
 

 

TRENING 

30 Marzec  – 5 Kwiecień 2020 

 

1 Trening 

 
Niska intensywność + zapobieganie kontuzjom 

30’ do 50 minut biegu z niską intensywnością - średnie tętno około 75% tętna max. 

Prędkość : 

Kobiety: zacznij po 6’00’’ – skończ po 5’30’’/km.  

Mężczyźni: zacznij po 5’30’’ – skończ po 5’00’’/km. 

+ Prewencja kontuzji – 3 do 5 serii: 

 

 

Utrzymaj pozycję stabilną przez 1 minutę. Co 

10 sekund unieś na zmianę nogę. 

 

Utrzymaj pozycję stabilną przez 30 sekund. 

Prawa i lewa strona 

 

Utrzymaj pozycję stabilną przez 30 sekund. 

Prawa i lewa strona.  

 

Unieś obydwie ręce i nogi i utrzymaj przez 

10 sekund. 6 powtórzeń. Nie unoś głowy – 

oderwij tylko czoło od podłoża. 

 

20 – 30 pompek. Łokcie blisko tułowia. 

 

 

2 Trening 

 
Średnia  intensywność  

 

10’ biegu z niską intensywnością - średnie tętno około 75% tętna max. 

5’ dynamiczny stretching 

 

20’ biegu zmiennego (tętno do 86% tętna maksymalnego).  

Biegaj w interwale: 



 

 

15 sekund wolno – około 6’/km + 15 sekund szybko – około 4’/km;  

30 sekund wolno – około 6’/km + 30 sekund szybko – około 4’/km;  

45 sekund wolno – około 6’/km + 45 sekund szybko – około 4’/km;  

60 sekund wolno – około 6’/km + 60 sekund szybko – około 4’/km;  

Itd. – znów zaczynasz od 15 sekund 

 

Kobiety – prędkości: 6’30’’  i  5’00’’/km 

 

10’ biegu z niską intensywnością - średnie tętno około 75% tętna max. 

Rozciąganie 

 

3 Trening 

 
Niska intensywność + zapobieganie kontuzjom 

10’ biegu z niską intensywnością - średnie tętno około 75% tętna max. 

10 x 100m przyspieszenie – prędkość 

Kobiety – zacznij po 20 sekund i z każdym odcinkiem przyspieszaj o 0,5 sekundy 

Mężczyźni – zacznij po 18 sekund i z każdym odcinkiem przyspieszaj o 0,5 sekundy 

10’ biegu z niską intensywnością - średnie tętno około 75% tętna max. 

 

+ Prewencja kontuzji – 3 do 5 serii: 

 

 

W pozycji jak na zdjęciu, unoś i 

opuszczaj biodra – po 10 do 15 

powtórzeń na nogę.  

Lub: 

Marsz w wypadach w przód – 10m 

do 15 metrów 

 

Stojąc na obydwu nogach,  wykonaj 

wykrok do boku. Odbij się z nogi i 

powróć do pozycji stojącej. 

Wykonuj na zmianę wykroki na 

prawą i lewą nogę. Po 10 do 15 

powtórzeń. 

Marsz w wypadzie w bok – 10m. 

 

Wykonaj przysiad do 45 stopni a 

następnie wykonaj wyskok. 10 do 

15 powtórzeń. 

 

Wyskok z prostymi kolanami. Odbij 

się mocno (wysoko) ze stopy 

utrzymując wyprostowane kolana. 

15 – 20 powtórzeń. 

 



 

 

4 Trening 

 
Niska intensywność + gibkość (taki małe wyzwanie dla ambitnych) 

 

15’ biegu z niską intensywnością - średnie tętno około 75% tętna max. + rozciąganie lub: 

+ 

https://www.youtube.com/watch?v=XKPhcAi1rJ8&feature=youtu.be&fbcli

d=IwAR3xmO33XgQbhVz7xWxcpbN96VxzKshPGtAWliba_mI7GVzdTR

O9HGJPp60 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XKPhcAi1rJ8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3xmO33XgQbhVz7xWxcpbN96VxzKshPGtAWliba_mI7GVzdTRO9HGJPp60
https://www.youtube.com/watch?v=XKPhcAi1rJ8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3xmO33XgQbhVz7xWxcpbN96VxzKshPGtAWliba_mI7GVzdTRO9HGJPp60
https://www.youtube.com/watch?v=XKPhcAi1rJ8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3xmO33XgQbhVz7xWxcpbN96VxzKshPGtAWliba_mI7GVzdTRO9HGJPp60

