
CALENDÁRIO DE EXERCÍCIO DO GRUPO 
YMCA DA VINHA DE MARTHA 

MARCHA 2020  

  MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY 

  6:00-6:45am 
MORNING MOTIVATOR 

Margarita 

 5:45-6:45am 
  *BODYPUMP   

Sheryl 

  6:00-6:45am 
MORNING MOTIVATOR 

Margarita 

5:45-6:45am  
*BODYPUMP   

Sheryl 

6:00-6:45am 
MORNING MOTIVATOR 

Margarita 
  

 
6:00-6:50am 

*Y POWER CYCLE 
Linda 

 
6:00-6:50am 

*Y POWER CYCLE 
Linda 

   

 
7:00–7:50am 

TAI CHI 
Corinne 

   
8:00-8:50am 

*Y POWER CYCLE 
Linda 

 

8:00-8:25am 
STEAM XPRESS 

Asil 

8:00-8:50am 
ZUMBA 

Jane 

8:00-8:25am 
STEAM XPRESS 

Amy 

8:00-8:50am 
ZUMBA 

Jane 

8:00-8:25am 
STEAM XPRESS 

Amy  

8:00-8:50am 
ZUMBA 

Max 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8:30-8:50am 
AB-SOLUTION 

Asil 
 

8:30-8:50am 
CENTERGY 

Amy 
 

8:30-8:55am 
CENTERGY 

Amy 
  

 9:00-10:00am 
*Y CYCLE  

Linda 

9:00-1O:00am 
*Y CYCLE  

Triva 

 9:00-10:00am 
*Y CYCLE  
Melissa 

9:00-10:OOam 
*Y CYCLE  

Triva 

9:00-10:00am 
*Y CYCLE  

Triva 
 

 
9:00-9:45am 

*CYCLE PARTY 
Babs 

9:00-10:00am 
*BODYPUMP 

Melissa 

9:00-10:00am 
VINYASA YOGA 

Sian 

9:00-10:00am 
*BODYPUMP 

Leslie 

9:00-10:OOam 
CORE YOGA 

Sian 

9:00-10:00am 
*BODYPUMP 

Leslie 

9:00-10:00am 
*BODYPUMP 

Sheryl 

9:30-10:30am 
MAT PILATES 

Judy 

 9:00-10:00am 
*BARRE 

Amy 

9:30-10:15am 
SIT 2B FIT 

Betty 

9:00-10:00am 
*BARRE 

Amy 

9:30-10:15am 
SIT 2B FIT 

Betty 
  

10:45-11:45am 
BLITZ 
Donald 

  10:15-11:15am 
MAT PILATES 

Judy 

10:15-11:15am 
SILVER YOGA 

Stephanie 

10:15-11:15am 
MAT PILATES 

Judy 

10:15-11:15am 
SILVER YOGA 

Stephanie 

10:15-11:15am 
VINYASA YOGA 

Sian  

10:15-11:15am 

POWER YOGA 

Sian 

 

 11:30-12:30pm 
EVERFIT 

Betty 

10:30-11:15am 

*DOWN SHIFT 

Triva 

11:30-12:30pm 
EVERFIT 

Judy 

10:30-11:15am 

*DOWN SHIFT 

Triva 

 11:30-12:30pm 

EVERFIT 

Triva 

  

12:30-1:00pm 
 AGING BACKWARDS 

Judy 

11:30-12:30pm 

STEAM 
Asil 

12:30-1:30pm 
BROADWAY DANCE 

Judy 

11:30-12:30pm 

STEAM 
Amy 

12:30-1:30pm 
TAI CHI 
Corinne 

  

4:35-5:20pm 
LM TONE 

Sheryl 

12:45-1:45pm 
FIT CLUB 

Triva 
 

12:45-1:45pm 
FIT CLUB 

Triva 

   

