Trening siłowy nie czyni cię dużym i ciężkim
Trening siłowy to zdecydowanie najlepszy sposób na budowanie mięśni. Dlatego kulturyści i inni
sportowcy siłowi, którzy czerpią korzyści z większej masy mięśniowej, skupiają się na siłowni.
Być może jest to również główny powód, dla którego wielu biegaczy unika treningu siłowego. Cięższe
ciało wymaga więcej energii i wysiłku, aby się poruszać. Jeśli przebiegniesz 10 kilometrów, pokonujesz
ponad 12 000 kroków, a ponieważ z każdym krokiem odrywasz się od podłoża, nawet niewielkie
przyrosty masy ciała oznaczają, że masz więcej do noszenia, co z kolei prowadzi do gorszych wyników.
Jeśli z tego powodu trzymasz się z dala od siłowni, mam dobrą wiadomość. Najprawdopodobniej nie
musisz się martwić, że po treningu siłowym staniesz się duży, ciężki i niezdarny.
Biegacze rozpoczynający treningi siłowe nie przybierają na wadze ani beztłuszczowej masy ciała i nie
zmieniają składu ciała. Zasadniczo wszystkie badania pokazują, że połączenie treningu siłowego i
biegania poprawia ekonomię biegania, siłę i wydajność bez przybierania na wadze.1
Może to zabrzmieć zaskakująco lub dziwnie, ale istnieje kilka powodów, które wyjaśniają to zjawisko.

Regularny trening siłowy to klucz do wyników
Jeśli chcesz być lepszym biegaczem, musisz biegać regularnie. To samo dotyczy treningu siłowego:
musi to być projekt długoterminowy, jeśli chcesz czerpać korzyści, jakie oferuje.
Już po kilku tygodniach zauważysz efekty treningu
siłowego w swoim bieganiu. Niestety, tracisz je również
w ciągu kilku tygodni, jeśli przestaniesz podnosić
ciężary.8 W ciągu sześciu tygodni korzyści mniej więcej
znikają.
Dlatego ważne jest, abyś starał się utrzymać trening
siłowy jako część swojego arsenału treningowego, jeśli
chcesz z niego skorzystać na dłuższą metę. Jeśli jesteś
biegaczem wyczynowym, musisz oczywiście być
przygotowany na rozsądną periodyzację treningu siłowego, aby nie kradł cennej energii podczas bardzo
intensywnego treningu lub okresu zawodów.

Jak często powinieneś robić trening siłowy?
W większości badań, które wskazują na lepszą ekonomię biegania i lepsze wyniki w wyniku treningu
siłowego, uczestnicy spędzają dwa lub trzy dni w tygodniu na siłowni. Jest to doskonała częstotliwość
treningu, aby stać się silniejszym i daje najlepszą możliwą wypłatę za minutę spędzoną na sztangach.9
Trzy sesje treningu siłowego w tygodniu dają lepszy wzrost siły niż dwie sesje dla początkujących.10 Ale
dla kogoś, kto już trenuje. bieganie, to chyba wystarczą dwa treningi w tygodniu.2

Jeśli masz możliwość trenowania siłowego tylko raz w
tygodniu? Nie ma niebezpieczeństwa. Wciąż osiągasz
rezultaty dzięki swoim wysiłkom.11 Możesz nie zwiększyć
siły tak bardzo, jak po dwóch lub trzech treningach w
tygodniu, ale nie marnujesz czasu, a mimo to robisz
postępy.
Oczywiście, trening biegacza skupia się na bieganiu.
Trening siłowy 4-5 razy w tygodniu jest powszechny, jeśli
chcesz budować mięśnie, ale możesz odzyskać siły tylko po
określonej ilości treningu. Im więcej biegasz, tym
ostrożniej musisz być, aby dodać dużą ilość innych ćwiczeń. Jeśli przekroczysz konto odzyskiwania,
ryzykujesz nadmiernym wysiłkiem, a może nawet szkodą.

