Jak biec szybciej?
Jeśli masz piersi, ważne jest, aby wybrać dobry stanik sportowy, który utrzymuje piersi na miejscu
podczas biegania, aby nie ryzykować zranienia. Naprawdę nie musisz mieć żadnych specjalnych ubrań,
aby biegać, ale jeśli łatwo się rozgrzewasz lub pocisz, dobrze jest mieć ubrania z funkcjonalnego
materiału, ponieważ odprowadzają wilgoć z dala od skóry. Odzież bawełniana pochłania wilgoć i staje się
ciężka po zamoczeniu.
Biegając na słońcu nie zapomnij nasmarować się filtrem przeciwsłonecznym i zabezpieczyć głowę np.
czapką, aby się nie przegrzać i nie poparzyć.
Łatwo jest zawsze biec w tym samym tempie, które jest wygodne, ale jeśli chcesz biec szybciej, możesz
zastosować kilka sztuczek. Łatwym sposobem na nabranie tempa podczas biegania jest trening
interwałowy mniej więcej raz lub dwa razy w tygodniu. Na przykład, jeśli masz przy sobie zegarek do
biegania lub telefon komórkowy, możesz zacząć biegać szybciej przez 30 sekund, a następnie biegać
wolniej przez dwie minuty. Powtórz to kilka razy, w zależności od tego, jak bardzo jesteś sprawny i jak
dużo jesteś w stanie sobie poradzić. Następnie możesz dążyć do zwiększenia liczby interwałów podczas
każdej sesji interwałowej. Kiedy czujesz, że możesz biec szybko przez 30 sekund, możesz zwiększyć czas
interwału do 45 sekund, a następnie do 60 sekund. Następnie zwiększasz prędkość w delikatny sposób,
który zmniejsza ryzyko przeciążenia. Urozmaicaj treningi interwałowe treningami na dłuższy dystans i
spokojniejszymi treningami regeneracyjnymi. Różnicując bieganie tak bardzo, jak to możliwe, uzyskujesz
lepszy rozwój, ponieważ ciało nie ryzykuje znalezienia się w strefie komfortu, jeśli biegasz zawsze tę
samą rundę w tym samym tempie.

Jakie mięśnie powinienem trenować, aby biegać szybciej?
Dobrze jest połączyć bieganie z treningiem siłowym. Wzmacniając mięśnie, zapobiegasz ryzyku
kontuzji, które mogą wyniknąć z obciążenia, na jakie narażone jest ciało podczas biegu. Trenując siłę
dwa lub trzy razy w tygodniu, mięśnie mogą pracować wydajniej podczas biegania. Ponieważ to z kolei
oznacza, że podczas biegania tracisz mniej energii, uzyskujesz lepszą tzw. ekonomię biegania, co w
uproszczeniu oznacza, że możesz biec szybciej bez zmęczenia.
Ważnymi grupami mięśni do trenowania dla
biegaczy są oczywiście mięśnie nóg i pośladków.
Spróbuj włączyć martwy ciąg, różne rodzaje zgięć
nóg i wykroki do treningu siłowego, aby zbudować
mięśnie nóg i pośladków. Nie zapomnij trenować
łydek. Mocniejsze łydki pozwalają biegać wyżej na
stopie, co zapewnia łatwiejszy krok biegowy,
podobny do tego, jaki mają biegacze z elitarnych
szybkich biegaczy. Na siłowni często znajdują się
maszyny, które pozwalają wzmocnić łydki lub można stanąć na kroku i wykonać unoszenie pięt.
Skuteczny krok biegowy oznacza również, że biegasz z dobrą postawą. Dlatego ważne jest, aby w sesjach
treningu siłowego uwzględnić również trening podstawowy, taki jak brzuszki lub deska.

Jak biegać szybciej na bieżni?

Interwały biegania na bieżni to dobry sposób na
zwiększenie tempa. Większość bieżni ma różne programy
do wyboru, w tym programy regulujące prędkość
interwału podczas biegu. Możesz także stworzyć własny
program interwałowy na bieżni, dostosowując prędkość i
nachylenie w różnych interwałach. Jeśli jesteś
początkujący, dobrze jest zacząć od krótkich interwałów,
od 15 do 20 sekund, a następnie biegać lub chodzić przez
jedną do dwóch minut, aż trochę się zregenerujesz.

