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5. Pij w czasie biegu 

Należy pić w trakcie biegania, jeżeli trenujemy w dużym 

upale lub trening trwa ponad godzinę.

Najczęstszym błędem podczas biegania jest niepicie, 

picie za mało, bądź nie tego co trzeba.  Na piciu 

możemy najwięcej zyskać lub stracić. Uczucie 

pragnienia pojawia się, gdy się odwodnimy o 2-3%. 

Czekanie na ten sygnał jest jednak bardzo ryzykowne 

(uczucie pragnienia występuje, gdy już jesteśmy 

odwodnieni), gdyż jeśli się odwodnimy o 4% , to nasza 

wydolność spadnie aż o 40%. Jeżeli za mało pijemy, to 

zmniejszamy gwałtownie nasze szanse na efektywny 

bieg i dobry wynik. W trakcie biegu odwadniamy się, 

tracąc wodę z oddechem i pocąc się, w efekcie krew 

się zagęszcza i przestaje docierać do najdrobniejszych 

naczynek krwionośnych tzw. naczyń włosowatych. 

Mięśnie stają się niedotlenione, mają za mało materiału 

energetycznego, również mózg jest niedotleniony, spada 

motywacja i koncentracja.
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przetoczenie

Faza podparcia, czyli faza w której nasza stopa ma kontakt z podłożem, składa się 

z kolei z części:

1. lądowania – nasza stopa kończąca fazę przeniesienia dotyka podłoża piętą. Kontakt 

stopy z podłożem powinien być miękki, starajmy się nie „walić” nogami ciężko 

o ziemię. Pierwsza z podłożem kontaktuje się pięta, głównie część boczna - tak biega 

znakomita większość z nas i wydaje się to być naturalny i jak najbardziej poprawny 

sposób biegania. Słyszymy czasami określenie, że ktoś „biega z pięty” – jest to 

stwierdzenie raczej oczywistego faktu a nie krytyka

odbicie
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Trening biegacza

Bieganie, mimo że wydaje się dotyczyć głównie nóg, jest w rzeczywistości wysiłkiem całego organizmu: 

mięśni nóg i mięśni innych części ciała a także naszego układu krążenia i układu oddechowego. Trening 

biegacza ma w sobie oczywiście istotne elementy ćwiczenia mięśni (w tym treningu siłowego), jednakże jego 

istotą jest „ćwiczenie serca i płuc”. 

Znaczenie układu krążenia i układu oddechowego jest dla biegania kluczowe a „trening” tych układów 

podstawowym elementem treningu biegacza. Bardziej wydolny układ oddechowy oznacza więcej tlenu 

dostarczanego do krwi, a bardziej wydolny układ krążenia oznacza więcej krwi dostarczanej do naszych 

mięśni. W sumie wzrost wydolności oddechowo-krążeniowej oznacza dla naszych mięśni więcej tlenu 

i więcej energii (powstającej w tzw. procesie glikolizy).
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e. Analiza wyskoku: ocenia się siłę wyskoku, jego wysokość oraz sposób wykonania. Wyskok 

jest nagrywamy z różnych stron i analizowany pod kątem jakości ruchu np. nadmierna 

koślawość kolan, nieprawidłowy zakres ruchu w stawach skokowych bądź opadanie miednicy 

po jednej stronie ciała. 

f. Analiza biegu na bieżni: badanie to jest szczególnie przydatne dla biegaczy, którzy 

zgłaszają dolegliwości bólowe pojawiające się po przebiegnięciu jakiegoś dystansu, np. po 10 

kilometrach. 

Badanie zaczyna się od nagrania chodu na boso – ta część obejmuje pierwszy kilometr. 

Następnie biegacz zakłada buty i biegnie cały dystans. Kamery do badania ustawione są 

z trzech stron: z przodu, z boku i z tyłu. Standardowe nagrania  robione są w 1 kilometrze, 

połowie dystansu i na koniec. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek dolegliwości 

bólowych wykonywane jest dodatkowe nagranie. Dzięki analizie wideo można także 

wywnioskować, że przyczyną dolegliwości bólowych mogą być nieprawidłowo dobrane buty. 
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O pierwszej ,czyli złamaniach zmęczeniowych w obrębie 

