Moduł specjalny 1 (38 LE) Outdoor
Bieganie i nordic walking- cechy i
działanie prozdrowotne
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1. Pochodzenie Nordic Walking
Nordic walking był już w 1930 dla skandynawskich narciarzy biegowych
uzupełnieniem do treningu w zimie na nartach. Kolejności ruchów przypominają te w
sporcie zimowym i obejmuje zarówno koordynacyjne, jak i kondycyjne umiejętności.
W 1997 roku fiński student Mark Kantaneva opublikował swoją pracę dyplomową na
temat nordic walking i w ten sposób, obok zaprojektowania odpowiednich kijów,
rozpoczęto kształcenie trenerów w 2000 roku. Następnie utworzono zrzeszenie oraz
wprowadzono go do sportu masowego, rekreacji, prewencji i rehabilitacji.
Dodatkowe użycie dwóch kijków opiera się na poprzedniku szybkiego chodzenia, tak
zwanym „walkingu”. Pochodzi z USA i oznacza wymuszone szybkie chodzenie z
aktywnym użyciem rąk.
Zarówno walking, jak i nordic walking nadają się szczególnie dobrze dla
początkujących, jak i ponownie rozpoczynających aktywność sportową.

2. Działanie nordic walking
Każda forma ruchu sportowego oprócz pozytywnych działań fizjologicznych wykazuje
również zmiany psychologiczne i społeczne samopoczucia na organizm. Wszystkie
trzy komponenty obejmują pojęcie zdrowia.
Nordic walking jest sportem uprawianym na wolnym powietrzu, odpadają koszy za
studio fitnessu i można go uprawiać niezależnie od miejsca i pory dnia. W
porównaniu z innymi sportami wyczynowymi nordic walking jest formą ruchu mniej
obciążającą stawy. W ten sposób gwarantowane jest zalecanie wykonywania go aż
do podeszłego wieku.

Obrót dzienny każdego człowieka zależy od stopnia aktywności fizycznej, wartości
PAL (physical activity level). Ponieważ poprzez sport zaburzana jest homeostaza, a
ciało jest wyprowadzane ze stanu spoczynku, oznacza to również, że zwiększa się
zużycie kalorii wskutek obciążenia nordic walking.
Ponieważ nie podlega żadnym wysokim intensywnościom, jak na przykład przy
treningu interwałowym high intensitiy, w którym fazy obciążenia 85-95% są połączone
z krótkimi przerwami na odpoczynek, nordic walking szczególnie poprawia absorpcję
tlenu. Regularny trening dba o dopasowanie układu krwionośnego. Serce bije
bardziej ekonomicznie, tzn. puls jest spokojny i spada poniżej obciążenia. Dochodzi
do zwiększenia objętości wyrzutowej serca, przez co transportowane jest więcej krwi
na uderzenie serca, ściany serca stają się grubsze, a komory serca powiększają się.
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Kto regularnie uprawia nordic walking czy inne dyscypliny sportowe, zyskuje ten
pozytywny efekt, że dochodzi do zwiększenia ilości energii w mięśniach, która
dostarczana jest czas trwania obciążenia na jednostkę czasu.
Ponadto można zaobserwować magazynowanie większej ilości energii w komórce
mięśniowej. Rezerwy energii w mięśniach również się zwiększają. Są to glikogen,
trójglicerydy i bogate w energię fosforany. Zwiększa się podstawowy obrót w komórce
mięśniowej, bo energia jest szybciej uwalniana przez „elektrownie” ciała
(mitochondria).
Kompleksowy proces biochemiczny powoduje zwiększenie
mitochondriów, co prowadzi do tego, że trening wytrzymałościowy prowadzi do
mnożenia i powiększania tych mitochondriów. Dochodzi do wzrostu zawartości
mioglobiny w mięśniu, co prowadzi do większej wydajności w komórce mięśniowej.
Spalanie wolnych kwasów tłuszczowych i trójglicerydów poprzez trening
wytrzymałościowy zwiększane jest przez lepszą aktywność enzymów tlenowej
przemiany materii w komórce mięśnia. Ciało uzyskuje swoją energię pomnożoną
dzięki oksydacji kwasów tłuszczowych.
Nordic walking prowadzi ponadto do polepszonej hemodynamiki, to znaczy lepszych
właściwości krążenia krwi. Następnie poprzez trening wytrzymałościowy zawartość
tłuszczu we krwi znacznie się obniża i zmienia się skład cholesterolu we krwi
skutecznie dla zdrowia. Zmniejsza się poziom cholesterolu LDL, a poziom
cholesterolu HDL, któremu przypisuje się pozytywne, zdrowe działanie, zwiększa się.
Ponieważ cukier we krwi potrzebny jest w komórce mięśniowej do uzyskania energii,
podczas nagłego obciążenia wzrasta poziom glukozy we krwi. Przy podwyższonym
poziomie cukru we krwi, który jest stanem chorobowym, udowodniony jest trwały
spadek wagi.
Nordic walking oddziałuje pozytywnie zarówno na czynny, jak i bierny aparat ruchu.
Bierny aparat ruchu, czyli układ szkieletowy ciała wymaga od czterech tygodni, aby
wykazywać objawy dopasowania. Tkanka kostna, która wskutek odbudowy i
niszczenia kości znajduje się w stałym procesie, jest wzmacniana przez nacisk i ruch.
Odbywa się to za pomocą treningu sportowego.
Muskulatura potrzebuje przynajmniej dwóch tygodni, aby przyzwyczaić się do
obciążenia. Dlatego ważne jest, aby zwiększać trening w obciążeniu progresywnym w
celu uniknięcia przeciążenia i nadwyrężenia.
Nordic walking jest treningiem całego ciała. Ciało ludzkie w wieku dorosłym
dysponuje 400 mięśniami. Mięśnie te pracują kompleksowo współgrając i umożliwiają
każdą formę ruchu.
Ten czynny aparat ruchu charakteryzują pętle mięśniowe, połączone ze sobą jednym
lub wieloma stawami i są związane z łańcuchem zginaczy i prostowników. Nordic
walking wzmacnia zatem całą muskulaturę ciała. Szczególnie wzmacniane są
mięśnie nóg, pośladków, pleców, obręczy barkowej i ramion.
Kręgosłup ma za zadanie nadawać ciału mobilność. Cały zakres ruchu wynika z
łańcucha trzonów kręgowych. Ruchy obrotowe w obrębie obręczy barkowej i
biodrowej aktywują głęboko leżące, lokalne mięśnie, które mają wpływ stabilizujący.
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Kręgosłup ma również funkcję ochronną, zapewniając rdzeniowi kręgowemu ochronę
kostną przed obrażeniami i funkcję wspierającą, tak że możliwy jest chodzenie w
pozycji wyprostowanej i stabilizowany jest tułów.
Wytrzymałość i elastyczność ścięgien i więzadeł polepsza się i zwiększa się ochrona
przed urazami więzadeł i stawów. Do tego przy właściwej technice wyrzutu ramion
trenowana jest też wyprostowana postawa ciała.
Trening w grupie jest dla wielu uprawiających sport czynnikiem motywującym.
Poprzez regularne spotykanie się w grupie wzmacniane jest poczucie wspólnoty, a
umawianie się na następny trening utwierdza w długotrwałym uprawianiu sportu. Jest
to szczególnie ważne na początku treningu, ponieważ wielu początkujących i
kontynuujących może wytworzyć bariery.
Ale nie tylko motywacja jest czynnikiem decydującym, lecz również obniża poziom
stresu na łonie natury.
Dane dotyczące aktywności zostały wykazane przez Instytut Roberta Kocha w
badaniu „Aktualne zdrowie w Niemczech“ (GEDA 2014/2015-EHIS), w którym tylko
22,6% dorosłych postępuje zgodnie z zaleceniami dotyczącymi aktywności
Światowych Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczących przynajmniej dwa razy w
tygodniu 150 minut obciążenia aerobowego o średniej intensywności i ćwiczeń
wzmacniających muskulaturę (WHO, 2010).
Poprzez zastosowanie kijków i wiele wariacji techniki wspierana jest zdolność
koordynacji.
Jako trening techniki bazowej ważną rolę gra zdolność sprzężenia i rytmu. Obok
łączenia ruchu ramion i rąk dochodzi zastosowanie kijków oraz w całym przebiegu
dostosowanie do rytmu.
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3. Materiał nordic walking
Zanim rozpocznie się trening nordic walking ważne jest, aby znać długość kijów.
Długość kijków powinna być tak długa, aby kąt zgiętego ramienia w pozycji
wyprostowanej przy trzymaniu kijów wynosił nieco więcej niż 90 stopni.
Obliczenie długości kijka wygląda następująco:
Wzrost x 0,66
Normalne długości kijków wynoszą 105, 110, 115 i 120 cm.
Trzonek kijka jest zazwyczaj z węgla, aluminium lub mieszaniny węgla / włókna
szklanego. Uchwyty są z kauczuku lub z korka.
Różne systemy pasków, np. paski przypinane sprawiają, że obsługa jest prostsza niż
przy paskach połączonych na stałe. Oznaczenie prawy i lewy występuje zazwyczaj
na paskach, a rozmiar pasków można regulować w zależności od wielkości dłoni.
Ponieważ czubki kijków są narażone na duże obciążenia, także tutaj istnieją różnice
w zależności od podłoża.
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4. Technika nordic walking
Zakładanie pasków
Poprawne założenie pasków w nordic walking jest ważne do płynnego przebiegu
ruchu. Jak już wspomniano, istnieją różne systemy pasków. Kciuk zazwyczaj znajduje
się w osobnym pasku do reszty nadgarstka.

