாடிகள் மவத்திருங்கள். 
ைற்ற காலுடன் நீட்டிப்மப கதாட வும்.

தவிர்க்கவும்:
• முதுகில் வமைவு
• உங்கள் கால்கமை நகர்த்தவும், அதனால் உங்கள் 

கால்வி ல்கள் கவளிப்புறைாக இருக்கும்
• தம யில் இருந்து உங்கள் குதிகால் தூக்கும்



நீட்சி
குவாட்ளைசெப்ஸ் நீட்சி

• ஒரு சுவருக்கு அருகில் நின்று ஆதைவிற்காக ஒரு ளகளய
சுவரில் ளவக்கவும்

• இடது காளல தளையில் உறுதியாக ளவத்து வலது காளல
உயர்த்தவும், அத ால் வலது முழங்கால் வளைந்திருக்கும்
(காட்டப்பட்டபடி)

• வலது ளகயால் வலது கணுக்காளலப் பிடிக்கவும்
• உங்கள் முழங்காளல கீழ்னநாக்கி ளவத்து, இடுப்பு மற்றும்
முதுளக நடுநிளலயாக ளவக்க முயற்சிக்கவும்

• உங்கள் வலது குதிகால் பிட்டத்திற்கு உயர்த்தவும்
(இயக்கத்தின் வெதியா வைம்பிற்குள் ளவக்கவும்)

நீங்கள் நிளலளய சவளியிடுவதற்கு முன், நீட்டிப்ளப 15
விநாடிகள் ளவத்திருங்கள். இடது காலால் நீட்டிப்ளப
சதாடைவும்.



குவாட்ம க ப்ஸ் நீட்சி -
என்ன க ய்யக்கூடாது

உங்கள் உடமல முன்டனாக்கி
 ாய்த்துக் ககாள்ளுங்கள்

நீட்டிக்கும்டபாது உங்கள் முழங்காமல அதன்
வமைந்த நிமலயில் இருந்து நகர்த்தவும்



நீட்சி

இடுப்பு கநகிழ்வு நீட்சி

● நும யீ ல் நிமலயில் தம யில் உங்கமை நிமலநிறுத்துங்கள்
(காட்டப்பட்டுள்ைபடி)

● ஆத விற்காக முழங்காலின் கீழ் ஒரு துண்டு அல்லது குஷன் மவக்கவும்
(டதமவப்பட்டால்)

● இடுப்பு பகுதிமய நடுநிமலயாக மவத்திருங்கள்

● இடுப்பின் முன்பகுதியில் நீட்டுவமத உணரும் வம முன்டனாக்கிச் க ல்லவும்

● நீங்கள் நிமலமய கவளியிடுவதற்கு முன் 10 விநாடிகள் நீட்டிப்மப
மவத்திருங்கள். ைற்ற காலுடன் நீட்டிப்மப கதாட வும்.

உங்கள் முதுமக நடுநிமலயாக மவக்க முயற்சி க ய்யுங்கள், அதனால் அது
முன்டனாக்கி அல்லது பின்டனாக்கி வமைந்து டபாகாது.

http://drive.google.com/file/d/1wpdqz5a9Kg4M237dHoSmpgeKvLfJHZ-V/view


டிம க ப்ஸ்

டதாள்களின் நீண்ட வட்டைான
நிமல இந்த தம யில்
இறுக்கத்திற்கு வழிவகுக்கும். இது
மகயின் பின்புறத்தில் ப வும் வலிக்கு
வழிவகுக்கும்.



நீட்சி

ட்ம க ப்ஸ் நீட்சி

• உங்கள் டதாள்கமை முழுமையாக நிதானைாக மவத்திருங்கள்
• உங்கள் வலது டதாள்பட்மட முழங்மகமய வமைத்து, உங்கள்

வலது மகயால் வலது டதாள்பட்மட கத்திமய அமடயவும்
(காட்டப்பட்டுள்ைபடி)

• உங்கள் வலது முழங்மகமய கைதுவாக பின்டனாக்கி தள்ை
உங்கள் இடது மகமயப் பயன்படுத்தவும்

நீங்கள் நிமலமய கவளியிடுவதற்கு முன் 10-15 விநாடிகள்
நீட்டிப்மப மவத்திருங்கள். இடது மகயால் நீட்டிப்மப
சதாடைவும்.



நீட்சி

மபக ப்ஸ் நீட்சி

• ஒரு வா லில் நிற்கவும், உங்கள் இடது மகயால் இடுப்பு
ைட்டத்தில் வா மலப் பிடிக்கவும்.

