
Tuning para corridas de longa distância. 

Basicamente o treinamento físico não é outra coisa que uma adaptação do organismo para tolerar 

cargas maiores, isto é, é treinado para poder treinar mais forte e portanto melhorar nas 

competições . Isto é conseguido através do acompanhamento de um processo baseado 

na Síndrome Geral de Adaptação, em que uma sessão de treinamento provoca um nível de 

estresse que leva à fadiga que com o descanso adequado faz com que o corpo se recupere e se 

adapte com relação com o estresse inicial e que se repetido metodicamente fará com que o 

desempenho aumente progressivamente. 

Per ou o que se nós treinar duro todos os dias, e ntonces deve ser melhores corredores? . A 

verdade não é tão simples, de modo que pode haver um efeito de treinamento deve atender a 

uma série de requisitos relacionados ao treinamento esportivo . 

Um planejamento adequado , programação e desenvolvimento tático de treinamento e 

competições são aqueles que permitem melhorias. 

Entre as opções de planejamento e táticas de treinamento para as competições, encontramos o 

ajuste ou ajuste que alguns eles chamam de Tapering , um termo que eu não uso em 

particular para me referir a ele porque acredito que o nosso espanhol é tão bonito e tem um 

grande repertório de palavras e sinônimos que eu não acho que nós precisamos para usar outra 

linguagem para expressar a nós mesmos , mas hey, se isso faz-los Feli ... ces. 

Em termos de treinamento para corredores de longa distância, o ajuste é a fase do programa em 

que o volume de trabalho é reduzido em face de uma competição muito 

importante , uechegou sem perder forma desportiva, é o período de assimilação do ónus 

da formação, se feito corretamente, permitirá que você para chegar a uma compensação 

excessiva à competição.Colocar mais tecnicamente, o passo ou afinação são períodos de 

redução da formação s volumes última aproximadamente 7 a 21 dias para ser realizada antes de 

uma competição com o objectivo de atingir o clímax do desempenho na competição específica. 

A agência adaptou a diferentes estímulos para l ou SOMETI que fazemos durante cargas de 

treinamento anteriores da competição, e como essa carga desce 

gradualmente vamos começardescansamos para que possamos nos apresentar no mais alto nível 

de nossas possibilidades . 

Hoje, a maioria dos planos de treinamento para corridas de longa distância, bem como para 

eventos de triatlo ou resistência à natação incluem pelo menos uma fase de sintonização . 

Quais são os objectivos do campo? 

metas de ajuste estão intimamente relacionados com l experiência que você 

tem como um corredor, bem como a extensão real de nossas possibilidades. De acordo com a 

literatura, através da sintonização ou arremesso pode ser melhorado até 3% em tempos de 

corrida, per ou treinamento planejamento e processo de ajuste não foi bem tomado sem dúvida 

que será praticamente impossível melhorar na corrida. 

L ógicamente que o primeiro objectivo é procurado com o ajuste é para melhorar os tempos de 

corrida, como bem como outras metas importantes para ocorrer essa melhoria, 

tais comolesões e vitar, o envelope treinamento, estresse psicológico causado por fatores 



externos ou fatores internos que precedem uma competição, recuperam o organismo do rigor do 

treinamento e tom para a competição . 

Através do ajuste, o VO2Max, os estoques de glicogênio muscular, a força muscular, a força e 

outras qualidades importantes são aumentados . Há também uma redução nos valores de cK,que 

é um indicador de maior ou menor desgaste físico induzido, entre outras coisas, pelo exercício. 

Assim como os programas de treinamento devem ser individuais e responder às características e 

necessidades específicas de cada corredor, a afinação também deve estar de acordo com esse 

princípio e, embora todo o ciclo de treinamento tenha sido executado corretamente, um erro no 

momento da planejar a afinação pode ter consequências negativas no atleta. Como dissemos 

antes, o ajuste implica uma diminuição no volume de treinamento e deve ser orientado de acordo 

com o nível atlético de cada corredor , seus objetivos, o tipo de corrida em que competirão e 

como eles treinam . 

O campo é uma mistura perfeita entre a aplicação de desportos aferentes ciência s e experiência 

do treinador, cuja finalidade é para alcançar uma maior acentuação das qualidades como força, 

resistência, habilidade e táticas no ponto e tempo mais ideal macrociclo 

de treinamento adequado , e envolve a busca da combinação mais ideal entre volume, freqüência, 

intensidade e duração dos estímulos durante o ajuste . 

Para as competições, além de 21 km o ideal é um passo duas semanas antes do teste, que 

foi transformada eo declínio no volume de treinamento em exercícios de maior qualidade. 

Para corridas mais curtas, como 21 km, 10 km e 5 km, as afinações poderiam ser usadas com uma 

duração de 7 a 10 dias antes do evento. 

  

 