kości stopy już wspominaliśmy omawiając problemy 

defilujących żołnierzy. Druga to miednica a konkretnie 

kości łonowe. Większość problemów związanych 

z bieganiem są to zaburzenia biomechaniczne. Również 

złamania w obrębie kości miednicy wynikają z takich 

zaburzeń, w tym przypadku z niesymetrycznej pracy 

miednicy. Wystarczy biegać trochę niesymetrycznie i mieć 

miednicę nieco zrotowaną, aby poprzez tysiące powtórzeń 

nieprawidłowego biomechanicznie ruchu doprowadzić 

do złamania w obrębie kości miednicy. Nieprawidłowy 

ruch przenosi się z naszych nóg poprzez przyczepy 

mięśni, w tym przypadku mięśni przywodzicieli uda na 

części kostne, kość jest pociągana tysiące razy przez te 

przyczepy mięśniowe i w końcu dochodzi do złamania 

zmęczeniowego kości. Tutaj również najpierw pojawia się 

ból i również tutaj jest naszym sprzymierzeńcem, gdyż 

nam mówi, że dzieje się coś złego. 

W początkowy stadium tego schorzenia podstawowym postępowaniem jest odciążenie nogi i zazwyczaj jest to 

wystarczające do ustąpienia objawów i cofnięcia się zmian. Należy jednak pamiętać, że aby uzyskać zagojenie 

kości wymagane jest odciążenie na wiele tygodni i miesięcy. Jest tak dlatego, że shin splints to nie jest świeże 

złamanie i nie ma tam świeżo wylanej krwi, która pobudziłaby gojenie. Jeśli mimo długotrwałego odciążenia, 

złamanie się nie goi albo jeżeli proces trwa bardzo długo, to można próbować np. podać czynniki wzrostu, 

żeby pobudzić gojenie. Można również próbować wykorzystać urządzenia emitujące fale ultradźwiękowe 

o niskim natężeniu, które pobudzają gojenie kości. Jeśli i te sposoby zawiodą lub sprawa dotyczy wyczynowego 

sportowca lub kogoś komu zależy na bardzo szybkim powrocie do sportu to się takie złamania operuje. 

Klasyczną metodą jest zespolenie śródszpikowe kości, po którym w zasadzie od razu można chodzić i biegać.

Tego typu złamania zmęczeniowe, jakie są w shin splints, gdzie dotyczą kości piszczelowej, mogą się też 

zdarzyć w różnych innych miejscach. Są jeszcze dwie lokalizacje, które są charakterystyczne dla biegania. 

złamanie zmęczeniowe w bliższej części 

kości piszczelowej  (zaznaczone strzałką) 

u maratończyka, który w ciągu 6 miesięcy 

przebiegł 4 maratony
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• Wybór. 

Kolejno proponowane modele są testowane na twardej posadzce sklepu i na bieżni, a nagrany 

przy okazji film pozwala ocenić, czy konkretne buty w wystarczającym stopniu załatwiają 

ewentualną nadpronację. Klient ocenia wygodę poszczególnych modeli, ich dopasowanie 

i poczucie stabilności. Wrażenia biegacza są równie ważne jak spostrzeżenia wynikające 

z wideoanalizy. Wreszcie wybrany zostaje model najbardziej odpowiadający potrzebom 

danego biegacza.

* nadpronator – osoba mająca skłonność do nadmiernego ustawiania/nadmiernej rotacji 

podeszwy stopy/wewnętrznego łuku stopy do dołu

** nadsupinator – osoba mająca skłonność do nadmiernego ustawiania/nadmiernej rotacji 

podeszwy stopy/wewnętrznego łuku stopy do góry
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naturalne
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sportowiec ważący 70kg potrzebuje ok. 

630g węglowodanów dziennie podczas 

fazy „ładowania węglowodanami”, przy 

założeniu spożycia 9g węglowodanów 

na kilogram masy ciała. taka ilość 

węglowodanów znajduje się w poniższym 

menu. poniższe menu dostarcza 

3300kcal, 120g białka, 41g tłuszczu (11% 

energii) i zapewnia wszystkie niezbędne 

składniki mineralne i witaminy, ale 

kładzie nacisk wyłącznie na produkty 

o dużej zawartości węglowodanów, więc 

można je uzupełniać innymi produktami. 

• 4 kromki chleba razowego z pastą 

sojową (ilość pasty 100g)

• 1,5 szklanki płatków owsianych 

gotowanych w dwóch szklankach mleka 

(krowiego bądź sojowego)

• 2 szklanki makaronu z 1 szklanką sosu 

pomidorowego

• koktajl owocowy z 4 bananów i 1 szklanki 

truskawek
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 Wyskok z oporem 

należy wyskoczyć jak najwyżej i wylądować w tej samej pozycji

Ćwiczenia siły mięśniOwej
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