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Método de treinamento criado nos EUA, na
década de 1990, após ser expulso de algumas
academias pelos diferentes métodos aplicados com
seus clientes, Greg, recebeu um convite para treinar
militares oficiais.

Greg Glassman adora comparar o CrossFit com um
bote salva-vidas. Decidiu montar um espaço próprio
em um centro chamado Spa Fitness.

Eram as raízes do que se tornaria o CrossFit, método
que combina movimentos funcionais, alta intensidade
e variação constante. Em 2001, Greg abriu as portas do
box inaugural, o CrossFit Santa Cruz.
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Objetivo
• Forjar um condicionamento físico amplo, geral e
inclusivo.

• Trabalhar movimentos funcionais com três
atributos(carga, distância e velocidade) qualificam
distintivamente os movimentos funcionais para a
geração de uma alta potência.

• Crossfit é um programa de força (strength) do centro
do corpo (core) e de condicionamento. Otimiza a
competência física em cada um dos dez domínios de
condicionamento físico reconhecidos. Eles são:
resistência cardiovascular e respiratória, resistência
muscular, força (strength), flexibilidade, potência,
velocidade, coordenação, agilidade, equilíbrio e
precisão.
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O que é o método CrossFit?

O método CrossFit é realizado para estabelecer uma
hierarquia de esforço e preocupação que se desenvolve
da seguinte maneira:

Dieta: forma a fundação molecular para o
condicionamento físico e para a saúde.

Condicionamento metabólico: desenvolve a
capacidade em cada uma das três vias metabólicas,
começando com a via aeróbica, depois, o ácido lático
e, posteriormente, a via de fosfocreatina.
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Ginástica: estabelece a capacidade funcional para o
controle do corpo e a amplitude de movimento.

Levantamento de peso e arremesso: desenvolve a
capacidade de controlar objetos externos e gerar
potência.

Esporte: aplica o condicionamento físico em uma
atmosfera competitiva com movimentos mais aleatórios
e maestria de uma habilidade.
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Exemplos de exercícios do CrossFit
Andar de bicicleta, correr, nadar e remar, praticados por meio de uma
variedade infinita de exercícios.

O arremesso (Clean & Jerk), o arranco (Snatch), o agachamento (Squat),
o levantamento terra (Deadlift), o Push-Press, o supino (Bench Press) e
o Power-Clean.
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Pulos, arremessos e pegadas da med ball
(Throws and Catches), suspensões na barra
(Pull-ups), mergulhos (Dips), flexões de braço
(Push-ups), paradas-de-mão (Handstands),
empurradas para paradas-de-mão (Press to
Handstand), piruetas, movimentos de kipping,
estrelas, subida na argola (Muscle-ups),
abdominais (Sit-ups), escalas e sustentação.

Utilizamos com regularidade bicicletas, pistas de
corrida, carcaças de remo e ergômetros,
conjuntos de pesos olímpicos, aros, barras
paralelas, colchonete para exercício livre, barra
horizontal, caixas para pliometria, bolas
medicinais e cordas de pula
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