• உங்கள் இடது காலால் முன்டனறி, உங்கள் முழங்காமல
வமைத்து, உங்கள் எமடமய முன்டனாக்கி க லுத்துங்கள்.

• உங்கள் முழங்மகயில் ஒரு சிறிய வமைமவப் ப ாைரிக்கும்
டபாது உங்கள் மக ைற்றும் டதாள்பட்மட நீட்டிப்பமத
உணருங்கள்.

நீங்கள் நிமலமய கவளியிடுவதற்கு முன் 10-15 விநாடிகள்
நீட்டிப்மப மவத்திருங்கள். வலது மகயால் நீட்டிப்மப
சதாடைவும்.



நீட்சி

முன்மக கநகிழ்வு நீட்சி

• பாதிக்கப்பட்ட மகயின் மீது உங்கள் முழங்மகமய
டந ாக மவத்து, ஒரு மகயின் உள்ைங்மகமய
ைற்கறாரு மகயால் பிடித்துக் ககாள்ளுங்கள்.

• முன்மகயில் ஒரு நீட்சிமய உண உங்கள் மகமய
கைதுவாக பின்னால் இழுக்கவும்.

நீங்கள் நிமலமய கவளியிடுவதற்கு முன் 20-30
விநாடிகள் நீட்டிப்மப மவத்திருங்கள். ைறுபுறம்
நீட்டிப்மப சதாடைவும்.



முன்மக நீட்டிப்பு நீட்சி

• உங்கள் முழங்மகமய டந ாக மவத்து ஒரு
மகமய நீட்டவும்.

• ைற்கறாரு மகமயப் பயன்படுத்தி கட்மடவி லின்
பக்கத்தில் அமதப் பிடித்து, ைணிக்கட்மட
கீழ்டநாக்கி வமைக்கவும்.

நீட்டிப்மப 20-30 விநாடிகள் மவத்திருங்கள்.

நீட்சி



நீட்சி
கபக்ஸ் நீட்சி

கம்பம் அல்லது சுவர் டபான்ற எந்த க ங்குத்து டைற்ப ப்பிற்கும் எதி ாக
இந்த நீட்டிப்பு க ய்யப்படலாம். ஆனால் நீங்கள் நுமழயும் டபாது
இருபுறமும் நீட்ட முடியும் என்பதால் ஒரு கதவு சிறப்பாக
க யல்படுகிறது.

• நீங்கள் அமதக் கடந்து க ல்லப் டபாகிறீர்கள் என வா லின்
 ட்டத்திற்கு அருகில் நிற்கவும்

• உங்கள் வலது மகமய டைடல ககாண்டு வாருங்கள், இதனால்
உங்கள் முன்மக ைற்றும் முழங்மக வா லின் பக்கத்திற்கு எதி ாக
நிற்கும் (காட்டப்பட்டபடி)

• உங்கள் முழங்மகயிலிருந்து உங்கள் உடமலத் திருப்புங்கள்

ைார்புக்கும் டதாள்பட்மடக்கும் இமடயில் நீட்டுவமத நீங்கள் உண 
டவண்டும். 20-30 விநாடிகள் அமத மவத்திருங்கள். ைறுபுறம் சதாடைவும்.



நீட்சி
நாகப்பாம்பு நீட்சி

• உங்கள் டதாள்பட்மடக்கு கீழ் உங்கள் மககமை மவத்து
படுத்துக் ககாள்ளுங்கள் (முதலில் காட்டப்பட்டுள்ைது)

• உங்கள் கால்வி ல்கமை சுட்டிக்காட்டுங்கள்
• நீங்கள் மூச்ம கவளிடயற்றும்டபாது உங்கள் மகமய

டந ாக்குங்கள்
• உங்கள் டைல் உடமல தம யில் இருந்து தூக்குங்கள்.
• உங்கள் கால்கமை நிதானைாக மவத்திருங்கள்

நீட்டிப்மப 15-20 விநாடிகள் மவத்திருங்கள்.



https://i0.wp.com/salusmt.com/wp-content/uploads/2018/06/Overhead_Triceps_Stretch.jpg

நீட்சி

பின் நீட்சி

• உங்கள் மககமை உங்கள் முதுகில் மவக்கவும்
(காட்டப்பட்டுள்ைபடி)

