PLAN TRENINGOWY
10 KM PONIŻEJ 1 h 15 min

TYDZIEŃ

PONIEDZIAŁEK/WTOREK

ŚRODA/CZWARTEK

NIEDZIELA

KOMENTARZ

1

Marszobieg 20 minut

Marszobieg 20 minut

Marszobieg 40 minut

(3 min. biegu/ 2 min. marszu)

(3 min. biegu/ 2 min. marszu)

(4 min. biegu/ 1 min. marszu)

Ćwiczenia sprawnościowe

Ćwiczenia sprawnościowe

Ćwiczenia rozciagające

(10 minut)

(10 minut)

(10 minut)

Startujemy! Gratulacje! To jeden z
najważniejszych kroków nie tylko w
kontekście przygotowań do Pyrzyckiej
Szybkiej Dychy, ale również do zadbania o
swoją kondycję fizyczną.

Marszobieg 20 minut

Marszobieg 30 minut

Marszobieg 40 minut

(3 min. biegu/ 2 min. marszu)

(3 min. biegu/ 2 min. marszu)

(4 min. biegu/ 1 min. marszu)

Ćwiczenia sprawnościowe

Ćwiczenia mięśni brzucha
oraz grzbietu

Ćwiczenia rozciagające

2

(10 minut)

(90 powtórzeń, np. 6x15)

(10 minut)

Za nami pierwszy tydzień treningów. Teraz
czas przyzwyczaić organizm do tego, że od
teraz będziemy go systematycznie poddawać
treningowi biegowemu.

TYDZIEŃ

3

PONIEDZIAŁEK/WTOREK
Marszobieg 35 minut
(5 min. biegu/ 2 min. marszu)

Ćwiczenia sprawnościowe
(10 minut)

ŚRODA/CZWARTEK
Marszobieg 20 minut
(4 min. biegu/ 1 min. marszu)

Ćwiczenia sprawnościowe
(10 minut)

Rytmy

NIEDZIELA
Marszobieg 40 minut
(4 min. biegu/ 1 min. marszu)

Ćwiczenia rozciagające
(15 minut)

(4x50metrów)

4

Marszobieg 35 minut

Marszobieg 20 minut

Marszobieg 50 minut

(8 min. biegu/ 2 min. marszu)

(3 min. biegu/ 2 min. marszu)

(10 min. biegu/ 2 min. marszu)

Ćwiczenia sprawnościowe

Ćwiczenia mięśni brzucha
oraz grzbietu

Ćwiczenia rozciagające

(10 minut)

(100 powtórzeń, np. 5x20)

(20 minut)

KOMENTARZ
W tym tygodniu nowością w treningu są
rytmy, które mają za zadanie pobudzić
mięśnie oraz układ krążenia, które coraz
bardziej zdają sobie sprawę, że czeka je
biegowe wyzwanie.
Zastanawiasz się, czy dołączyć do naszych
przygotowań? Boisz się, że jest już za późno? Nie
martw się jeszcze zdążyłeś! Ten tydzień
charakteryzować będzie coraz mniej odcinków
przeznaczonych na marsz. To oznacza, że zbliżamy
się do momentu, w którym nasz organizm będzie
gotowy do ciągłego biegu..

TYDZIEŃ
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PONIEDZIAŁEK/WTOREK
Marszobieg 20 minut
(10 min. biegu/ 2 min. marszu)

Ćwiczenia sprawnościowe
(10 minut)

Rytmy

ŚRODA/CZWARTEK
Marszobieg 30 minut
(8 min. biegu/ 2 min. marszu)

Ćwiczenia sprawnościowe
(10 minut)

NIEDZIELA
Bieg ciągły 40 minut
Ćwiczenia rozciagające
(20 minut)

(6x50metrów)
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Bieg ciągły 30 minut

Bieg ciągły 15 minut

Ćwiczenia sprawnościowe

Ćwiczenia sprawnościowe

(10 minut)

(10 minut)

Rytmy

Ćwiczenia mięśni brzucha
oraz grzbietu

(4x50m, 4x60, 4x80 metrów)

(100 powtórzeń, np. 5x20)

Marszobieg 50 minut
Ćwiczenia rozciagające
(20 minut)

KOMENTARZ
To ten czas! Przed nami pierwszy bieg ciągły.
Warto wykonać go w niedzielę, a więc w dzień
startu Pyrzyckiej Szybkiej Dychy. Niedziela to
także czas, kiedy większość z nas ma najwięcej
czasu na trening i odpowiedni.