Pozycja rąk
Inaczej niż przy walkingu, w którym ręce są utrzymywane ugięte, w przypadku nordic
walking ręce są jak najbardziej rozprostowane.
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Stawianie stopy
Stawianie stopy odbywa się płasko na pięcie. Przy joggingu dla osób uprawiających
sport rekreacyjny zaleca się stawianie stopy na śródstopiu, ponieważ poprzez
większe siły obciążenie stawów jest większe.
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Dygresja:
Jeśli w miejscu wykonujemy małe skoki, także najpierw pięta odrywa się od podłogi i
dopiero kłąb palucha odbija skok.
W tym momencie tkanka łączna reaguje na działające nagłe obciążenia i chroni
stawy, w którym aktywowany jest system buforujący ścięgien i muskulatury.
Ponieważ jednak w ruchu podstawowym nordic walkingu nie występują obciążenia
skokowe, zaleca się płaskie stawianie stopy.

Praca nóg
Kolana są lekko uginane w ruchu poprzedzającym i są przeciągane całą stopą do
przodu.
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Tylna noga jest prostowana przy walkingu, a czubki stóp podają bodziec do przodu.
Kijek w fazie przeciągania do tyłu trzymany jest otwartymi dłońmi, a w fazie zamachu
do przodu zamkniętymi.

Postawa ciała
Górna część ciała jest w pozycji lekko pochylonej do przodu.
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5. Techniki podstawowe - krok naprzemienny
Technika naprzemienna jako prawdopodobnie preferowany wariant ruchu jest dobra dla
początkujących na starcie. Można ją stosować również do rozgrzewki lub do późniejszych
faz odpoczynku.
Podział faz służy systematycznej budowie.
Ruch rozpoczyna się stawianiem stopy na przedstopiu i użyciem kijka na podłożu. Przy tym
koordynacja ze zmianą krzyżową, jest tak samo bardzo ważna jak w walkingu.
Kijek nordic walking powinno się stawiać pochylony o ostrym kącie między obiema stopami.
Łokieć ręki używającej kijka powinien być prawie w prosty i luźno kołysać się do przodu w
ruchu naprzód.
W fazie przeciągania nacisk tworzony jest poprzez pasek na nachylony kijek. Kąt ramienia
zmienia się tylko minimalnie. Górna część ciała i pozycja barków nie powinny być sztywne.
Przeciąganie łokcia powinno pozostać wykonywane w kierunku ruchu, a nie wysuwać się w
górę. Noga naprzemienna kołysze się przy tym ze stawianiem stopy do przodu.
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Zastosowanie kijków
stawianie kijek i przedstopie
Koordynacja ze zmianą krzyżową rąk i nóg z zastosowaniem kijków
Ustawić kijki pochylone pod ostrym kątem do podłogi między obie stopy
Łokieć „ręki z kijkiem” jest luźny i prawie wyprostowany
Chwyt rozluźniony całą ręką

Faza przeciągania
Nacisk poprzez pasek na rękę z kijkiem w kierunku ruchu
Ciało poprzez siłę przeciągania ręki i unieruchomienie w górnej części ciała do przodu przy
ręce przeciągającej jest przeciągane do przodu
Kijek i ręka są w tym momencie wyraźnie za ciałem
Górna część ciała jest lekko pochylona do przodu
Łokieć idzie w kierunku ruchu
Noga po stronie ręki przeciągającej kołysze się luźno do przodu

Faza odbicia
Na koniec fazy przeciągania następuje wybuchowe odbicie poprzez dolne ramię, rękę i nogę
odbicia
Odbicie ręki jest realizowane przez wybuchowe kopnięcie z nadgarstka z otworzeniem dłoni i
puszczeniem kijka

Faza wstępna przeciągania
Po odbiciu i otworzeniu dłoni kijek znów jest „łapany” i w luźnym chwycie całej dłoni znów
stawiany między stopy
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Rozpoczyna się następna faza przeciągania
Świadome rozluźnienie mięśni barków i karku

6. Technika podwójnych kijków
Ta technika stanowi alternatywę do naprzemiennego zastosowania kijków. W
zależności od użycia kijków stosowana jest technika kroków 2:1, 3:1 lub 4:1.
Podstawą do podwójnego przesuwu kijków do ćwiczenia jest następująca idea:
Ćwiczenie rytmu na cztery - rozpoczęcie w pozycji wykroku - kijki są za ciałem

Sposób liczenia oznacza
Raz- dwa-trzy-cztery. Raz- dwa-trzy-cztery. Raz- dwa-trzycztery
Raz: Wraz z wybiciem tylnej stopy ręce kołyszą się do przodu.
Dwa/ Trzy: Wraz z postawieniem stopy do przodu ustawienie kijków po prawej i lewej
stronie obok stopy. Sportowiec przesuwa się do przodu nad kijkami i robi dwa kroki
Cztery: Ręce otwierają się równolegle
W kolejnym kroku rytm można skrócić do trzech
Stawianie kijków- noga jest z przodu- stawianie kijków- noga jest z przodu.
Rada: melodia walca do nadawania taktu
W następnym kroku może nastąpić takt na dwa. Kijki są przesuwane bardzo szybko i
jest to wyczuwalnie intensywniejsze niż zwykły krok naprzemienny. Podwójne
przeciągnięcie kijków odbywa się zawsze w pierwszym do dwóch kroków. Ten
wariant ruchu zalecany jest do trenowania długiego przeciągania ręki, szczególnie na
stromym terenie.
Technikę podwójnych kijków można w zależności od wzniesienia z powodzeniem
stosować przy wchodzeniu na górę. Kroki stają się krótsze, a kijki są równolegle
mocno przeciągane do tyłu.
Rada: Profesjonaliści zmieniają nogę co około 10 kroków, przy której stawiają kijki,
aby nie obciążać się po jednej stronie i w większym stopniu trenować koordynację.
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7. Nauka metodycznych szeregów ćwiczeń i utrwalenie
przebiegu ruchu w technice naprzemiennej

Krok 1:
-

przejść do pasków na dłonie, zamykania ich
ręce luźno się kołyszą
kijki są tylko przeciągane za nimi
po jakimś czasie kijki kołyszą się w świadomie w rytmie
poczuć, jak kijki zaczynają „chwytać”

Krok 2:
-

paski na ręce są stałe
rotacja barków tworzy ruch rąk
ruch rąk nie pochodzi od łokci
łokcie pozostawić ściśle przy ciele
długość kroków jest przez to dopasowywana automatycznie
Ćwiczenie: przejść 2 dwie rundy i tylko pociągać kijki za sobą; gdy tylko nastąpi opór,
można mocniej chwycić kijek
Ćwiczenie: zastosowanie kijków w zwolnionym tempie
wsparcie przez prowadzącego kurs, który trzyma kijki w zwolnionym tempie za dolny
koniec i w odpowiednim momencie wywiera nacisk na kijek
wsparcie przez sygnał akustyczny, kiedy ręka ma być zamykana i otwierana

