
Technika biegania 

Technika biegania jest ważna, aby się nie zranić. Dajemy wskazówki od naszych ekspertów, jak 

prawidłowo trenować. Zachęcamy do przeczytania więcej o tym, jak opanować technikę biegania! 

Oczywiście podczas biegania ważna jest dobra technika. Bieganie będzie dla Ciebie łatwiejsze i 

przyjemniejsze. I będziesz też dużo ładniej wyglądać na bieżni. 

Technika biegania – o której należy pamiętać podczas biegania 

Jest jednak kilka rzeczy, o których musisz pamiętać podczas biegania, zaczynamy od dołu: 

• Umieszczenie zdjęcia jest ważne. Pamiętaj, że podczas biegu powinieneś lądować przodem 

stopy, a gdy odpychasz siłę, stopa powinna być skierowana na wprost. 

• Kolana są zwykle częścią ciała, w której możesz odczuwać ból podczas biegania. Może to wynikać 

z konieczności wzmocnienia mięśni wokół stawu kolanowego, aby uzyskać lepszą technikę 

biegania. Kolana powinny być zawsze skierowane do przodu i podążać ścieżką stopy. 

• Podczas biegu biodro powinno być zawsze skierowane na wprost. Powinieneś czuć stabilność w 

biodrze i kontrolę. 

• Fakt, że masz mocny tors, wpływa na Twoją technikę biegania. Jeśli masz mocny tors, możesz 

utrzymać górną część ciała w górze, nawet gdy robi się ciężko. 

• Sposób poruszania rękami ma również wpływ na twój krok. Staw łokciowy powinien znajdować 

się pod kątem 90 stopni i powinieneś czuć, że możesz rozluźnić ramiona i dłonie przez cały czas 

biegania. Odrobina powietrza między ciałem a ramionami jest dobra dla naturalnego kroku 

biegowego. 

• Spróbuj pomyśleć o rozluźnieniu ramion i szyi. Kiedy się zmęczysz, twoje ramiona mają zdolność 

sięgania do uszu. Pamiętaj, aby dodatkowo się zrelaksować, gdy zaczniesz się męczyć. A jeśli 

poczujesz ból szyi, na przykład podczas biegania, może to być spowodowane nieświadomym 

napięciem. 

Wskazówki dotyczące techniki biegania! Poproś przyjaciela lub członka rodziny, aby spojrzał na ciebie, 

gdy biegniesz, aby sprawdzić, czy rozciągasz jakąkolwiek część ciała, nie odczuwając tego sam. 

Urazy biegaczy 

Niestety często dochodzi do kontuzji podczas 

biegania. Najczęstsze urazy podczas biegania to 

kolano, ostroga piętowa, zapalenie ścięgna 

piętowego, zapalenie kości i szpiku oraz uraz łąkotki. 

Jeśli zraniłeś się podczas biegania, może to być 

oczywiście spowodowane kilkoma różnymi 

czynnikami. Częstym powodem jest to, że zacząłeś 

zbyt mocno, tzn. że przeszedłeś od 0 do 100 w 

bardzo krótkim czasie. Trening biegowy należy 

stopniowo zwiększać i najlepiej łączyć z odpowiednim treningiem siłowym, aby móc wzmocnić duże 

grupy mięśniowe. Innym powodem może być to, że nosisz zbyt stare buty do biegania, które powodują 

zbyt duże obciążenie stóp i podudzi. 



Wskazówki dotyczące kontuzji biegaczy! Jeśli boli cię bieganie, nie zamykaj na to oczu, idź i sprawdź, z 

czego to może wynikać. W wielu przypadkach można również uzyskać pomoc w różnego rodzaju 

ćwiczeniach, takich jak ćwiczenia siłowe i rozciągające, aby poprawić swoją technikę i uniknąć kontuzji. 

Bieganie i trening siłowy najlepsza kombinacja 

Bieganie w połączeniu z treningiem siłowym to zazwyczaj przepis na najlepszy sukces w bieganiu. Nie 

chodzi o to, żebyś wysilał się na siłowni, ale o ćwiczenia z bliska, które wzmacniają Twoje ciało, 

zapewniają lepszą postawę i stabilność. 

Kilka przykładów ćwiczeń siłowych, które możesz wykonywać na siłowni: 

• Krok końcowy – pamiętaj, aby przez całe 

ćwiczenie mieć postawę dumną i zrobić duży 

krok do przodu, wylądować z przednią nogą pod 

kątem 90 stopni, stamtąd pchać nogę z 

powrotem do pozycji podstawowej, a następnie 

zmieniać nogi. To ćwiczenie, podczas którego 

trenujesz siłę w udach i pośladkach, równowagę 

i stabilność kolan i kostek. 

• Równowaga na stojąco - Stań w pozycji 

podstawowej ze stopami rozstawionymi na 

szerokość bioder. Podnieś jedną nogę i złóż górną część ciała do przodu, podczas gdy noga cofnie 

się i staniesz się trochę jak samolot. Stań cały czas zgięty w stojącej nodze i poczuj, jak wszystkie 

mięśnie stopy mogą pracować, aby utrzymać równowagę. Następnie zmień nogi. Wykonuj 

ćwiczenie powoli, wtedy małe mięśnie stóp i kolan będą pracować jeszcze mocniej. 

• Deska z rotacją - Stań w desce na kolanach lub stopach. Obróć się w jedną stronę i wyciągnij 

rękę do góry, poczuj, jak aktywować tułów przez całe ćwiczenie. Następnie zmień strony. 

• Box jumping - Tutaj trenujesz wytrzymałość i wybuchowość, co jest ważne dla lepszej techniki 

biegania. Trenujesz tutaj również stabilność kolan. Stań w podstawowej pozycji za pudełkiem, 

podskocz równą nogą, wyląduj głęboko miękkimi kolanami - wstań w pozycji stojącej, a 

następnie zejdź z pudła i powtórz to samo. Wykonaj około 12 skoków w skrzynię i powtórz w 3 

rundach. Pamiętaj, że kolana i stopy powinny być skierowane w tym samym kierunku. 


