Jak rozwijać własne treningi
Progres w treningu biegowym to jednak nie tylko zwiększanie liczby przejechanych kilometrów
tygodniowo. Ważne jest również, aby zrozumieć, jak zwiększyć obciążenie w poszczególnych treningach.
Zwłaszcza na najważniejszych szkoleniach.
A co to jest ważny trening?
Ważną sesją szkoleniową jest tak zwana „sesja szkolenia jakościowego”. W przypadku większości
biegaczy na pół i w pełnym maratonie jest to zazwyczaj długi bieg, trening tempa / interwałów i
ewentualnie inny umiarkowany trening. Dla biegacza na dystansie 5 km / 10 km jest to zazwyczaj 1-2
sesje interwałowe i tempowe oraz ewentualnie umiarkowana sesja treningowa. Możesz również
zwiększyć obciążenie treningowe podczas rund regeneracji, ale nie jest to tak ważne dla twoich
postępów.
Progresja w treningu biegowym

Bieg długodystansowy - zwiększaj ilość kilometrów, potem tempo
Dla większości maratończyków długi bieg jest zdecydowanie najważniejszym kamieniem węgielnym
programu biegowego. Dlatego ważne jest, aby podejść do długoterminowej perspektywy w
zorganizowany sposób.
Ponownie używamy naszej fikcyjnej osoby „John”. Wiemy, że punkt startowy Johna na długi bieg to
około 18 km, ale chcielibyśmy, aby John w czasie trwania programu zwiększył go do 32-35 km. Tak więc
John ma w zasadzie 16 tygodni na zwiększenie dystansu biegu o 14 km. Ale chcemy również, aby John
zwiększył tempo długich biegów w programie. Ponadto John chciałby przebiec jeden lub dwa wyścigi
półmaratonu w końcowej fazie, przed redukcją.
Postanawiamy, że John chciałby przejechać 32 km już w
12 tygodniu. Daje nam to 12 tygodni/3 miesiące na
wydłużenie rundy długiej o 14 km, czyli nieco ponad
kilometr tygodniowo lub około 4,5 km miesięcznie.
Ponownie chcemy uniknąć ciągłego zwiększania
obciążenia treningowego przez wszystkie 12 tygodni,
aby organizm miał również szansę na regenerację.
Połącz 5 różnych sposobów – tak to robisz
Zazwyczaj podczas projektowania programu biegowego
możesz użyć kombinacji tych opcji progresji.
Dobrym pomysłem jest przygotowanie strategii przed podjęciem decyzji o dalszej części programu.
Alternatywą jest rozpoczęcie od zwiększenia liczby interwałów, po drugie zwiększenie długości
interwałów, po trzecie skrócenie długości przerwy i po czwarte zwiększenie aktywności spoczynkowej.

Śledź tempo treningu dzięki TRIMP

W tym poście dużo pisałem o wzroście ilości ćwiczeń w
stosunku do wzrostu całkowitego obciążenia
wysiłkowego. Ale załóżmy teraz, że chcesz spróbować
zmiany podczas swojego programu treningowego. Na
przykład, jeśli chcesz biegać przez pierwsze cztery
tygodnie bez interwałów, zaczynasz od treningu
interwałowego. Jak powinieneś się do tego odnosić?
Ponieważ Twoje obciążenie treningowe wzrasta, gdy
zaczynasz trening interwałowy, bez konieczności
zwiększania ilości treningu.
Niestety nie wszyscy są zgodni co do tego, jak zrobić to najlepiej. Często jest tak, że chcesz pomnożyć
intensywność przez ilość treningu, aby uzyskać liczbę. Problem polega na tym, przez co należy
pomnożyć? Intensywność to wiele różnych rzeczy. W czasopismach naukowych stosuje się tzw. numer
TRIMP (Training Impulse). Dzięki TRIMP dzielisz intensywność treningu na 4-5 stref (wzrastając od 1-5).
Następnie pomnóż numer strefy przez liczbę kilometrów lub czas trwania danej strefy.