Krok 3:
-

po postawieniu i „chwyceniu” kijków na paski na ręce powinien być świadomie
wywierany nacisk, aby wykonać przeciągnięcie
nacisk odbywa się w fazie przeciągania do tyłu
dłoń tylnej ręki jest lekko otwarta
przy kołysaniu do przodu ręce są lekko zamykane
ćwiczenie: wywieranie nacisku przy niskiej prędkości
asymetryczny sposób działania może powodować trudności -> ćwiczyć najpierw po
kolei ruchy rąk i dłoni
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Krok 4:
-

wywieranie nacisku i technika przesuwania stóp (na zewnętrznej krawędzi stopy)
tak długo świadomie wywierać nacisk na pasek na dłoń, aż ręka będzie
wyprostowana za ciałem, a kijek znów traci kontakt z podłożem

Krok 5:
-

podkreślać prowadzenie kijka
dalej zwiększać tempo i kijki świadomie szybko przesuwać do przodu z tylko lekko
ugiętym ramieniem
odbywa się to jednocześnie z prowadzeniem nogi z drugiej strony tak, aby
postawienie kijka odbywało się równocześnie z postawieniem stopy

7.1. Technika lista kontrolna
Kryteria pierwszorzędne
Czy istnieje ogólna forma?
Ruch górnego ramienia z barku do przodu?
 Wyraźnie przed ciałem
 Bez całkowitego prostowania rąk
Wbicie kijka?
 Ukośnie między przednią i tylną stopą
 Stawianie stopy i użycie kijka jednocześnie
Przeciągnięcie rąk do tyłu?
Dynamika, zastosowanie siły i zakres ruchu kompleksowego ruchu?
 Wykonywanie długiego kroku poprzez aktywne użycie górnej części ciała-rąk
Otwieranie dłoni?
 Za ciałem jako ostatnie wybicie
Rytm i przebieg ruchu?
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 Okrągły, harmonijny przebieg ruchu z dynamicznym i mocnym stawianiem kijków i
długim krokiem
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Kryteria drugorzędne
Chwyt dłoni?
 Kijek jest luźno i swobodnie chwytany całą dłonią
Postawa górnej części ciała?
 Dynamicznie pochylona do przodu i spokojna
 Muskulatura tułowia utrzymuje
Prowadzenie ramion w kierunku ruchu?
 Bez bocznych odchyleń ruchu
Pozycja barków?
 Rotacja zawsze na jednym poziomie
Dłoń prosto?
 Dłoń nie przekręca się ani na zewnątrz, ani do wewnątrz
Pozycja miednicy?
 Miednica neutralna, żadnych ruchów wychylających
Ruch stopy?
 Ruch przetaczania całej stopy
Postawa ciała?
 prosta i rozluźniona
 wzrok skierowany ok. 10 m do przodu
Ruch pionowy?
 Bez ruchu w górę i w dół, lecz głowa trzymana na wysokości
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8. Obrazy błędów- Przyczyny- Poprawy

Obraz błędu
Przejście pasa

Przyczyna
deficyt koordynacyjny

nadmiar ambicji i blokada
mentalna

nadmiar informacji

Technika
„Lieschen Müller“

„Chodzenie z kijkami” to
najczęstszy błąd przy
rozpoczęciu fazy nauki

Poprawa
- wszystkie naprzemienne
formy ruchu do
przygotowania
- lewe kolano przy lewym
łokciu i na odwrót
- technika elementarna
„toczenie/puszczenie”
- Ręce i kijki puścić luźno,
by ślizgały się po podłożu
i poczuć właściwy rytm
- rozpocząć w pozycji
stojącej z jedną nogą i
przeciwległą ręką
-

Kijki nie powinny stukać

-

świadome ćwiczenie
dużych wymachów na
początku jednostki
treningowej
technika elementarna
„toczenie/puszczenie”
Ręce i kijki puścić luźno,
by ślizgały się po podłożu
i poczuć właściwy rytm

Samodzielnie wyuczona
technika bez trenera

Barki
unieruchomione i
wysoko

Niewłaściwe
otworzenie dłoni

Napięcie w obszarze barków i
karku

-

Ćwiczenia rozluźniające
luźne ćwiczenia
zamachów i dłuższe fazy
wejściowe

Presja psychiczna
Brak koordynacji

-

Dłoń zamknięta z przodu/
z tyłu najpierw zamknięta
przy równoległym,
następnie
naprzemiennym
zamachu rąk
iść z luźno puszczoną
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-

Kijek zbyt
sztywny

Koordynacja w nadgarstku

-

Za mocne zgięcie łokcia
Przeciąganie
kijków i łokci za
wysoko

Kijek ustawiony zbyt sztywno

-

Kijek za długi
bez przeciągania, lecz ręka
przyciągnięta

-

Brak
przeciągnięcia
powracającego

z mało wytrzymałości siłowej

-

za długi kijek
Wzrok na podłoże

kijek wbijany za daleko z przodu
„Obrońca zwierząt/ Obserwator“

-

za mały zakres
ruchu

Stres

-

ew. za dużo informacji od
trenera
Kijek za długi/ krótki

-
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dłonią
ćwiczyć otwieranie dłoni
techniką 2:1

Demonstrowanie i
ćwiczenie możliwości
ruchu nadgarstka
optyczna pomoc „kijek
postawić między nogami
w kierunku nogi odbicia“
często za duże
wyprostowanie łokcia
Demonstrowanie i
ćwiczenie możliwości
ruchu nadgarstka
Wypracować przesuw i
odczuć poprzez ruch w
zwolnionym tempie i z
ruch partnera
Ew. dopasować długość
kijków
Przesadna praca z
wyprostowaną ręką
Kijek powinien być
prowadzony u dołu
wzdłuż, aby ręce
dotykały szwu spodni

wypracowanie
umiejętności siłowych
przetestować krótsze kijki
ćwiczenie z partnerem przeciągnięcie
powracające
Skierować wzrok do
przodu
Świadomie postrzegać
krajobraz i ruch
Technika elementarna

Wyjaśnienie sensu
dużego zakresu ruchu
Motywacja
ruchy zamachowe na

dużej przestrzeni

Brak ochoty

Ciało zbyt
sztywne

Zmęczenie
Zmęczenie

-

Ruch w górę-w
dół

za mocne przesunięcie stopy

przesadne stawianie kijka
Bieg z podskokami nordic walking

Poniżej pokazano kilka zdjęć z błędami
Obraz błędu wzrok na podłożu
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-

lekko dynamicznie do
przodu pochylona górna
część ciała poprzez
aktywne pociągnięcie rąk
do przodu
Skierować wzrok ok. 10
m do przodu
dopuścić „szlifowanie“
stabilne utrzymanie
górnej części ciała

Obraz błędu „Lieschen Müller“

Obraz błędu złe otwieranie dłoni
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Obraz błędu kijek za sztywny
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9. Ćwiczenia wzmacniające nordic walking
Wykrok

Wiosłowanie w miejscu

25

Ćwiczenie pociągania latissimus

26

Jaskółka

27

Rwanie i popychanie

28

29

Przysiady

Podpór przodem

30

Podpór przodem

31

Odwodzenie nogi w kręgu podpartym

Podparcie na przedramionach

32

Wiosłowanie na stojąco

Crunch
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10.Bieganie
Przebieg ruchu przy bieganiu składa się z fazy podparcia i fazy wymachu. Jeśli
porówna się normalne chodzenie z bieganiem, wynikną z tego różnice, które można
znaleźć w tabeli.