• கூம மய டநாக்கி டைடல பார்க்கவும்
• தமலயிலிருந்து கீடழ பின்டனாக்கி வமைக்கவும்

(உங்கைால் முடிந்தவம ைட்டும்)

நீட்டிப்மப 15-20 விநாடிகள் மவத்திருங்கள்

https://i0.wp.com/salusmt.com/wp-content/uploads/2018/06/Overhead_Triceps_Stretch.jpg


நீட்சி

பின் நீட்சி

• உங்கள் நாற்காலியில் முன்டனாக்கி உட்காருங்கள்
(காட்டப்பட்டுள்ைபடி)

• உங்கள் மககமை உங்கள் கதாமடகளுக்கு கீடழ
இழுக்கவும்

• உங்கள் கால்கமை அமணத்துக் ககாள்ளுங்கள்

நீட்டிப்மப 15-20 விநாடிகள் மவத்திருங்கள்.



நீட்சி

குழந்மதயின் டபாஸ்

• உங்கள் மககள் ைற்றும் முழங்கால்களுக்குச்
க ல்லுங்கள் (காட்டப்பட்டுள்ைபடி)

• உங்கள் இடுப்மப பின்டனாக்கி ககாண்டு
வந்து உங்கள் கணுக்கால் மீது உட்கா வும்

• உங்கள் மககமை முன்டனாக்கி
டந ாக்கவும், உங்கள் தமலமய தைர்த்தவும்

நீட்டிப்மப 15-20 விநாடிகள் மவத்திருங்கள்.



பாதுகாப்பா  ஓட்டத்திற்கா  
உதவிக்குறிப்புகள்

• நீங்கள் நன்கு நீட ற்றப்பட்டிருப்பமத உறுதிப்படுத்துங்கள்
• உங்களுக்ககன நியாயைான இலக்குகமைக் ககாண்டிருங்கள்-உங்கள்

தற்டபாமதய உடற்திறனுக்கு அப்பால் உங்கமைத் தள்ைாைல் இருக்க முயற்சி
க ய்யுங்கள்

• படிப்படியாக அதிகரிப்பது முக்கியம்-உங்கள் உடற்பயிற்சியின் கால அைமவயும்
தீவி த்மதயும் கைதுவாக அதிகரிக்கவும், எனடவ மைடலஜ் படிப்படியாக
அதிகரிக்கும்

•  ன்ஸ்கிரீன் பயன்படுத்துங்கள்
• நாளின் கவப்பைான பகுதியில் ஓடுவமதத் தவிர்க்கவும்
• வ தியான உமடகமை அணியுங்கள்
•  ரியாக இயங்கும் காலணிகமை அணியவும்



பாதுகாப்பான ஓட்டத்திற்கான குறிப்புகள் 
(கதாடர்கிறது)

● கடந்து க ல்லும் வாகனங்களில் இருந்து கவளிடயறும் புமக மூச்சுத்
திணறமல ஏற்படுத்தும் என்பதால்,  ாமலகளில்/அருகில் ஓடுவமதத்
தவிர்க்கவும்

● வார்ம் அப் ைற்றும் கூல் டவுன் வழக்கத்மத இமணக்கவும்
● உங்கள் உடல் ைற்றும் நீங்கள் அனுபவிக்கும் எந்த வலியிலும் கவனம்

க லுத்துங்கள் - ஓய்வு எடுக்க நிமனவில் ககாள்ளுங்கள் ைற்றும் வலி
தணிந்தவுடன் மீண்டும் கதாடங்கவும்

● கடினைான பயிற்சி அைர்வுகளுக்கு இமடயில் நீட்டி ஓய்கவடுக்க
நிமனவில் ககாள்ளுங்கள்

www.sportsingapore.gov.sg -> விமையாட்டு கல்வி -> விமையாட்டு-
பாதுகாப்பு

http://www.sportsingapore.gov.sg/


பாதுகாப்பான ம க்கிள் 
ஓட்டுவதற்கான உதவிக்குறிப்புகள்

● வார்ம் அப் ைற்றும் கூல் டவுன் வழக்கத்மத இமணக்கவும்

● படிப்படியாக அதிகரிப்பது முக்கியம்

● கைல்கைட் அணியுங்கள்

● பி திபலிப்பு ஆமடகமை அணியுங்கள் (குறிப்பாக அதிகாமல ைற்றும் இ வில்)

