
Prawdopodobnie wszyscy w pewnym momencie poczuliśmy, że jako biegacze stoimy w 

miejscu. Możesz dobrze trenować, ale nie czujesz, że się rozwijasz i wtedy istnieje ryzyko, że 

stracisz motywację. Tutaj dajemy Ci siedem wskazówek, jak zostać lepszym biegaczem. 

Zmieniaj bieganie. 

Długo stałeś nieruchomo? Ciało dostosowuje się do tego, na co jest narażone, więc musisz rzucić 

mu wyzwanie. Bieganie można urozmaicić na wiele sposobów, m.in. różne interwały i że 

biegasz na dłuższe dystanse niż zwykle. 

Ćwicz technikę biegania 

Dzięki lepszej technologii będzie znacznie łatwiej prowadzić. Wskazówka jest taka, aby każdą 

sesję biegania rozpoczynać od kilku prostych ćwiczeń, które są zarówno początkiem przed sesją, 

jak i tym, że ciało przypomina sobie, jak biegać najlepszą techniką. 

Biegnij z innymi. 

Dołącz do grupy biegaczy lub złap znajomego. Jeśli trenujesz w towarzystwie, stawiasz 

sobie większe wyzwania, a to dodaje dodatkowej zachęty. 

Dostań się do regularności. 

Aby stać się lepszym biegaczem, ważne jest regularne trenowanie. Lepiej trenować trzy sesje 

tygodniowo niż ciężko w pewnych okresach, po których następują tygodnie bez treningu. Dobrą 

wskazówką jest zaplanowanie tygodnia. Łatwiej jest pominąć nieplanowany trening niż 

planowany. 

Nie zapomnij o powrocie do zdrowia. 

Aby wyzdrowieć, musisz także odpocząć, aby zadbać o 

trening. Ćwiczenia rozkładają ciało, a odpoczynek 

buduje. 

Upewnij się, że masz trening siłowy. 

Trening siłowy należy wykonywać przynajmniej raz w 

tygodniu, aby rozwijać się jako biegacz i nie doznać 

kontuzji. Jeśli masz trudności z wykonaniem 

kolejnego treningu w tygodniu, możesz zakończyć 

bieg treningiem siłowym. Kilka ćwiczeń siłowych jest 

lepszych niż żadne! 

Dołącz do nas w naszych grupach biegowych 



Otrzymasz zachętę i wskazówki, które Cię rozwiną. Zaczynamy w tygodniu 36. Wcześniej 

mamy sesję próbną, którą prowadzimy w tygodniu 35. Serdecznie zapraszamy wszystkich 

do wypróbowania tego, jak to jest biegać z nami. 

Wstecz / Biegi przełajowe 

Trening pleców to naturalna forma treningu siłowego dla biegaczy. Bieganie stawia wysokie 

wymagania pośladkom, zginaczom bioder i łydkom. Interwały na zboczach z potężnymi krokami 

biegowymi, np. 10 x 40 sekund z przerwą na jogging, odpowiednia do jazdy po stosunkowo 

stromym zboczu. 

Alternatywnie możesz biegać po pagórkowatym terenie. Zjeżdżaj w kontrolowany sposób w dół i 

na płaskich odcinkach, a gdy tylko pojazd wjeżdża pod górę, daj pełny gaz. Jest tak samo 

skuteczny jak określone interwały pleców, jednocześnie wzmacniając kostki. 

Ciśnienie sprintu 

Szybki trening sprinterski to doskonały uniwersalny 

trening, który promuje mobilność, siłę, koordynację i 

ekonomię biegania, jednocześnie poprawiając 

kondycję. Szczególnie skuteczne są krótkie, 

intensywne sprinty. Ale jest to również trudna forma 

ćwiczeń dla ciała i głowy. Alternatywą jest m.in. włóż 

10-20 presji sprintu podczas regularnej rundy 

biegowej. Ustaw np. ustaw zegar tak, aby alarmował 

co dwie minuty i działał w pełni przez 15-20 sekund. 

za każdym razem, gdy zegar wyda sygnał dźwiękowy. 

Pamiętaj o rozgrzewce przed rozpoczęciem. 

 