Fazy

Chodzenie
Faza podparcia i faza wymachu

Stosunek

60/40

Faza podparcia
i faza wymachu
Siły uderzenia 1 do 1,5-krotny ciężar ciała
(lądowanie)
Siły uderzenia 1 do 1,5-krotny ciężar ciała
(odbicie)

Bieganie
Faza
podparcia
wymachu z fazą lotu
50/50 i mniej

i

faza

2- 3-krotny ciężar ciała
3,5 do 5-krotny ciężar ciała

W dalszej części opisano przebieg faz biegania. Tabela 2
Faza podparcia
Przednia faza podparcia

Faza lądowania
Stopa ląduje
z lekką supinacją i
płasko na podłożu

Stawianie
ściśle
przed
punktem
ciężkości ciała

Muskulatura
jest
napinana i gotowa
do odbicia

Tylna faza podparcia

Podparcie
środkowe
Stopa
pronująca
i
ma całkowity
kontakt
z
podłożem

Ciężar ciała
opiera się na
nodze
stojącej

Kolano
jest
najbardziej
obciążane i

Faza odbicia
Prostowanie w
kolanie i stawie
biodrowym
nadaje
wielkość
długości
kroków

przy wysokim
tempie
dochodzi
do
niemal
całkowitego
rozprostowania
w
stawie
biodrowym

Faza wymachu
Tylna

Przednia
wymachu

faza wymachu
Wczesny
Środowy wymach
wymach
Rozpoczęcie Podudzie podąża
fazy lotu
za ruchem do
przodu uda;

Noga
wymachowa
jest uginana
w kolanie i
stawie
biodrowym,
aby
wprowadzić
wstępny
zamach
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ustawia się ono
przy
średnim
tempie
prawie
równolegle
do
podłoża

Stawanie blisko
punktu ciężkości
ciała

faza

Późny
wymach
Podudzie
wykonuje
wymach
do
przodu
(zatrzymanie)

krótko przed
postawieniem
stopy
podudzie
znów
jest
przesuwane z
powrotem w
kierunku
punktu
ciężkości

ugięte

ciała

przy odbiciu

W praktyce w celu ułatwienia zakłada się fazy stawiania stopy, podparcia, odbicia i
wymachu.

11.

Technika biegu

Praca rąk
Ramiona tworzą przede wszystkim ruch wyjściowy pracy rąk. Kąt w stawie łokciowym jest
mniejszy niż 90 stopni. Ręce kołyszą się swobodnie w barkach do przodu i do tyłu.
Razem tworzy to trójkąt biegacza, który składa się z górnego ramienia, dolnego ramienia i
tułowia. Ten trójkąt biegacza jest ważny, aby móc utrzymywać częstotliwość kroków małą i
płynną. W ten sposób krok pozostaje krótki i wydajny.
Ręce sterują częstotliwością kroków i jak w kroku naprzemiennym nordic walkingu wynika z
tego koordynacja krzyżowa rąk i nóg.
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Pozycja dłoni
Dłonie podczas biegania są rozluźnione. Kciuk leży luźno na zamkniętej dłoni. Nadgarstek
jest prosty.
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Tułów
Podstawą dobrego wahania rąk i nóg jest tułów. Idealny jest lekko do przodu pochylony
tułów. Głowa znajduje się w równowadze. Brzuch jest napięty, plecy napięte, ale
naciągnięte. W ten sposób zapewnia się, że ręce i nogi mogą pracować swobodnie, a
sportowiec może biegać ekonomicznie. Części ciała, które są utrzymywane w równowadze,
nie muszą być dodatkowo utrzymywane przez muskulaturę. Lecz gdy tylko punkt ciężkości
jest przenoszony do przodu lub do tyłu, system staje się niestabilny. Należy przy tym dołożyć
dodatkowe siły utrzymujące. Bóle pleców mogą wówczas powstać również poprzez
niewłaściwą technikę biegu, o tyle ważniejsza jest technika biegu i stabilne mięśnie tułowia.
Miednica
Jeśli biegacz stoi, obie nogi dotykają podłoża. Gdy tylko przechodzi w ruch biegu, dochodzi
do szeregu stawania na jednej nodze. Następnie należy stworzyć stabilność na jednym
jedynym filarze. Cykliczne stawanie na jednej nodze jest zapewnione przez abduktory w
biodrach (Mm. abductores). W ten sposób miednica i górna część ciała nie będą opadać w
bok. Jeśli te mięśnie są za słabe, miednica opada w bok, a punkt ciężkości ciała jest
nadmiernie obniżany. W następnym kroku musi być podnoszona znów z dużą energią.
Prostowanie bioder
Prostowanie bioder jest ważne w fazie podparcia i odbicia ruchu biegowego. Prostowanie
bioder wpływa zasadniczo na prostowanie stawu kolanowego. Brakujące prostowanie bioder
może prowadzić do kolana biegacza, a chrząstka na odwrotnej stronie kolana może się
zużywać. Przy wolnym tempie biegu poniżej 10 km/h prostowanie bioder powinno odbywać
się do góry. Szybsi biegacze mają dłuższą długość korków i zgodnie z tym również lepsze
prostowanie bioder.
Stawianie stopy
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Stawianie stóp odbywa się blisko punktu ciężkości ciała i płasko. Rozróżnia się trzy techniki:
Lądowanie na przedstopiu, śródstopiu i pięcie. Stawianie stopy zależy od wymachu
wstępnego wymachu podudzia. Podudzie powinno być lekko ustawione na pięcie, aby je
lepiej przesunąć do przodu. Im dalej do przodu nastąpi wymach przedstopia, tym wcześniej
nastąpi lądowanie na stopie. Dochodzi do kroku przebijającego, a podściółka tłuszczowa pod
piętą musi dodatkowo amortyzować.
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12.Technika treningu
Praktyczne wprowadzenie powinno być dokonane przez trenera.
Pozycja podstawowa to pozycja nacisku na kłąb. Biegacz stoi nieco na szerokość bioder,
stopy są minimalnie odwrócone na zewnątrz. Stawy kolanowe są minimalnie ugięte, a
pośladki napięte. Pępek jest wciągnięty, a miednica lekko opada do tyłu. Głowa jest w
równowadze, a wzrok idzie do przodu na horyzont.
Ręce są ugięte w stawie łokciowym i trzymane ściśle przy górnej części ciała. Ciężar jest
teraz lekko przeniesiony na kłęby, aby czuć pozycję nacisku na kłąb.
Ćwiczenie: Wytworzyć w pełni 3x pozycję nacisku na kłąb
Praca rąk określa pracę nóg. Koordynacja krzyżowa określa pracę rąk, następnie
częstotliwość oraz długość kroków.
Ćwiczenie 1: z pozycji nacisku na kłąb ręce przechodzą w ostry kąt. To powinno odbywać się
powoli. Powtórki wynoszą 3x 20 ruchów rąk.
Ćwiczenie 2: Praca rąk z partnerem, który stoi za biegaczem z otwartymi powierzchniami
dłoni na wysokości wymachu łokci osoby ćwiczącej. Łokcie powinny być w wymachu do tyłu
możliwie jak najbardziej do tyłu. To ćwiczenie nie jest walką z cieniem i powinno mieć 3x 20
powtórzeń.
Ćwiczenie 3: Na zgięciach łokci można zacisnąć trenażery do rąk. Celem jest ich nie zgubić i
utrzymać trójkąt biegacza. Chodzi przy tym o korektę w górę, ponieważ kąt zgięcia łokcia jest
mniejszy niż normalnie. To ćwiczenie można dlatego zastosować w biegu minutowym. 3x 20
powtórzeń w pozycji podstawowej.
U biegaczy istnieją różnice w częstotliwości, które można odczuć w odgłosach biegu.
Trening pracy rąk może w teście wyglądać następująco:
 Bieg 50 m z ręką rozprostowaną - postrzeganie odgłosów w tle
 Bieg 50m z ręką ugiętą - postrzeganie odgłosów w tle
Wyraźnie bardziej słyszalna różnica częstotliwości od 10 do 15 kroków na minutę
uwarunkowana pracą rąk. Do powtórzenia zaleca się dwa do trzech przejść.
Trudno wyjaśnić pozycję ciała za pomocą kąta. Tę korektę w górę można zastosować
również tutaj, podczas gdy biega się przesadnie jak „łuk” lub „orangutan“. Celem jest po 3x
korekcie w górę poprzez nacisk na kłąb pochylić się do przodu, by uzyskać właściwą pozycję
ciała.
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Napięcie ciała, jak już opisano, jest bardzo ważne, aby osiągnąć ekonomiczny styl biegu i
zapobiegać urazom. Naturalne bieganie nie powinno być napięciem, a w teście także tutaj
może odbyć się korekta w górę w całkiem rozluźnionym napięciem i luźnymi rękoma w
porównaniu z maksymalnym napięciem.
Pracę nóg i długość kroków należy ustawić tak, aby płaska stopa była stawiana krótko przed
punktem ciężkości.
Ćwiczenie 1: Bieganie małymi krokami; odległość 50 m w równym tempie i w równych
krokach; 5x 100 m
Ćwiczenie 2: świadome „pluskanie/chlupanie“ prowadzi do kroku krótko przed punktem
ciężkości ciała.
5x 50 m
Ćwiczenie 3: minimalne oparcie na pięcie w fazie wymachu; podudzie jest równoległe do
podłoża lub lekko wyżej. Krok powinien być bardziej dynamiczny, reaktywny i z przodu
krótszy.
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13.Obrazy błędów- Cechy- Poprawy
Błąd
Bieganie bez rąk

