
 

Българска организация по спортна кинезитерапия  
член на 

Международната федерация по спортна кинезитерпия  
 

организира курс по  

“Нервно-мускулен тейпинг”, курс Б – долен квадрант 

(Neuro-muscular taping)  
Инструктор: гл. ас. Мартин Еремиев, доктор 

Организатор: доц. Румяна Ташева, доктор 
 

Курсът се организира със съдействието на ЗАРИЯНА" ЕООД 
с управител Светозар Иванов, Изключителен представител на 

марката "Kindmax" за България. 

 

 
ПРОГРАМА: Продължителност - 2 дни. 

Място на провеждане: София, България. 

Дати: 20-21 април 2013 

Дневна програма: начало – 09:30; край 18:00 

 

В началото на първия ден участниците в курса ще получат ръководства- 
наръчници за апликациите и техниките, които ще бъдат включени в програмата 

на курса. 
Необходимо е участниците в курса да носят ножици и да бъдат облечени 
в спортно облекло, с цел създаване на оптимални условия за практическа 

работа и максимална ефективност на процеса на обучение. 
 



 

Програма – Курс Б 

Ден 1 - 20.04.2013 

09.30 – 11.30               

Въведение в тейпинг методиката и запознаване с: 

- Видове материали; 

- Видове апликации; 

   - Механично въздействие; 

   - Физиологично въздействие.  

11:15 – 11:30  Кафе пауза               

11:30 – 13:00    

Мускуло-сухожилни апликации: 

- Мускуло-сухожилни апликации за областта на подбедрицата                       
13:00 – 14:00      Обедна почивка 

14. 00 – 15.30      

 Мускуло-сухожилни апликации:  

- Мускуло-сухожилни апликации за областта на бедрото 

15:30 – 15:45  Кафе пауза 

15:45 – 18:00                                                           

Мускуло-сухожилни апликации: 

- Мускуло-сухожилни апликации за долната част на трупа. 
 

 

 

 



Ден 2 - 21.04.2013 

09.00 – 09:30      

Въпроси, дискусия, допълнения и пояснения 

09:30 – 10:00   

Корекционни апликации: 

– корекционни апликации за областта на глезенна става                               

10:00 – 11:30  

 Корекционни апликации: 

– функционални апликации за глезенна става 

11:30 – 11:45  Кафе пауза             

11:45 – 13:00 

Корекционни апликации: 

– корекционни апликации за коляното                          

13:00 – 14:00      Обедна почивка 

14. 00 – 15.30      

Апликации за повлияване на оток, хематоми и сраствания: 

– Апликации за повлияване на оток, хематоми и сраствания в областта на 

долен  крайник  

15:30 – 15:45  Кафе пауза 

15:45 – 18:00                                                           

Комбиниране на апликации с цел повлияване на конкретни   

симптоми и клинични състояния 

 

 

18:00 – 18:30 

 Получаване на сертификати и закриване на курса 