Połowa przygotowań za nami tak, więc zwiększamy
objętość naszych treningów i w dalszym ciągu
przyzwyczajamy organizm do biegów ciągłych.

TYDZIEŃ

PONIEDZIAŁEK/WTOREK

ŚRODA/CZWARTEK
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Bieg ciągły 30 minut

Bieg ciągły 20 minut

Ćwiczenia sprawnościowe

Ćwiczenia sprawnościowe

8

(10 minut)

(10 minut)

Rytmy

Siła biegowa

(6x100metrów)

(bieg pod górę 6x60metrów)

Bieg ciągły 30 minut

Bieg ciągły 10 minut

Ćwiczenia sprawnościowe

Ćwiczenia sprawnościowe

(10 minut)

Rytmy
(5x50 metrów)

NIEDZIELA
Bieg ciągły 50 minut
Ćwiczenia rozciagające
(20 minut)

Bieg ciągły 60 minut

(10 minut)

Rytmy (4x50 metrów)
Mała zabawa biegowa
(6x30sekund, przerwa 2s w truchcie)

Ćwiczenia rozciagające
(20 minut)

KOMENTARZ
Nowe wyzwanie, które przygotowałem w tym
tygodniu to element siły biegowej polegającej
na podbiegach. Wszystko po to, aby wzmocnić
mięśnie przed startem.

Kolejną nowością w przygotowanym planie jest
Mała Zabawa Biegowa. To jednostka, która ma za
zadanie przyzwyczaić nasz organizm do nieco
szybszego tempa. To zapewni zapas prędkości
podczas Pyrzyckiej Szybkiej Dychy.

TYDZIEŃ

PONIEDZIAŁEK/WTOREK

ŚRODA/CZWARTEK
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Bieg ciągły 40 minut

Bieg ciągły 30 minut

Ćwiczenia sprawnościowe

Ćwiczenia sprawnościowe
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(10 minut)

(10 minut)

Rytmy

Siła biegowa

(8x60metrów)

(bieg pod górę 8x50metrów)

Bieg ciągły 30 minut

Bieg ciągły 15 minut

Ćwiczenia sprawnościowe

Ćwiczenia sprawnościowe

(10 minut)

Rytmy
(10x50 metrów)

NIEDZIELA
Bieg ciągły 80 minut
Ćwiczenia rozciagające
(20 minut)

Bieg ciągły 50 minut

(10 minut)

Rytmy (4x50 metrów)
MZB (4x3 sekundy na 75%
przerwa 2s w truchcie)

Ćwiczenia rozciagające
(20 minut)

KOMENTARZ
Czas na najdłuższy bieg przed naszym startem
docelowym! 80 minut ciągłego biegu z
pewnością przygotuje organizm do długości
trwania wysiłku związanego z rywalizacją na
trasie Pyrzyckiej Szybkiej Dychy.

Najdłuższy trening Małej Zabawy Biegowej to temat
przewodni tego tygodnia treningowego. Taki trening
nie tylko zmęczy mięśnie, ale również pozwoli choć
trochę poczuć nie tylko prędkość podczas startu, ale
również odczucia związane z rosnącym zmęczeniem
organizmu.

TYDZIEŃ

PONIEDZIAŁEK/WTOREK

ŚRODA/CZWARTEK

11

Bieg ciągły 40 minut

Bieg ciągły 20 minut

Ćwiczenia sprawnościowe

Ćwiczenia sprawnościowe
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(10 minut)

(10 minut)

Rytmy

Siła biegowa

(8x60metrów)

(bieg pod górę 5x50metrów)

NIEDZIELA
Bieg ciągły 60 minut
Ćwiczenia rozciagające
(20 minut)

KOMENTARZ
To ostatni tydzień treściwych treningów.
Czujecie zmęczenie? Bardzo dobrze! Od
następnego tygodnia forma będzie
systematycznie rosła tak, aby na sam start
organizm był idealnie przygotowany.

Bieg ciągły 30 minut
Ćwiczenia sprawnościowe
(10 minut)

Rytmy
(6x50 metrów)

Bieg ciągły 20 minut

Bieg ciągły 40 minut

Ćwiczenia sprawnościowe

Ćwiczenia rozciagające

(10 minut)

(20 minut)

Od tego tygodnia zbieramy już energię i siły na start!
Odpuszczamy już długość trwania treningu i jedynie
utrzymujemy pamięć mięśniową naszego organizmu.