 5:30-6:15pm 
*Y CYCLE  
Jeannie 

4:35-5:25pm 
MAT PILATES 

Judy 
  

4:35-5:20pm 
 CARDIO STEP 

Leslie 

4:35-5:25pm 
MAT PILATES 

Judy  

4:35-5:20pm 
LM TONE 

Sheryl 

  

5:30-6:00pm 
KICKBOXING 

Melissa 

 4:45-5:30pm 
*Y CYCLE  

Jenn 

5:30-6:15pm 
*CYCLE  PARTY 

Babs 

4:45-5:30pm 
*SMOOTH RIDE  

Jeannie  

5:30-6:15pm 
*CYCLE  PARTY 

Babs 
 

As aulas estão sujeitas 
mudar sem 
aviso prévio 

6:00-6:25pm 
CORE 

Melissa 

 5:30-6:30pm 
*BODYPUMP 

Margarita 

5:30-6:25pm 
REP’S 
Donald 

5:30-6:30pm 
*BODYPUMP 

Leslie 

5:30-6:30pm 

YIN YOGA 

Sian 
 

As aulas são realizadas 

em Centro adolescente 

6:30-7:30pm 

PRENATAL YOGA 

Fallon 

6:45-7:45pm 

ZUMBA DANCE 

Julie 

6:30-7:30pm 

POWER YOGA 

Sian 

6:45-7:45pm 

ZUMBA DANCE 

Julie 

 

 

*Cadastro 

Requeridos 

As aulas são realizadas 

em Centro adolescente 

Studio 2 

 

 

 

HORAS DA INSTALAÇÃO 

SEG - SEX 05:30 - 21:00 

Sábado 7:00 - 20:00 

DOM 8:00 - 18:00 

YMCA OF 
VINHEDO DE MARTHA 
111r Edgartown Road 
OakBluffs, MA 02557 

508-696-7171 
www.ymcamv.org 

IMPORTANTE 

LEMBRETES: 
* É necessário fazer login 

para andar de bicicleta 

e BodyPump em o Serviço de 

Atendimento ao Membro para 

reservar um lugar (disponível 

30 minutos antes da hora de 

início da aula) 

ESTÚDIO ABERTO 

HORAS: 

Segunda-feira 1: 3pm às 

3:30 pm 

Sáb 1: 00-2: 45pm 

Dom 11:45 am - 2: 45pm 
 

AQUA FITNESS 

CRONOGRAMA: 
Aeróbica aquática 

M / W / F 8: 30-9: 15 

  Leslie C 

M / W / F 9: 30-10: 15 

  Margarita 

Treinamento em águas 

profundas 

T / Th 8: 30-9: 15 

  Leslie S 

Aqua HIIT 

T / Th 9: 30 -10: 30   Jen 

AQUA SURGE 

TUES. 18:30 - 19:30  Jen 
 

Horário do clube infantil.                    

Segunda-feira sexta-feira 

  8:00 - 12:30 

Sábado 

  8:00 - 12:30 

Segunda-feira quinta-feira 

  16:30 - 19:45 

Fechado sexta à noite. 

 

 

 



Descrição da classe 

YMCA OF MARTHA'S VINEYARD 
PARA O DESENVOLVIMENTO DE JOVENS®         PARA UMA VIDA SAUDÁVEL        RESPONSABILIDADE SOCIAL    

 

MOTIVADOR DA MANHÃ Esta aula incluir tudo - 

cardio, treinamento de força e abdominal. Este treino corporal 

total é o começo perfeito para seu dia! 
 

ZUMBA® Uma coreografia básica dos estilos Salsa, Samba, e 

outros movimentos Latinos, misturados em uma coreografia de 

estilo livre para oferecer a melhor treino aeróbica da sua vida. 
 

ZUMBA® DANCE PARTY Pegue o que você faz no Zumba e 

adicione a festa! Dance até cair com coreografia dirigido por 

música latim, e  danças inspirada pela Zumba. Uma festa de 

dança completa! 
 