Cechy
ściśle przy ciele trzymane ugięte
ręce

Poprawa
- otworzyć kąt rąk
- ćwiczenia w
trójkącie biegacza

dochodzi do całkowitej rotacji w
obręczy barkowej
skrzyżowanie rąk na
środkowej linii

brak efektu oszczędzania energii
brak koncentracji lub
niewystarczające napięcie ciała

-

rozprostowane ramiona

kąt łokcia jest bardzo duży

otworzyć kąt rąk
ćwiczenia w
trójkącie biegacza
koncentracja

-

wyjaśnić reguły
dźwigni

skutek reguły dźwigni: noga
ląduje wyprostowana w kolanie, a
stopa na pięcie; zderzenie nie jest
odbijane
trójkąt biegacza otwiera się

-

wymachiwanie rękami do tyłu

-

ćwiczenia w
trójkącie biegacza
koncentracja na
równym kącie

Ręce są prowadzone przed
ciałem jak korbowód lokomotywy
do przodu

-

ręce zwisają w dół

otworzyć z tyłu

„Błąd lokomotywy“

-

Kąt za ciałem jest wprawdzie
ostry, przed ciałem jednak staje
się większy
„fenomen łuku“ lordoza

„Orangutan“

Plecy są nadmiernie wygięte do
tyłu i biegacz znajduje się w
pozycji lordozy
Głowa leży na karku
Ciało jest pochylone do przodu
Ręce zwisają rozprostowane
obok ciała
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-

-

ćwiczenia w
trójkącie biegacza
ręka powinna być
prowadzona do
przodu do góry

Trening mięśni
tułowia
Koncentracja na
wzroku do przodu
koncentracja
wyrównać
„wydłużyć“

głowa znajduje się przed punktem
równowagi

pozycja Trendleburga
chromanie

Oznaki Duchenne’a

Overcrossing

„Siedzący“

Brak napięcia w tułowiu
Miednica przechyla się w stronę
nogi zamachowej

-

Trening abduktorów

Abduktory są za słabe, a biodra
są niestabilne
Górna część ciała pochylana jest
w stronę nogi podpierającej, aby
zapobiec opadaniu miednicy w
stronę nogi zamachowej

-

Trening abduktorów

-

Stabilizacja miednicy
poprzez trening
abduktorów
zwrócić uwagę na
wystarczającą
szerokość kroków

Styl biegu staje się w wysokim
stopniu nieekonomiczny i obciąża
kręgosłup i stawy
Stopy są stawiane na linii
środkowej
duże siły ścinające mogą
wywoływać zapalenie w ścięgnie
Achillesa i syndrom napięcia
przyśrodkowej strony piszczeli

-

Brak wyprostowania bioder

-

Trening mięśni
pośladków

-

Trening stawiania
stóp i długości
kroków

prowadzi do skróconej długości
kroków
za słabe mięśnie pośladków
prowadzą do „siedzenia”
Mocny bieg na pięcie

Lądowanie odbywa się na pięcie,
kolano prawie wyprostowane
Mięśnie przedniej kości
piszczelowej po uderzeniu na
piętę pociągają palce i może
dojść do przeciążenia (shinsplint)
Amortyzacja uderzenia jest
następnie opóźniona w fazie
podparcia i może dojść do
„siedzenia”
Skutkiem mogą być bóle kolan z
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powodu zapalenia ścięgien

Szpiczaste przedstopie

Skutkiem może być
nieodwracalne zużycie chrząstki
za rzepką
Stawianie stopy odbywa się
bardzo w szpic na przedstopie

-

Trening stawiania
stóp i długości
kroków

Uwarunkowane ekstremalnie
krótkim krokiem przed punktem
ciężkości ciała
Duże napięcie mięśni łydki,
rozcięgnie w spodzie stopy i
ścięgnie Achillesa wskutek
lądowania

14.12 ćwiczeń głównych ABC biegania
ABC biegania służy sportowcowi do
1.
2.
3.
4.

poprawy stylu biegania
zachowania stylu biegania
przyswojenia sobie optymalnej techniki biegania
zastosowania nauczonej techniki do optymalnych wyników w
sprincie
5. usunięcia źródeł błędów, co zmniejszy ryzyko obrażeń
6. Zastosowanie biomechanicznych zasad w sferze dyscypliny
sportowej
Nie opisuje się tu bliżej zasad biomechanicznych
Na co należy zwrócić uwagę przy ABC biegania?
Ważna jest wyprostowana górna część ciała, s prostą głową, wzrok idzie do przodu.
Ramiona pozostają rozluźnione i proste. Ręce kołyszą się, ugięte pod nieco kątem prostym,
aktywnie, ale luźno. Aktywne stawianie stopy, przy wyższym tempie z kłębem.
Podnoszenie kolana odpowiada tempu. Ćwiczenia można przeprowadzać zasadniczo do
przodu, do tyłu i z boku.
Można zastosować ABC biegu jako osobną jednostkę treningową. Zapewnia wiele korzyści,
które wyjaśnione są w punkcie w przebiegu.





Poprawienie koordynacji nogi-oczy i ręka-noga
Bieganie w zwiększonym tempie dzięki wydajniejszemu stylowi biegu
Zwiększenie elastyczności mięśni i ścięgien
Zdolność równowagi jest ulepszona szczególnie na nierównych podłożach
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Poprawa postrzegania i jednoczesna poprawa postawy




lepsze dopasowanie do odcinka biegu poprzez lepszy styl biegu
profilaktyka urazów dzięki wzmocnieniu aktywnego i pasywnego aparatu ruchu jak
stawy, mięśnie, ścięgna i więzadła
Unikanie nierównowagi mięśniowej
trenowanie optymalnego stawiania i toczenia stopy




Interesująca jest również integracja ABC biegu w treningu sportowym.
Ćwiczenia ABC biegu są chętnie wykonywane po krótkich fazach wejściowych i przed
treningami tempa. Uwrażliwienie na optymalną technikę biegu pomaga później w realizacji w
treningu interwałowym. Ćwiczenia ABC biegu można zintegrować w programie rozgrzewki
bezpośrednio przed zawodami.
Jak już opisano, można je zastosować jako samodzielną jednostkę treningową, również w
okresie poza sezonem.
Na koniec normalnego biegu treningowego można zaplanować ćwiczenia ABC biegu.
Zwiększanie prędkości biegu, kroki naprzemienne i biegi do tyłu są możliwości możliwością
treningową na ostatnich dwóch kilometrach.