TYDZIEŃ

PONIEDZIAŁEK/WTOREK

ŚRODA/CZWARTEK

NIEDZIELA

13

Bieg ciągły 20 minut

Bieg ciągły 15 minut

START

Ćwiczenia sprawnościowe

Ćwiczenia sprawnościowe

(10 minut)

(10 minut)

Rytmy

Rytmy

(8x50metrów)

(4x50metrów)

KOMENTARZ
Tydzień startu! Już teraz wielkie gratulacje dla Was
za podjęcie wyzwania! Oczywiście przed Wami punkt
kulminacyjny naszych przygotowań, a więc start w
Pyrzyckiej Szybkiej Dysze! W tym tygodniu warto jak
najwięcej odpoczywać i zbierać pozytywne
nastawienie do walki na trasie biegu!

plany treningowe przygotował Sebastian Wierzbicki - Trener akcji BiegamBoLubię w Gorzowie Wielkopolskim.
Założyciel Wierzbicki Running Project, projektu skierowanego do biegaczy bez względu na wiek,
płeć oraz poziom sportowy, w tym również do dzieci i młodzieży.
https://www.facebook.com/WierzbickiRunningProject

OBJAŚNIENIA POJĘĆ DO PLANU TRENINGOWEGO
Marszobieg – Bieg - przeplatany marszem. Spokojny trening, który ma za zadanie wprowadzić nasz organizm do biegania. Bardzo ważne jest to, aby marsz wykonywany w przerwie był marszem dynamicznym, a nie spacerkiem.
Bieg ciągły - Spokojne bieganie w granicach komfortu oddechowego. Tutaj nie próbujemy ustanawiać życiówek, tylko przyzwyczajać organizm do aktywności fizycznej. Podczas tego typu biegu tętno oraz oddech są ustabilizowane. Jest to najlżejszy
trening ( niejako masaż dla naszych nóg). Należy go wykonywać z taką intensywnością, aby móc swobodnie rozmawiać, jeśli np. ktoś zapyta nas o godzinę . Jest to nasz fundament pod formę sportową.
M.Z.B. ( Mała Zabawa Biegowa) - trening, który będziemy wykonywać w urozmaiconym terenie, bez wymierzonych odcinków. Jest to środek treningowy podczas, którego biegniemy konkretny okres czasu o określonej intensywności np. 3x 5 minut z
intensywnością 75% HR max, przerwa 3 minuty w truchcie. Przy tym rodzaju treningu mniejsze znaczenie ma dystans jaki pokonamy podczas danego powtórzenia, liczy się natomiast intensywność z jaką biegniemy.
S.B. ( Siła Biegowa) - jednostka treningowa obejmująca ćwiczenia takie jak: skip A (bieg z wysokim unoszeniem kolan), skip C (bieg z uderzaniem piętami o pośladki), podbiegi ( bieg pod górkę). Wykonywać je będziemy zarówno na płaskim podłoży jak
i pod górkę. Najlepiej siłę biegową wykonywać na miękkim podłożu ( trawa, piasek, leśna ścieżka), raczej unikamy asfaltu czy kostki brukowej. Poniżej zamieszczamy filmiki z przykładowymi ćwiczeniami siły biegowej:
Skip A http://bit.ly/skip_A
Skip C http://bit.ly/skip_C
SPR (Sprawność) - są to ćwiczenia mające na celu rozgrzanie naszego organizmu i przygotowanie go do dalszej części treningu. W skład sprawności wchodzą takie ćwiczenia jak: krążenia ramion obustronne w przód, w tył, naprzemianstronne w
przód, w tył, wymachy ramion w bok, w górę, ćwiczenia rozciągające poszczególne partie nóg oraz rąk, a także tułowia, krążenia stawów (kolan, bioder i kostek) itp.
R (Rytmy) - wykonywane są na krótszych odcinkach od 50m do 150m. Są to niejako przebieżki wykonywane z prędkością około 80% HR max. W zależności od treningu mają nas „dogrzać” przed główną częścią treningu, bądź pobudzić po długim
monotonnym biegu. Są też świetną opcją do kształtowania poprawnej techniki.
ROZCIĄGANIE - Jest to środek treningowy, który ma na celu uelastycznić nasze mięśnie po długich rozbieganiach. Są to wszystkie ćwiczenia rozciągające, które wykonujemy stojąc, siedząc i leżąc. Rozciąganie jest niezbędne po długim biegu, gdzie
nasze mięśnie są „zbite”.

