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Spordiklubi
SPARTA

Selle kupongiga TASUTA vabalt 
valitud treening Sparta spordi-
klubis.  
Kupong kehtib kuni 31.10.2010. 

Cosmo testis: CoreFit on treening vas-
tupidavuse, lihasstabiilsuse ja tasakaa-
lu arendamiseks. Tunnis kasutatakse 
core-laudu, mis on liikuva aluspinnaga 
ning aitavad eelkõige arendada kereli-
haste stabiilsust. Treeningus tehakse 
lihtsamaid liikumiskombinatsioone ja 
lihasharjutusi, mis on jõukohased kõi-
gile. Tunnis kasutatakse ka teisi abiva-
hendeid nagu hantleid, fit-palle jne. 

Cosmo kommentaar: avara spordiklubi 
juhtmõtteks näib olevat spartalik as-
keetlikkus. Kõik on mõnusalt selge ja 
lihtne ning mis kõige olulisem – avar. 
Muljetavaldav treeningstiilide valik pa-
kub võimalusi nii jõutreeningute kui ka 
tantsulisemate trennide fännile. Sinna 
vahele jäävad ka erinevad keha ja meele 
treeningud. Trenni muudavad hästi jälgi-
tavaks maast laeni peeglid ning treeneri 
liigutuste jälgimise teeb lihtsamaks see, 
et ta tegutseb laval. Core-laud meenutab 
oma olemuselt keerutaldrikut, mille peal 

on väga lõbus oma pihta vormida. Tänu 
selle vetruvusele saavad mahvi nii kere-
lihased kui ka kõik muud lihasgrupid. 
Adrenaliinilaks on vähemalt esimesel 
korral kindlustatud, sest tasakaaluhoid-
mine on esialgu üsna keeruline. 

HeA TeAdA
Aadress: Pärnu mnt 139C, Tallinn
Koduleht: www.spartasport.ee
Rühmatreeningute peatreener: 
Janika Koch-Mäe
Jõusaalitreenerid: Argo Ader,  
Marek Morozov ja Margus Silbaum
Liikmemaks: 690 krooni kuus  
(lepingut on võimalik lõpetada  
kahekuulise etteteatamisega)
Ühe korra pilet: 100 krooni

MillekS  
TullA  
SPARTASSe?
● Avaraim ja parima  
varustusega jõusaal Eestis.
● 40 erinevat rühmatreeningut 
nädalas igale maitsele.
● Sparta on avatud 362 päeva 
aastas, E–R kell 7–23 ja L, P 
9–22.
● Toitumisspetsialistidelt saab 
personaalseid nõuandeid kaalu 
alandamiseks.
● Toitumisnõu jagavad Margus 
Silbaum, Argo Ader, Marek 
Morozov ja Kerli Gricevicius.
● 3 pallimängusaali treeninguks 
ja võistlusteks, 10 sulgpalli-
väljakut.
● 6 kvaliteetset lauatennise-
lauda.
● Eestis ainulaadne vibratsiooni 
põhimõttel töötav Power Plate.
● Ideaalsed tingimused võitlus-
kunstide harrastamiseks.
● Õppeklass koolituste läbivii-
miseks.
● Tasuta parkimine.
● Mängutoas on lapsehoidja 
– teenus on meie liikmetele 
tasuta.
● Võimalus pidada oma pidu 
või sünnipäev Spartas.
● Spordiklubis on solaarium.