●  ன்ஸ்கிரீமனப் பயன்படுத்துங்கள் ைற்றும்  ன்கிைாஸ்கமை அணியுங்கள்

● நீங்கள் நன்கு நீட ற்றைாக இருப்பமத உறுதிப்படுத்திக் ககாள்ளுங்கள்



பாதுகாப்பான ம க்கிள் ஓட்டுவதற்கான 
குறிப்புகள் (கதாடரும்)

● இயர்பீஸ் ைற்றும் கைட்ஃடபான்கைால் திம திருப்பப்படுவமதத் தவிர்க்கவும்
● முன் ைற்றும் பின்புற விைக்குகமைப் பயன்படுத்துங்கள்
●  ாமலயில் ம க்கிள் ஓட்டும்டபாது ைற்றும்/அல்லது  ாமலமயக் கடக்கும்டபாது

கநடுஞ் ாமலக் குறியீட்மடப் பின்பற்றவும்
● மபக் உங்களுக்கு  ரியான கபாருத்தைாக இருப்பமத உறுதிப்படுத்திக் ககாள்ளுங்கள் -

உங்கள் கால்கள் தம மயத் கதாட டவண்டும், இருக்மக உங்கள் உய த்திற்கு ஏற்றதாக
இருக்க டவண்டும், டைண்டில் பார்  ரியாக டகாணப்பட்டு உங்கள் உய த்திற்கு ஏற்றதாக
இருக்க டவண்டும்

● உங்கள் மபக் கதாடர்ந்து ப ாைரிக்கப்படுகிறதா என்பமத உறுதிப்படுத்திக் ககாள்ளுங்கள் -
பிட க்குகமைச்  ரிபார்த்து, டயர்கள்  ரியாக உயர்த்தப்பட்டுள்ைதா என்பமத
உறுதிப்படுத்தவும்.

www.sportsingapore.gov.sg -> விமையாட்டு கல்வி -> விமையாட்டு-பாதுகாப்பு
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அன்ைாட பயன்பாட்டிற்கா  
வாழ்க்ளக குறிப்புகள் 

ஐஸ் டபக்குகள்

ஐஸ் சபாதுவாக வலிளய மைத்துப்னபாகச் செய்யவும் வீக்கம்
அல்லது வீக்கத்ளதக் குளைக்கவும் பயன்படுத்தப்படுகிைது.

உங்களுக்கு காயம் ஏற்பட்ட பிைகு சுமார் மூன்று
நாட்களுக்கு இது மிகவும் பயனுள்ைதாக இருக்கும், குறிப்பாக
சில வீக்கம் மற்றும் / அல்லது கூர்ளமயா வலியால்
காயமளடவளத நீங்கள் கவனித்தால்.

ஒரு நீைத்தில் சுமார் 10 நிமிடங்களுக்கு ஐஸ் னபக்குகளை
பயன்படுத்த னவண்டும்.

தீக்காயங்களைத் தடுக்க ஐஸ் னபக்ளக டவல் அல்லது
தளலயளண சபட்டியில் சுற்றுவது முக்கியம்.



அன்ைாட பயன்பாட்டிற்கா  
வாழ்க்ளக குறிப்புகள் 

ஹீட் னபக்குகள்

நீண்ட நாள் க யல்பாட்டிற்குப் பிறகு விமறப்பாக 
இருக்கும் ட ார்வான ைற்றும் வலிக்கும் தம கமை 
ஆற்றுவதற்கு கவப்பப் கபாதிகள் சிறந்தது. 

ஒரு நீட்சியில் சுைார் 20 நிமிடங்களுக்கு ஹீட் 
னபக்குகளை பயன்படுத்தலாம். 

தீக்காயங்கமைத் தடுக்க ஹீட் டபக்மக டவல் அல்லது 
தமலயமண கபட்டியில் சுற்றுவது முக்கியம்.



நிபுணத்துவ உதவிளய 
நாடுங்கள்
அறிகுறிகள் சில நாட்களுக்குள் நீங்காவிட்டால்: 

உங்கள் மக 
கால்களில் ை த்துப் 
டபாதல், கதாண்மட
வலித்தல், எரியும் வலி 

அல்லது பலவீனம் 
உள்ைது.

உங்கள் இயல்பா  
செயல்பாடுகளைக் 

கட்டுப்படுத்தும் அைவுக்கு 
உங்களுக்கு கடுளமயா  
வலி இருக்கிைது.

உடக்ாருவது, நிற்பது, 

நடப்பதுஅல்லது

படுத்துக்ககாள்வதுபபான்ற

நடவடிக்கககளால்வலி

பேலுே் போசேகடகிறது.


