
PRZEJDŹ, ABY ZOSTAĆ LEPSZYM BIEGACZEM 

Jeśli chcesz zacząć biegać lub uzupełnić treningi, niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy 

regularnie biegasz, możesz połączyć chodzenie z bieganiem. Chodzenie to prosta czynność, która jest 

korzystna dla zdrowia i pomaga stać się lepszym biegaczem. Dowiedz się jak. 

WYJAZD JEST DOBRE DLA TWOJEGO ZDROWIA! 

Jeśli chcesz uzyskać formę, wrócić do ćwiczeń po kontuzji lub po prostu poszukać formy ćwiczeń, która 

jest delikatna dla twojego ciała, dlaczego nie zacząć chodzić? Dyscyplina ta może być stosowana jako 

substytut biegania i ma tę zaletę, że nie wymaga żadnego treningu przygotowawczego i można ją 

uprawiać w swoim tempie. 

Chodzenie szanuje Twoje ciało, ryzyko kontuzji jest mniejsze, a wysiłek mniej intensywny. Nie obciążasz 

stawów tak mocno, jak podczas biegania, a możesz trenować dłużej. Dodatkowym atutem jest to, że 

chodzenie delikatnie wzmacnia i tonizuje mięśnie nóg, pośladków, brzucha i górnej części ciała. 

SPACER ZANIM ZACZNIESZ BIEGAĆ 

Chcesz zacząć biegać, ale minęło trochę czasu, odkąd uprawiałeś jakiś sport? Nie spiesz się! Zacznij od 

kilku rund chodzenia, zanim zaczniesz biegać. 

Przygotuj plan ćwiczeń i stopniowo zwiększaj czas chodzenia, a także tempo. Na początku idź powoli, 

przez ok. 1 godz. 10-15 minut, co drugi lub trzeci dzień, a następnie podwój czas drugiego tygodnia 

treningowego. W trzecim tygodniu możesz zacząć biegać. Od czwartego lub piątego tygodnia możesz 

biegać przez 30 minut bez przerwy! 
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ZMIANA MIĘDZY CHODZENIEM I BIEGIEM PODCZAS 

TRENINGU 

Biegasz prawie codziennie? Zacznij od treningu! 

Twoje mięśnie i serce pracują wydajnie, a ciało nie 

jest obciążone tak mocno, jak podczas biegania. 

Dzieje się tak dlatego, że kiedy biegasz, fala 

uderzeniowa rozchodzi się po Twoim ciele za 

każdym razem, gdy robisz bieg. Spacer podczas 

biegu to sposób na odpoczynek mięśni i stawów, bez przerywania treningu wytrzymałościowego. 

CZAS JEST NATURALNYM UZUPEŁNIENIEM TRENINGU BIEGOWEGO 

Chodzenie to świetny sposób na urozmaicenie powtarzalnego treningu biegowego i można je łatwo 

łączyć. Możesz m.in. Zaplanuj przez chwilę powerwalk oprócz regularnego treningu biegowego, aby 

nadal aktywować przepływ krwi i spalać tłuszcz. 



Jeśli chcesz skupić się na sylwetce górnej części ciała, możesz spróbować nordic walking! Ideą tego 

sportu jest zwiększenie ruchu ramion za pomocą dwóch prętów. Jest to skuteczna forma ćwiczeń dla 

całego ciała, która pomaga zwiększyć zużycie energii i ujędrnić mięśnie. Trenujesz mięśnie klatki 

piersiowej, mięśnie brzucha, barki, ramiona i plecy. 

Wreszcie, jeśli masz szczęście mieszkać w pobliżu 

gór, wędrówki górskie są świetną formą ćwiczeń. 

Dodaj wędrówki piesze i górskie do swojego planu 

treningowego! Pokonywanie wzniesień i zjazdów w 

terenie górskim ćwiczy mięśnie łydek i zwiększa 

dynamikę podczas biegu. 

Trening chodzenia przynosi korzyści wszystkim 

biegaczom, od poziomu początkującego do 

eksperta. Poprawiasz swoje zdrowie i stajesz się 

lepszym biegaczem podczas przewrotu! Zapraszam do dzielenia się wskazówkami treningowymi, aby 

połączyć sport ... 


