Ćwiczenia usprawniające bieganie
Tutaj zebraliśmy ćwiczenia, które sprawią, że będziesz silniejszy i bardziej mobilny oraz zapewnią lepszą
technikę biegania. Ambasador szwedzkich biegaczy Mikael Ekvall pokazuje i instruuje. Regularne
wykonywanie ćwiczeń sprawia, że stajesz się lepszym biegaczem, a dzięki nim możesz kontynuować
bieganie przez całe życie.
Ćwiczenia siłowe
Mikael pokazuje ćwiczenia na obrazkach i tekście. Ćwiczenia obejmują zgięcia nóg, wypady, pompki i
deskę.
Mobilność
Ćwiczenia ruchowe dają, tak jak się wydaje, lepszą mobilność i są dobre do wykonania przed treningami
wysokiej jakości, takimi jak interwały. W filmie Mikael podsumowuje swoje ćwiczenia i pokazuje, jak są
wykonywane.

Trening biegowy
Trening biegowy polega na rozwijaniu, ulepszaniu i
usprawnianiu kroku biegowego. To z kolei prowadzi
również do lepszego wykorzystania energii podczas
biegania, zwiększenia mobilności i zmniejszenia
ryzyka kontuzji. Ważne jest, aby najpierw przećwiczyć
technikę każdego ćwiczenia przed zwiększeniem
zakresu. Możesz dodać trening biegowy w połączeniu
z rozgrzewką, aby uzyskać wysokiej jakości treningi,
ale możesz również dodać go na początku lub na
końcu treningu na krótszym dystansie. W pięciu filmach Mikael pokazuje, jak wykonywane są
podstawowe ćwiczenia.
Rozciągać
Rozciąganie po treningu jest dobre pod wieloma względami. Częściowo dlatego, że pomaga rozluźnić
mięśnie, zmniejsza ryzyko sztywności po treningu, a także z czasem zwiększa Twoją mobilność. Oto kilka
sugestii, jak wyglądać lub umówić się na antyki.

Udo przednie: chwyć kostkę i rozciągnij przednie udo
•

•
•

Mięsień siedziska i zewnętrzna część ud: Ustaw jedną nogę pod kątem ze stopą przed sobą,
drugą do tyłu lub w dół podczas stania. Zapraszam do skorzystania z pomocy np. stołu, oparcia
ławki w parku czy podłokietnika na sofie. Złóż górną część ciała do przodu.
Tył ud: Umieść piętę przed sobą i złóż ciało do przodu. Miej oczy przed siebie i wyprostuj plecy.
Wyobraź sobie, że ktoś ciągnie cię za ogon.
Łydki i ścięgna: Umieść jedną nogę nieco za sobą, wciśnij piętę w ziemię i złóż ciało do przodu.
Zginając się w kolanie, możesz również uzyskać dostęp przez dolną łydkę i ścięgno podkolanowe.
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•

Zginacz bioder: Stań na jednym kolanie, drugą nogą w ziemi przed sobą, przesuń biodro nad
nogami, które mają kolano w ziemi do przodu. Trzymaj plecy prosto, a oczy skierowane do
przodu.
Które aplikacje są dobre do biegania?

Istnieje wiele aplikacji, których możesz używać do mierzenia okrążeń biegowych, uzyskiwania pomocy w
utrzymywaniu tempa, w jakim chcesz biegać, oraz uzyskiwania wskazówek dotyczących programów
ćwiczeń.
Runkeeper
Runkeeper to jedna z najpopularniejszych aplikacji GPS, z której korzysta ponad 45 milionów biegaczy na
całym świecie. Dzięki aplikacji możesz sprawdzić, jak daleko przebiegłeś, swoją średnią prędkość,
wyznaczać cele i wybierać spośród różnych programów treningowych. Runkeeper jest dostępny do
pobrania zarówno na iPhone'a, jak i Androida.
Nike Run Club
Nike Run Club korzysta również z technologii GPS,
aby móc mapować rundy biegowe. Dzięki aplikacji
możesz uzyskać spersonalizowane wyzwania na
odległość i spersonalizowany coaching, aby
osiągnąć swoje cele. Nike Run Club jest dostępny do
pobrania zarówno na iPhone'a, jak i Androida.
Map My Run autorstwa Under Armour
Ponad 60 milionów sportowców korzysta z aplikacji
do biegania Map My Run firmy Under Armour. Dzięki aplikacji możesz uzyskać przegląd trasy biegu oraz
szczegółowe dane dotyczące dystansu, prędkości i liczby spalonych kalorii. Możesz wziąć udział w
spersonalizowanych planach treningowych i coachingu, które pomogą Ci osiągnąć Twoje cele. Map My
Run firmy Under Armour można pobrać zarówno na iPhone'a, jak i Androida.