14.1. 12 ćwiczeń podstawowych
Drybling biegowy (praca stawu skokowego)
-

Toczenie poprzez przedstopie do pięty
z mały przesunięciem do przodu kolana są na zmianę prowadzone lekko do góry
ruch luźno ze stawów skokowych, kolan i bioder
ręce są ugięte i wspierają ruch nóg
odbicie odbywa się ze stopy
Cel: poprawa ruchliwości stawu skokowego i trening mięśni łydek
wariacja poprzez bieganie w bok lub do tyłu
wariacja poprzez zwiększenie częstotliwości i dryblingu w bok i do tyłu
Czas trwania: 2×10 m, 10 m pauza z chodzeniem

Na pięcie:
-

odbicie wzmocnione ze stawu skokowego i mięśni łydki
Wstępne ćwiczenie na pięcie powoli, tzn. z podnoszenia kolana świadome
prowadzenie podudzia na odwrotną stronę uda (butt kicks)
poprzez odbicie stopy przesuwać je do pośladka, kolano skierowane w dół w ugiętej
nodze
ręce są ugięte i wspierają ruch nóg
Cel: poprawa stawiania stopy i szybkie odbicie ze stawiania
Wariacja: Częstotliwość i czas trwania
Czas trwania: 2x 10-20 m
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Bieg z unoszeniem kolan (skipy):
-

z wysoką częstością kroków i na niewielkiej przestrzeni podnosić kolana do góry
wybuchowe odbicie przez przedstopie
ręce: ugięte i wspierają ruch nóg
uważać na wyprostowaną postawę (nie wychylać górnej części ciała w tył)
Cel: poprawa aktywnego podnoszenia kolan i postawa górnej części ciała
Czas trwania: 2x10m, 20 m pauza z chodzeniem
Wariacja 1) A skip: powoli, ale rytmicznie
Wariacja 2) B skip: podnosić kolano pod kątem prostym do przodu, rozprostować, a
następnie postawić przedstopie mocnym ruchem, w celu sensybilizacji stawiania
kłąba
Wariacja 3) C skip:
podnoszenie kolana frontalnie w kombinacji z rotacją na zewnątrz, tzn. kolano na
zmianę pod
kątem prostym podnosić do przodu/w bok
Wariacja 4) skippos: dwa kroki skippings, potem dwa kroki na pięcie, powtarzać tę
zmianę ciągle

Skoki oporowe:
-

mocna zmiana odbicia z kłąba
niska wysokość skoków ze stopami, przy czym kolano jest na zmianę unoszone
wyżej niż to drugie
Cel: aktywowanie mięśni łydek poprzez ściągna Achillesa; odbicia i ruchliwość
stawów skokowych
Czas trwania: 2x 20 m

Bieg krzyżowy (boczny):
-

przy bocznym biegu krzyżowym noga jest krzyżowana do przodu i do tyłu w drugą
nogą w bok
podobnie jak przy krokach stawianych w bok, tylko nogi są skrzyżowane
ręce: proste, równoległe do podłogi, mogą być użyte wraz z ramionami przeciwnie do
obrotu biodra
bardzo wymagające i wymaga ćwiczenia
Cel: koordynacja i ruchliwość w biodrach
Wariacja: tylna skrzyżowana noga jest kombinowana ze skipem (bieg z
podnoszeniem kolan)
Czas trwania: 2x30 m na stronę, 30 m pauza z chodzeniem
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Bieg skokowy:
-

odbicie jest mocne, przednia noga nie jest maksymalnie prostowana, tylna noga jest
prostowana
bieg skokowy idzie w dal
ręce: wspierają wyskok z ruchem do przodu
Cechy szczególne: równomierny rytm, napięcie tułowia
Cel: poprzez skok do przodu powinien być wykonywany duży odcinek i trenowane są
koordynacja, rytm i odbicie
Wariacja: Rytm, szerokość skoku
Czas trwania: 2x 20 m 20 m, 20 m pauza z chodzeniem

Soldiers:
-

każda noga jest prostowana do przodu prowadzona do góry
odbywa się to przez krótkie stawanie na kłąb, które jest słyszalne
ręce wspierają ruch
Cel: szeroki krok ciągnięty

Bieg krzyżowy do tyłu:
-

w biegu do tyłu nogi są na zmianę lekko krzyżowane
pomocna orientacja według linii
Cel: nauka koordynacji

Bieg do tyłu:
-

Nogi: normalne bieganie, tylko do tyłu. Kolano jest nieco bardziej w sposób
akcentowany przyciągane do pośladka
ręce wspierają ruch
świadome wyprostowanie bioder
możliwa różna długość kroków i częstotliwość
Cel: wspieranie aktywnego odbicia w stopie i stawianie stopy na śródstopiu
Czas trwania: 2x 50m z każdorazowo 50 m pauzy z chodzeniem

Kroki w bok:
-

jedna noga ścina w bok z dużym wykrokiem, a druha noga podąża w skoku
podczas skoku tylna noga jest przyciągana do przedniej nogi, a przednia noga
ponownie odstawiana
ręce kołyszą się, by wspierać skok
skok powinien pochodzić ze stawów skokowych i nóg
górna część ciała pozostaje spokojna
Cel: koordynacja i ruchliwość w biodrach
Czas trwania: 2x30m na stronę, 50 m pauza z chodzeniem

Bieg z podskokami:
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-

przy biegu z podskokami kolano jest mocno podciągane do góry
zajmuje się małą przestrzeń
ramiona aktywnie kołyszą się górę (nie do przodu), sięgają w „przestrzeń”
(niebo/hala) i aktywnie wspierają odskok
tułów i głowa pozostają proste, udo nogi zamachowej jest podnoszone do poziomu
Cel: aktywne odbicie w stawie skokowym, połączone z aktywnym podnoszeniem
kolan oraz koordynacją i elastycznością nóg
Wariacja: czas trwania, wysokość podskoku lub tylko przy każdym 2/3. Krok:
Czas trwania: 4–16 skoków na nogę

Biegi frekwencyjne:
-

-

Biegi frekwencyjne są intensywnymi biegami stopniowanymi, przy których wysoka
częstotliwość z pracy stawu skokowego przechodzi w skippingi i wreszcie w mocne
sprinty na dużej powierzchni
nie dłużej niż 30 metrów, następnie luźno wyhamować i powtórzyć

15.

Ćwiczenia wzmacniające

10 ćwiczeń wzmacniających

Ćwiczenie
Podpór przodem

opis i wariacja
Trzymanie rąk wąsko
Kolano złożone/ proste

Podparcie
przedramionach

Trzymanie rąk szeroko
na Spiderman (kolana prowadzić do łokci)
różne ruchy rąk przód/bok/tył

Przysiady

podnosić rękę i nogę po przekątnej i prostować
stanąć szerzej niż na szerokość bioder
Całkowite stawianie stopy

Wykroki

Na różnych poziomach 1:1; 3:1; 2:1
Ruch w górę-w dół
Skok w górę
Skok w miejscu
Skoki ze zmianą strony
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Jaskółka

Pushes - ręce

Przysiady na jednej nodze

Podciąganie ułatwione

dynamicznie
W różnych pozycjach wyjściowych

Podparcie boczne

Z rotacją
Dolna noga ugięta do tyłu

Z ruchem rotacyjnym górnej ręki

Podnieść i opuścić górną nogę

Gwiazda

Złożyć razem górną rękę i nogę
„wolny” pajacyk

Mięśnie brzucha

Dotykanie po przekątnej podbicia naprzeciwległej
stopy

Butterlfy reserve

Górna część ciała lekko pochylona do przodu

Ręce ułożone w U

Łopatki z tyłu przyciągnąć do siebie

16.Ćwiczenia do poprawy ruchliwości
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Ruchliwość obejmuje czynniki koordynacyjne, kondycyjne oraz zależne od struktury
ograniczające wydajność. To znaczy, w zależności od właściwości stawów wynika
zróżnicowane cechy ruchliwości.
Rozciąganie poprawia ruchliwość, zwiększa sprawność i zdolność regeneracji.
Aby uzyskać wgląd w temat ruchliwości, wskazywane są różne metody rozciągania.
1) Rozciąganie statyczne (stretching):
o od 5-15 sekund do 2 minut, ale po 90 sekundach nie włącza się już efekt
rozciągania
2) Progresywno-statyczne rozciąganie
o Intensywność rozciągania słabnie, rozciąganie jest pogłębiane w formie
opadania
o Odruch rozciągania jest stale wzmacniany, intensywność rozciągania
zachowana lub zwiększana
3) ruch - statyczny
o utrzymać pozycję rozciągania przez 5-9 sekund -> mała zmiana ruchu
o wolne rozciąganie
o odczuwane jako ponowne rozciąganie
4) dynamicznie
o Przerywane, kołyszące, balistyczne
5) Napinanie- rozluźnianie- rozciąganie
o Korzyści: po kontrakcji izometrycznej aktywność mięśni jest mała i dochodzi
do mniejszego przeciwnapięcia

