Aby połączyć trening biegowy z treningiem siłowym w praktyce
Aby jak najlepiej wykorzystać swoje wysiłki na bieżni lub na siłowni, powinieneś być stosunkowo
wypoczęty, gdy nadchodzi czas treningu. Po intensywnym treningu siłowym, zwłaszcza jeśli ćwiczyłeś
dolne partie ciała, Twoje mięśnie są tak wyczerpane, że przez kilka godzin ucierpi na tym Twoja zdolność
biegania.12
Odczekaj co najmniej 24 godziny między treningiem na siłowni a bieganiem. Jeśli to odwrócimy,
wystarczą trzy godziny między sesją biegową a kolejną sesją siłową.1
Jeśli masz mało czasu i potrafisz wycisnąć tylko trening siłowy łącząc obie formy treningu w jednej i tej
samej sesji, nie jest to optymalne. Jednak nieoptymalne nie oznacza naganne, więc od czasu do czasu nie
ma problemów. W takich przypadkach należy najpierw postawić bieg, a następnie obciążyć. Jeśli
próbowałeś biegać po treningu nóg, wiesz, że Twoje mięśnie są jak rozgotowany makaron, a Twoja
wydajność jest daleka od tego, co powinna. Łączenie treningu siłowego i biegania podczas tego samego
treningu nie jest najlepszym rozwiązaniem, ale jeśli w którymś momencie zabraknie Ci czasu, nie jest to
katastrofa.

Pospiesz się powoli
Kiedy wprowadzasz trening siłowy jako uzupełnienie biegania, ważne jest, aby robić to stopniowo.
Spokojnie na początku i stopniowo zwiększaj objętość i intensywność treningu. Jeśli dodasz za jednym
razem dużą ilość ciężkiego treningu siłowego, istnieje duże ryzyko, że narazisz organizm na większy stres,
niż jest w stanie znieść. Z jednej strony narażasz się na przemęczenie i kontuzje, a z drugiej staje się to
męczące psychicznie.
Podobnie jak w przypadku biegania, nie możesz dać
wszystkiego od początku, jeśli chcesz dobiec do mety
Zacznij spokojnie i delikatnie od treningu siłowego o małej
objętości i stopniowo zwiększaj ilość wykonywanych serii.
W większości badań, w których uczestnicy osiągnęli dobre
wyniki, zaczynają od 1-2 serii na grupę mięśniową i sesję
treningową i zwiększają się z tygodnia na tydzień, aż
osiągną 3-6 serii na grupę mięśniową i sesję. Taka
progresja daje Twoim mięśniom szansę na zregenerowanie
się i przystosowanie do większej ilości treningu oraz
reagowanie poprzez stawanie się silniejszymi zamiast przetrenowania.

Porażka czy nie?
Awaria to powszechna metoda treningowa dla kulturystów, którzy chcą budować mięśnie. Oznacza to, że
wykonujesz tak wiele powtórzeń w jednym zestawie, że nie możesz zrobić drugiego bez kciuka w górę.
Regularne treningi do porażki mogą być satysfakcjonującą metodą dla ciężarowców, którzy chcą
zbudować jak najwięcej mięśni. Z drugiej strony biegacz powinien unikać porażki.

Przyjęcie zestawu mięśniowego wyczerpania obciąża
zarówno mięśnie, jak i układ nerwowy oraz wymaga
dłuższej regeneracji po treningu. Metoda jest
narzędziem dla kogoś, kto chce zoptymalizować przyrost
masy mięśniowej, ale zbędna, jeśli po prostu szukasz
siły.13
Jako biegacz chcesz uzyskać maksymalny wzrost siły
bez dodatkowej masy ciała w momencie zakupu, w
tym samym czasie, gdy musisz się zregenerować, aby
móc osiągać szczyty podczas biegania. Dlatego trening siłowy do porażki jest nie tylko niepotrzebny, ale
być może bezpośrednio przynosi efekt przeciwny do zamierzonego. Zostaw porażkę kulturystom.