*BODY PUMP™ A classe de barra original que fortalece todo o 

corpo e desafia todos os principais grupos musculares. Boa 

música, incrível instrutores e sua escolha de peso. *Requer 

inscrição (disponível 30 minutos antes no Member Service 

Desk) 
 

Os exercícios abdominal da AB-SOLUTION são elementos 

vitais da aptidão fiscal. Variedade torna divertido, o uso de 

movimentos essenciais criativos o mantém mais desafiador. 
 

STEAM Prepare-se para suar nesta classe avançada e cheia de 

energia com treinamento intervalou, pliometria e muito mais! 
 

STEAM XPRESS Uma versão de meia hora da sua aula de 

STEAM favorita! 
 

KICKBOXING Classe de estilo de intervalo com uma mistura de 

Boxe e Kickboxing. Um treino de corpo inteiro divertido; que 

qualquer um pode fazer! Fuze cardio e força em uma classe e 

queimar as calorias! 
 

EVERFIT Um treino de corpo inteiro para o adulto ativo, 

utilizando  pesos leve para melhorar a força muscular e a 

densidade óssea. Aumente sua energia, resistência e equilíbrio 

com mobilidade e movimento funcional. 
 

FIT CLUB Uma versão intermediária à avançada de "Senior 

Blast". Muito força medida e monitorada, treinamento 

cardiovascular e de treinamento abdominal 
 

O treino SIT 2B FIT está principalmente na posição sentada 

para oferecer segurança e sucesso para participantes com 

baixa função física. Inclui exercícios de fortalecimento 

muscular e promove equilíbrio e mobilidade. 
 

REP - um treino de corpo inteiro usando todas as 

ferramentas. Esta classe avançada o deixará suado e 

revigorado. Se você gosta do Steam, vai adorar o REPS! 
 

BLITZ Um treinamento físico em grupo que mistura calistênicos 

tradicionais e exercícios de peso corporal com treinamento 

intervalado e treinamento de força. 
 

LM TONE A combinação perfeita de cardio, força e abdominal 

Treine no seu próprio ritmo com uma variedade de opções que 

tornam para um treino bem sucedido. 

 

TAI CHI A prática de abandonar nossa resistência à mudança através de 

relaxamento dinâmico, cultivo de energia, conservação e Defesa pessoal. 

Esta aula cobrirá alongamentos e aquecimentos básicos seguido por uma 

seleção de posturas iniciais do Tai Chi. 
 

Esteira clássica de Pilates, um treino total para o corpo enfatizando a 

força do abdominal, comprimento muscular, força e flexibilidade. Uma 

classe desafiadora em todo o espectro do atleta para iniciantes. 
 

YOGA DE VINYASA Vinyasa traduz como "colocar com cuidado" e 

yoga traduz como "jugo". Essa prática corrente é definida por o 

movimento de uma postura para a outra usando pranayama (respiração) 

e dristhi (ponto de observação). Aberto a todos os níveis, construa força 

e flexibilidade, e desafie-se durante este período minuto prática. 
 

 POWER YOGA Encontrar o seu poder “interior" é tão importante quanto 

a energia externa exibida. Você construirá força, auto-estima, 

flexibilidade e resistência neste desafio de 60 minutos prática de yoga. 

Um ritmo mais rápido que o yoga Vinyasa, esteja preparado para suor! 
 

CORE YOGA Desenvolva força dos joelhos até o peito, tonifique seu 

corpo e sinta-se melhor consigo mesmo. Construir aquecimento interno, 

trabalhe com a respiração e desenvolva seu poder pessoal. Desafiador e 

suado; uma classe de nível misto. 
 

SILVER YOGA Um nível iniciante / intermediário de yoga, enfoca uma 

grande variedade de posturas suaves e intermediárias. Esta aula ajuda 

os alunos a desenvolver consciência e controle da respiração enquanto 

se move a um ritmo moderado. 
 