16.1. Ćwiczenia rozciągające

Udo z przodu

Stanąć prosto
Chwycić staw skokowy

Udo z tyłu

Biodra rozciągnięte
Jedna noga wyprostowana do przodu
Druga noga lekko ugięta
Przeniesienie ciężaru do tyłu w dół

Mięśnie pośladków

Pozostawić piętę przedniej nogi na podłodze
Stojąca noga ugięta
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Grająca noga skrzyżowana
Możliwy jest lekki nacisk na wewnętrzną stronę
kolana
Duży wykrok

Mięśnie łydek

Tylna noga wyprostowana
Przesuwać piętę na podłodze
Szeroki wypad w bok

Dół pleców

Górna część ciała opada luźno do przodu
Lekkie kołysanie z dołu pleców
Stanąć prosto

Triceps

Rękę podwinąć do tyłu
Powierzchnia
łopatkami

dłoni

znajduje

się

pomiędzy

Druga ręka sięga do stawu łokciowego i
ewentualnie wykonuje lekkie pociągnięcie do
środka ciała
pozycja wykroku

Mięśnie klatki piersiowej

Ręce podwinąć z boku

Zginacz stawu biodrowego

Mięśnie klatki piersiowej
otworzyć do tyłu
Wypad do tyłu

podwiniętej

ręki

Przednia noga kąt 90 stopni
Tylna noga ugięta, kolano prawie na podłodze
Mięśnie karku

Prostowanie bioder nogi postawionej do tyłu
Przechylić głowę w bok
Ręka może ją lekko podpierać

Ćwiczenie łączone
biodra, mięśnie tułowia

Naprzeciwległe ramie można lekko poprowadzić
na dół
zginacz Leżenie na brzuchu
Ugiąć nogę do tyłu i poprowadzić po przekątnej
strony
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16.2. Ćwiczenia do poprawy ruchliwości
Chodzi przy tym o efektywną rozgrzewkę w formie movement preps, to znaczy, ruchy
te są wykonywane dynamicznie.
Leżenie na plecach; nogi razem; oba kolana upadają w
jedną stronę, a następnie w drugą; ramiona pozostają na
podłodze, a nogi utrzymują kontakt z podłogą

Toczenie bioder

Cel: Obrót tułowia i mobilizacja dołu pleców
Zwiększenie 1: Kąt nóg 90 stopni
Zwiększenie 2: nogi wyprostowane
Leżenie na brzuchu (położenie T); lewa noga jest unoszona,
a pięta jest prowadzona do prawej ręki; prawe biodro
pozostaje na podłodze, ponieważ mięśnie pośladków
powinny pracować, kiedy pięta idzie do ręki

Skorpion

Cel:
Wzmocnienie
kwadricepsu,
aktywowanie mięśni pośladków

Rozciąganie łydek

Chodzenie
rękach

Jaskółka

na

zginacza

bioder;

Stopniowanie: stopniowe prostowanie w siedzeniu
Kolano w klęku podpartym wycisnąć w górę; lewą nogę
położyć na prawą piętę; ciężar spoczywa na prawej nodze,
która jest uginana i prostowana

Cel: Rozciąganie mięśni łydek i mobilizacja w stawie
krokowym
Start ze skłonu; ręce dotykają podłogi; handwalk z dużą
dźwignią

Cel: Stabilność w ramionach i tułowiu; rozciąganie tylnych
mięśni nóg i dołu pleców
Stojąca noga lekko ugięta na zmianę z prostowaniem;
wnętrza dłoni skierowane do góry; plecy i miednica na
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poziomie/ wysokości

Boczny wykrok

Cel: Rozciąganie tyłu ud
Czubki stóp skierowane do przodu; ręce leżą jedna na drugiej
na piersi, a ciężar ciała przenoszony jest z prawej strony na
lewą

Cel: rozciąganie mięśni bioder; siła kręgosłupa (kręgosłup)
przy siadaniu i wstawaniu
Wypad (wpd) do Np.: wpd prawy do przodu; łokieć (lewy) do przedniej stopy
tyłu

Cel: uelastycznienie mięśni bioder, przodu i tyłu ud oraz
pachwiny i dołu pleców

Stopniowanie: po przytrzymaniu ugiętą nogę oprzeć na
podłodze i wyprostować nogę
Wypad (wpd) do Z wpd górna część ciała obraca się, tzn. następuje rotacja
tyłu
Np.: wpd prawy do przodu, tzn. prawa ręka jest obracana do
góry

Skrzyżowany
wykrok

Cel: Cel: uelastycznienie mięśni bioder, przodu i tyłu ud oraz
pachwiny i dołu; mobilizacja pleców
wkk prawy do przodu, przy tym lewa nora lekko skrzyżowana
postawiona za prawą

Cel: uelastycznienie mięśni bioder,
piszczelowe (zewnętrzna strona uda)

pasma

biodrowo-

Wskazówka: obrócić miednicę przy krzyżowaniu; czubki stóp
trzymać prosto; czubki palców skierowane do przodu
Rozciąganie
z Stopy są rozstawione szerzej niż na szerokość bioder; górna
pozycji
kucania część ciała jest pochylona do przodu, a czubki palców w
sumo
pozycji kucania chwytają czubki palców u stóp

Cel: uelastycznienie tylnej strony ud, pachwin, kostek i
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pleców

Wskazówka: nie puszczać czubków palców u stóp; łopatki
ściągnąć razem; biodra przesunąć do przodu

Stopniowanie: z pozycji kucek rotacja ręki na zmianę z drugą
do góry
Cel: Uelastycznienie pleców
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17.Sterowanie treningiem i planowanie
17.1. Zasady treningu
Aby ukształtować zorientowany na cel, systematyczny i zgodny z planem trening,
nieodzowne jest znać zasady treningu. Mogą one być postrzegane jako wskazówka
przebiegu działań w treningu sportowym i służyć do orientacji.
Następnie są one wyjaśnione w celu zrozumienia:
Zasada zachowania zdrowia i wspierania zdrowia i rozwoju stoi ponad wszystkimi
zasadami treningu. Rozwój podstawowych motorycznych zdolności kondycyjnych jako
podstawa i zmniejszenie ryzyka utraty zdrowia ciągnie się przez wszystkie fazy życia.
Zasada obciążeń skutecznych dla treningu zakłada, że bodziec treningowy musi przekroczyć
określony próg intensywności, aby w ogóle wywołać reakcję dopasowania. Pozostaje ona
nieskuteczna, jeśli bodziec treningowy jest za mały. Reguła poziomu bodźców mówi, że
funkcjonalne i morfologiczne zmiany dopasowania dzieli się na bodźce podprogowe, tzn. pod
skutecznym progiem bodźców, nadprogowe słabe, nadprogowe silne i silne.
Jak silny był bodziec, pokazuje wynik. Jeśli bodziec jest za słaby, pozostaje nieskuteczny.
Jeśli bodziec jest lekko ponad progiem, poziom funkcji pozostaje zachowany. Optymalny jest
nadprogowo mocny bodziec, ponieważ dochodzi do fizjologicznych i anatomicznych
dopasowań. Jeśli bodźce są za mocne, szkodzą funkcji.
Zasada progresywnego stopniowania obciążenia mówi, że obciążenia treningowe, które
pozostają stałe przez dłuższy okres czasu, nie prowadzą do żadnego dopasowania i dla
sportowca nie jest już odczuwalny silnie nadprogowo lub nawet podprogowo. Dla
początkującego lub ponownie rozpoczynającego w sporcie ważne jest to też, ponieważ
trening musi być stopniowany, aby uzyskać stopniowanie wydajności.
Komponenty obciążenia, jak zmiany częstości treningów, zakresy w obrębie jednostki
treningowej, skracanie przerw i zwiększanie intensywności są cechami, aby progresywnie
stopniować trening. Dalej powinno się się zmieniać wymóg koordynacyjny i ilość zawodów.
Zasada proporcji obciążenia i odpoczynku opisuje model nadkompensacji. Ustalany jest
bodziec treningu i prowadzi do zmęczenia w treningu. W następnym treningu należy ustalić
większy bodziec, aby nie wracać z powrotem do poziomu wyjściowego. Poziom wyjściowy
nie powinien być osiągnięty, lecz wahać się nad nim. Celem jest zachowanie zwiększonego
odtworzenia. To nazywa się nadkompensacją. W zależności od poziomu wyników i
dyscypliny sportowej bodziec powinien być ustalony od 24 do 72 godzin później.
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Zdolność indywidualnego dopasowania zależy od wcześniejszego obciążenia, odżywania lub
innych środków towarzyszących treningowi, jak regeneracja. Dlatego nie jest łatwe
znalezienie optymalnego czasu dalszego obciążenia. U osób początkujących jest to łatwiej
rozpoznawalne niż u sportowców, którzy trenują od lat.
Wariacja obciążenia treningiem jest ważna, ponieważ bodźce treningowe na stałym poziomie
przez dłuższy okres czasu prowadzą do stagnacji. Sportowiec mógłby stracić ochotę na
trening, szczególnie uprawiający sport rekreacyjny. Dlatego trening musi być zróżnicowany
poprzez różne bodźce obciążenia. Może się to odbyć poprzez intensywności, zmianę
zawartości treningów, zmianę dynamiki ruchu, zmianę przerw lub metodę treningową.
Zasada powtórzeń i trwałości oznacza, że trening sportowy przez całe życie w
indywidualnym zakresie przyczynia się do zachowania zdrowia.
„Kiedyś grałem w piłkę nożną!“ jest typową wypowiedzią, która nie ma jednak żadnego
znaczenia. Przebiegi ruchu i techniki oraz myślenie taktyczne mózg wprawdzie jeszcze
zachował, ale kondycyjnej sprawności sportowej już nie. Dlatego jednorazowy trening nie
prowadzi do dopasowań, ani nie są one zachowywane przez dłuższy okres czasu jak zapas
węglowodanów.
Metaboliczne i enzymatyczne procesy przestawiania pokazują się po 2-3 tygodniach,
jednakże trwa to 4-6 tygodni, aby uzyskać strukturalne (morfologiczne) dopasowania.
Centralny układ nerwowy we wszystkich regulujących i sterujących strukturach potrzebuje
miesięcy na dopasowanie. Jeśli bodźce nie nastąpią przez dłuższy okres czasu, dochodzi do
negatywnego przestawienia w formie funkcyjnej i morfologicznej regresji (readaptacja).
Zasada treningowa periodyzacji/cyklizacji oznacza, że trening musi być budowany planowo
przez cały rok. Całkiem szczególnego znaczenia nabiera trening wyczynowy, ale także
osoby uprawiające sport masowy i ambitni sportowcy powinni podzielić rok treningowy na
etapy, aby na czas zawodów osiągnąć wysokie wyniki.
Rok jest dzielony na okres przygotowawczy, okres zawodów i okres przejściowy. Tabela
pokazuje przykład, jak może wyglądać periodyzacja roku.

