
P9@Casa CFP9 METCON59

E o dia Internacional do Relacionamento Humano já 
está entre nós, ou seja, dia de trabalhar em duplas. 
Ligue para aquele seu amigo de treino que você 
curtia fazer WODs juntos e mostre que, mesmo 
separados por 1 tela, vocês ainda mandam ver! E o 
treino de hoje é assinado pela Burpee Brasil, que está 
cheia de coisas incríveis para você que quer treinar 
em casa e estar bem vestido! Para conhecer a dica 
do dia e ter acesso a promoções CLIQUE AQUI! E 
nosso treino em dupla de hoje vem naquele formato 
gostoso de “Todo Minuto do Minuto” seguido de um 
“Tantas Rodadas Quantas Possíveis” terminando em 
uma dinâmica “Para o Menor Tempo Possível”. Boa 
sexta para todos nós e bora treinar! 

 

PART 1 
“À Prova dos 9” é o nome do treino de hoje que irá iniciar 
com um “Todo Minuto Dentro do Minuto”, no qual o atleta 
1 deverá iniciar nas Passadas, o atleta 2 nos Abdominais e 
vocês devem fazer juntos os Stripper Squats. As passadas 
devem ser contabilizavas de forma contínua, ou seja, 
passada para frente e para trás já são 2 repetições. Mova-
se constante e encare esta parte do treino como seu 
Aquecimento! 

9’ EMOM of: 
Min 1: 20 Back and Forth Lunges 

Min 2: 20 Alternating V-Ups  

Min 3 : 10 Syncronized Stripper Squats 

— Rest 2 minutes and 30 seconds before PART 2 — 

 

PART 2 
O segundo “9” vem no formato “Tantas Rodadas Quantas 
Possíveis” dentro de nove minutos. O volume de 
repetições de cada movimento deve ser dividido entre a 
dupla, ou seja 6/6, 12/12 e 18/18. Encare está segunda 
parte como um treino HIIT, no qual seu descanso é a 
parte em que seu parceiro trabalha e quando chega sua 
vez, você tenta sempre realizar os movimentos no menor 
tempo possível e manter um mesmo tempo de execução 
ao longo dos minutos. Quantas rodadas vocês serão 
capazes de realizar? 

9’ AMRAP of: 
Rounds to Beat: 6 Rounds + 10 Reps 

12 Clean to Side Lunges  

24 Push-Ups  

36 Mountain Climbers  

— Rest 2 minutes and 30 seconds before PART 3 — 

MODIFICATIONS 

 

PART 3 
Em sua última tarefa do treino, você irá realizar, junto ao 
seu parceiro 10 rodadas dos dois movimentos abaixo. 
Desta vez, enquanto o atleta 1 está fazendo os Clusters o 
atleta 2, simultaneamente estará realizando os Burpees, e 
eles só poderão trocar os movimentos, assim que ambos 
tiverem finalizado suas repetições. Olho no parceiro e 
garanta um ritmo que ambos consigam manter! Tem 
como fechar “A Prova dos 9” em 9 minutos? Aguardamos 
respostas... 

“À Prova dos 9” by Burpee Brasil 
Time to Beat: 9:02 

10 Rounds for Time: 
10 Equipment Clusters 

10 Burpees 

MODIFICATIONS 

 

 
P9ABS 

Querida porta minha... Tem como fazer abdominal com 
você? A resposta é sim e depois deste exercício você 
nunca mais vai olhar para sua porta da mesma maneira! 
Caso você não tenha como realizar este movimento em 
sua porta, faça o mesmo padrão de exercício no chão 
com as mãos apoiadas no solo. 

4 Rounds of: 
30" Door Flutter Kicks 

 
COACH’S CHALLENGE 

O desafio do coach de hoje envolve um movimento 
acessório para todos aqueles que gostariam de ser 
capazes de fazer um Squat Jerk daqueles bem 
fechadinhos que os Chineses dominam! Então se você 
quer melhorar sua mobilidade no fundo do agachamento, 
chegou a hora de fazer 50 reps no menor tempo possível 
do exercício abaixo: 

50 Complexes for Time of: 
1 PVC Muscle Raise + 1 Sott Press 

 

 

POWERED BY:
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Clean to Side Lunges → Clean to Side Lunges (Both 
Arms)

|||||||||||

Equipment Clusters → Equipment Clusters (Both 
Arms)

EXTRA WORK
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STRETCHING
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