
4 proste sposoby, aby wyostrzyć bieganie i osiągnąć lepsze wyniki niż 

kiedykolwiek 

Ciało ma wyjątkową zdolność przystosowania się do różnego rodzaju obciążeń fizycznych. Tak zwana 

superkompensacja oznacza, że organizm reaguje wzrostem wydolności za każdym razem, gdy jest 

wystawiony na stymulację treningową - aby być lepiej przygotowanym na przyszłe obciążenia. 

Ale jeśli trening nie będzie się zmieniał w sposób ciągły, ciało dostosuje się do pewnego poziomu i nie 

będzie dalszej poprawy. Efektywny trening to w rzeczywistości bardzo dynamiczny proces, w którym 

treść szkolenia musi być dostosowana i dostosowana do formy fizycznej, w której się aktualnie 

znajdujesz. 

A zarówno badania naukowe, jak i wieloletnie doświadczenie pokazują, że najlepsze wyniki osiąga się, 

budując najpierw fundament wytrzymałości i siły biegowej, zanim rozpoczniesz intensywny trening 

tempa i interwały. 

Dla tych, którzy niedawno odkryli wszystkie korzyści płynące z biegania jako formy ćwiczeń i regularnie 

wykonują 2-3 sesje biegania w tygodniu, ważne jest, aby przemyśleć i opracować jasny plan dalszego 

rozwoju umiejętności biegania. Oczywiście, będziesz w stanie zauważyć pewne ulepszenia tylko poprzez 

bieganie dłużej i szybciej w normalnych rundach treningowych. 

Ale poprawa kształtu staje się znacznie bardziej skuteczna, jeśli postępujesz krokowo. Oto przykład tego, 

jak biegacz, który biega dwa dystanse po około 45 minut w tygodniu i ma dobrą bazę treningową od 

zimy i wiosny, może stopniowo poprawiać efekt swojego treningu dzięki czterem prostym aktualizacjom. 

Zwiększenie do trzech sesji biegowych w tygodniu 

Bieganie co drugi dzień zapewnia optymalną równowagę między obciążeniem treningowym a 

regeneracją, ponieważ po każdej sesji treningowej następuje dzień odpoczynku. Oznacza to, że w dni 

treningowe można biegać stosunkowo daleko lub intensywnie, nie ryzykując, że trening zniszczy 

organizm zamiast go wzmocnić. 

Ponieważ zawsze łatwiej jest zaplanować trening 

według tygodniowego harmonogramu, co drugi dzień 

treningu w praktyce to trzy treningi biegowe w 

tygodniu. Oczywiście możesz poprawić się jeszcze 

bardziej, trenując częściej, ale wtedy wymagana jest 

staranna synchronizacja sesji treningowych. Oznacza to, 

że ciężkie dni treningowe przeplatają się z łatwymi, a 

między bardziej wymagającymi treningami zapewnisz 

sobie pełną regenerację. 

Trzy treningi biegowe w tygodniu dają bardzo dobry efekt treningowy w stosunku do nakładu czasu. 

Każdy, kto teraz trenuje dwa razy w tygodniu, może wiele zyskać na dodaniu kolejnego dnia 

treningowego. 

Wprowadź długie podanie 



Trening biegowy polega w zasadzie na zwiększeniu wytrzymałości. Sesje treningowe trwające 30-60 

minut dobrze wpływają na tzw. pojemność centralną, czyli zdolność serca i płuc do dotleniania i 

pompowania krwi do pracujących mięśni. Ale najlepszy efekt uzyskuje się przy długich, co najmniej 90-

minutowych zmianach. 

Te wyjątkowo długie treningi skutecznie rozwijają sieć naczyń 

włosowatych (cienkich naczyń krwionośnych) wokół mięśni, 

ale także mitochondriów, czyli własnych spalaczy mięśni, które 

umożliwiają optymalne wykorzystanie energii. 

Jedna z trzech tygodniowych sesji biegowych powinna zatem 

być sesjami długimi. Jeśli twój obecny najdłuższy trening trwa 

około 45 minut, możesz ćwiczyć dziesięć minut z tygodnia na 

tydzień, aż osiągniesz 90 minut. Priorytet czasu nad tempem. 

Ważne jest to, że przez długi czas stoisz na nogach. 