Sportowiec potrzebuje faz, w których są zmienne okresy obciążenia, aby nie być przez
cały rok na poziomie wyczynowym. Prowadzi to do katabolizmu, w którym przemiana
materii przechodzi z fazy anabolowej, budującej w fazę rozkładającą. To byłby koniec dla
zawodów.
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17.2. Planowanie treningu
Zanim przejdziemy do planowania treningu, ważne jest, by znać podstawy treningu
wytrzymałościowego. Warto spojrzeć na zegarek. W tym przypadku ważne jest określenie
maksymalnej częstości uderzeń serca. Dla dziedzin jak bieganie, jazda na rowerze i
pływanie istnieją różne zakresy częstości uderzeń serca.
Najbardziej przekonującym testem do ustaleń jest test obciążeniowy. Ten test obciążeniowy
wykonywany jest wielokrotnie na ergometrze rowerowym, co w porównaniu ze sportem
biegowym jest nieodpowiednie. Dlatego istnieje proste obliczenie do ustalenia tego za
pomocą wzoru Karvonena. To obliczenie nie jest dogmatem, lecz powinno być też obliczane
codziennie na nowo, bo puls zmienia się codziennie. Średnią wartość można uzyskać
poprzez pomiar tygodniowy, aby mieć wartość orientacyjną.
Maksymalna częstość uderzeń serca w sporcie biegowym jest obliczana następująco:
maksymalna częstość uderzeń serca = 220 minus wiek
Treningową częstość uderzeń serca ustala się na podstawie wyniku maksymalnej częstości
uderzeń serca, tętna spoczynkowego i zakresu intensywności treningu wytrzymałościowego.
Wzór
(Hf maks. – tętno spoczynkowe) * czynnik intensywności + tętno spoczynkowe

Przykład:
Osoba: wiek 35, tętno spoczynkowe 45
czynnik intensywności 60-75% podstawowa wytrzymałość 1 - aerobowe dostarczanie energii
czynnik intensywności 75-85% podstawowa wytrzymałość 1/ 2 - anaerobowe dostarczanie
energii
czynnik intensywności 85-95% podstawowa wytrzymałość 2
(220- 35 lat) – 45 S/min * 0,6 + 45 S/min = 129 uderzeń/ minuta
(220- 35 lat) – 45 S/min * 0,7 + 45 S/min = 143 uderzeń/ minuta
(220- 35 lat) – 45 S/min * 0,8 + 45 S/min = 157 uderzeń/ minuta
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Do planowania treningu należy znajomość norm obciążeniowych.
Jak często występuje obciążenie?
Jak silny jest bodziec?
Odstępy czasu?
Czas trwania obciążenia?

Częstość

Intensywność
Gęstość
Czas trwania

Dalej ważne jest, aby znać częstość uderzeń serca przy odpoczynku, Po 3 minutach
obciążenia powinna ona wynosić 120- 130 uderzeń/ minutę, a przy 20-30 uderzeniach/
minutę znajdować się ponad poziomem wyjściowym częstości uderzeń serca.
Aby ustalić indywidualną treningową częstość uderzeń serca, zaleca się pomiar zmienności
częstości uderzeń serca za pomocą pulsometru. Ustala on dokładnie, o jakiej porze dnia
sportowiec powinien mieć daną częstość uderzeń serca w określonym zakresie
intensywności, aby się nie przeciążyć.
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18.Dodatkowe ćwiczenia z kijkami nw (norcic walking)
Możliwy jest trening w grupie
1) Podparcie: kijek leży w poprzez przed barkami
a.
b.
c.
d.
e.

ręce na zmianę dotykają kijka
Odwracany podpór przodem
Walk poprzez kijek aż do stóp
Wąski podpór przodem / szeroki podpór przodem
Przez V step do squat i z powrotem

2) Podparcie: kijek leży wzdłuż obok ciała
a. zmiana stron w podparciu od prawej do lewej
b. wziąć kijek i wyprostować rękę w bok - zmiana strony
c. Podpierając się się bieg od początku do końca
3) Kijek trzymać poziomo na wysokości barków przed ciałem
a. Przysiady (squats)
b. Ściąganie ramion (shoulder pull)
c. Rotacja górnej części ciała
d. Powoli gwiazda i przekazać kijek
4) Kijek trzymać pionowo na wysokości barków przed ciałem
a. Ćwiczenie napięcia z wyprostowanymi rękoma
b. Rotacja górnej części ciała
c. Bieg z unoszeniem kolan

19.Nordic wlking/ sport biegowy ćwiczenia w grupie
1) Wyprzedzanie w grupie:
Osoba z tyłu spaceruje/biegnie mijając małą grupę i przyłącza się z przodu; teraz następna
osoba spaceruje. biegnie mijając mała grupę,... itd.
2) Na początku spacerowanie/bieganie: Start przy 4 punktach narożnikowych; odległość
punktów narożnikowych 200-300 m (w zależności od dostępności miejsca); Kto przybył
najpierw do następnego startu?
3) Zabawy sztafetowe: Partner 1 i partner 2 transportują kijek do nordic walking z punktu A do
B z różnymi zadaniami
4) Slalom w grupie: Ustawienie grupy w kole z wystarczającą ilością miejsca między
uczestnikami; uczestnik rozpoczyna bieganie slalomem wokół grupy, aż znów dotrze do
punktu wyjściowego.
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5) Jedna osoba spaceruje/ biegnie jedną rundę, druga ma przerwę lub wykonuje ćwiczenia zmiana
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