
 

 

TRENING 

20  lipiec – 26  lipiec 2020 

 

1 Trening +1 

 
Niska intensywność + zapobieganie kontuzjom 

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

W trakcie biegu wykonaj 10 przyspieszeń na odcinkach od 40 do 80m. 

Rozciąganie, 

Prędkość: 

Mężczyźni: zacznij po 5’30’’ – skończ po 4’45’’/km. 

 

+ Prewencja kontuzji – 3 do 5 serii lub Zdrowe Plecy z „Fit Sędzia”: 

 

 

I seria - Utrzymaj pozycję stabilną przez 1 minutę.  

II seria - Co 10 sekund unieś na zmianę nogę. 

III seria – Co 10 sek. unieś nogę i przeciwną rękę do góry 

 

I seria - Utrzymaj pozycję stabilną przez 30 minutę.  

II seria – Dodatkowo unieś górną nogę prostą w kolanie 

III seria – Dodatkowo unieś górną nogę prostą w kolanie 

 

Z pozycji stojącej wykonaj przysiad i następnie wykonaj 

wyskok z przysiadu w górę. – 10x 

 

20 – 30 pompek. W każdej serii inna wersja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 Trening +3 lub -3 

 
Rozgrzewka 

10’ biegu z niską intensywnością do 75% tętna max. 

10’ ćwiczeń mobilizujących: skipy, półskipy, krok dostawny, przekładanka bieg tyłem itp…. 

3 x 40m. przyspieszenie 

Rozciąganie 

 

Średnia intensywność/Szybkość wydłużona 

 

Sędziowie: 

 

I seria: 8 x 100 – po 18’’ 

II seria 8 x  80 – po 13,5’’  (17’’/100m) 

III seria: 8 x 60 po 9’’ (15’’/100m) 

 

Wszystkie przerwy między odcinkami 60’’ 

 

Asystenci: 

 

I seria: 8 x 50m – po 9’’ – przerwy – 45’’ 

II seria 8 x  40m – po 7’’  - przerwy – 30’’ 

III seria: 8 x 30m – po 5’’ – przerwy – 20’’ (biegaj w dwie strony) 

 

Przerwy między seriami 3’ 

 

Jest to średnia intensywność – ale tym razem, z powodu długich przerw między odcinkami, 

nie kieruj się tętnem. 

Biegaj w podanych czasach. 

 

Praca od średniej do ciężkiej ale nie bardzo ciężka. 

 

Trucht 10’ Rozciąganie, 

 

3 Trening 

Siłownia lub Odnowa (bez biegania) 

 

 

 

 

4 Trening (-1 lub -2) 

 
Rozgrzewka 

10’ biegu z niską intensywnością do 75% tętna max. 

5’ ćwiczenia: dostawny, tyłem, zyg-zag itp… 

Rozciąganie dynamiczne 

3 x 20m – przyspieszenie 

 



 

 

Szybkość: 

2 serie: 

 

Jedna seria to 5 sprintów: 

20, 40, 80,40,20m. 

Sędziowie – na dłuższych odcinkach dodajemy zmianę kierunku biegu 

Asystenci – na prostej 

Przerwy – powrót spokojnym marszem 

Przerwa między seriami – 6’ 

 

Wszystkie sprinty poprzedź nabiegiem na odcinku 5m. 

 

 

Trucht 5’; Rozciąganie 

 

 
Rekomendowany dzień wykonania treningu: 

 
(+1) – jeden dzień po meczu 

(+3) – trzy dni po meczu 

(-3 lub -2) – dwa lub 3 dni przed meczem 

(-1 lub -2) – dzień przed meczem lub dwa dni przed meczem  

 