PRENATAL YOGA Alonga, fortalece e tonifica com segurança o corpo, 

aliviando os desconfortos comuns da gravidez. Nosso instrutores 

certificados, orienta e prepara corpos e mentes para trabalho e 

maternidade em um ambiente acolhedor e acolhedor. Os alunos têm a 

chance de se relacionar com seus bebês no útero e desenvolver 

conexões. Nenhuma experiência prévia de condicionamento físico ou 

yoga necessário. A aula é gratuita para todas as mulheres grávidas. 
 

* BARRE Fluid, movimentos atléticos projetados especificamente 

para fortalecer e alongar, sem a granel. Criar resistência através da 

força e flexibilidade através do alongamento. (No Studio 2) 
 

CENTERGY influenciado pelo BARRE, esperar trabalho mat que irá definir 

o abdominal, glúteos e muito mais! 
 

YIN YOGA Alveja o tecido conjuntivo do corpo. Ao contrário de Vinyasa, 

esta é uma aula de ritmo mais lento, com poses passivas de longa 

duração para saúde das articulações, flexibilidade, circulação e foco 

mental. 

 

 

NEW CLASSES 
KICKBOXING Classe de estilo de intervalo com uma mistura de Boxe e 

Kickboxing se move. Um treino de corpo inteiro divertido; que qualquer um 

pode fazer! Mergulhe cardio e força em uma classe e queime as calorias! 
 

NÚCLEO Complementando o Kickboxing, mas pode ser feito de forma 

independente. Os movimentos criativos inspirados no MMA o tornam mais 

desafiador. 
 

VOLTAR AO ENVELHECIMENTO Fortalecer, esticar, reequilibrar as 

articulações e solte o tecido conjuntivo sem levantar um único peso! 
 

CARDIO STEP Uma aula de aeróbica intensa usando o Step. este 

programa enfatiza quadris, coxas, abdominais e nádegas 

 
 

CYCLE - STUDIO 2 

* Y CYCLE Um excelente treino focado em resistência, força, 

intervalos, intensidade e recuperação para simular um passeio em terreno real. 

Para todos os níveis de habilidade, uma aventura todo-o-terreno! 
 

* POWER CYCLE Utiliza o Matrix Coach da Color Technology para empurre seu 

limite de ciclismo para o seu máximo pessoal. Para todo o condicionamento 

físico níveis. Peça ao seu instrutor mais informações sobre o FTW. 
 

* DOWNSHIFT Um nível iniciante adequado para aprender o básico de 

ciclismo. Perfeito para novos pilotos, idosos e reabilitação. 
 

* SMOOTH RIDE Um treino de ciclo discreto que ainda queima muitas 

calorias. Venha fazer um passeio suave de 45 minutos. 
 

* CYCLE PARTY Suba, faça jogging, corra e dance por 45 minutos! Um ótimo 

queimador de gordura usando pesos de mão e atacando treino do núcleo! 
 

 

* Requer inscrição (disponível 30 minutos antes no balcão do associado). 

As aulas são ministradas no Studio 2, atrás do Teen Center 
 
 

AQUA FITNESS 

AQUA HIT  Um treinamento com intervalo de alta intensidade e estilo 

metabólico na piscina! Trabalhando em alta intensidade sem o impacto. Um 

rápido, treino de corpo inteiro em águas rasas! 
 

AQUA SURGE  Intervalo metabólico Treinamento na piscina! trabalhe com 

maior intensidade, trabalha a sua  

aeróbica na piscina normail sem o impacto. será um treino de corpo inteiro 

rápido em águas rasas! 
 

AQUA FITNESS WATER AEROBICS  Esta aula emocionante é para nadadores e 

não nadadores e é voltada para o aumento da produção cardiovascular e do 

tônus muscular. 
 

DEEP WATER TRAINING  Treine no fundo do poço usando um cinto de 

flutuação para experimentar este programa. Alterne entre 

movimentos de alta e baixa intensidade para aumentar potência e força e 

melhorar a resistência cardiovascular. 

 


