
Sou eu correr por quilômetros ou fazer isso por muito tempo? 

Quantas vezes meus alunos e muitos outros corredores amadores de outros clubes de 

corrida me fizeram essa pergunta ! 

Por tudo que eu sempre tive a mesma resposta; Corra e aproveite seu treinamento , e sua 

experiência como corredor e suas metas lhe darão a resposta. 

Aprofundar um pouco mais sobre o assunto poderia dizer que, de acordo com a opinião 

de muitos treinadores, a corrida pelo tempo é melhor para iniciantes ou novatos do que 

corredores de elite. 

A principal razão pela qual se considera que correr em vez de quilômetros em corredores 

novatos se concentra em como , de uma forma ou de outra, isso poderia afetar o 

indivíduo do ponto de vista psicológico e fisiológico . 

S ia me uma pessoa que precisa de mim como um treinador e sua experiência de corrida é 

pouco, no começo eu prescrever suas sessões de treinamento longo e permanente com 

base no tempo e, desta forma certifique-se não para criar demasiada pressão sobre o 

romance chega corredor Por exemplo, se um corredor com pouca experiência for 

executado por 45 minutos, seu objetivo será focado em correr por 45 minutos e 

pronto ! Sua maior pressão será cumprir o tempo estipulado e não percorrer um 

determinado número de quilômetros . Embora eu considere que não é tão simples quanto 

indicado, como treinador eu tenho que ter certeza que o aluno saiba exatamente como 

serão os 45 minutos da corrida, então é necessário orientá-lo de forma precisa para que 

ele obtenha o maior benefício do treinamento. 

Agora, se o mesmo aluno tinha pedido para o e n em vez de correr 45 minutos, 

irá pedir por exemplo corrida de 5 km é provável que a distância correr em um ritmo 

muitoelevado ou muito lento de acordo com sua capacidade, no primeiro dos casos, ela 

seria executada em uma intensidade muito alta para a qual ainda não está preparada, no 

segundo, poderia durar muito tempo, de modo que os efeitos psicológicos e 

fisiológicos que poderiam ser gerados Nenhum esforço é provável a ter um efeito 

negativo,especialmente a nível do músculo esquelético. No entanto, não para o 

tempo, não é uma grande chance de fazê-lo de acordo com seus sentimentos e nesses 45 

min utes chegar recorr er 4 a 6 km, para mim o mais importante coisa é ir familiarizado 

com carreira e não causar um abandono precoce do aluno . 

Existem muitos fatores ; tais como nível de fitness, saúde, clima, comida, 

humor e muitos outros que afetam o tempo que leva para viajar 

um para determinad distância emquilómetros de modo que o tempo que leva para cobrir 

os quilômetros podem variar de uma sessão para outra, mas se você for correr por um 

tempo pré-estabelecido, essa hora será sempre a mesma e o que variará será a distância 

que você percorrer durante esse tempo . 



Para os corredores, iniciantes e novatos que correm pelo tempo é mais motivador, porque 

é o mesmo participante que, de acordo com os objetivos delineados com antecedência , 

conforme for fortalecido e a experiência adquirida, imprimirá mais velocidade à sua 

carreira. . 

No outro lado, corredores iniciantes correndo para o tempo que ele s permitido para ver o 

progresso dela n porque, como mencionado acima, como você vai n ganhando mais força, 

resistência e experiência vai s permitem que você veja como concorrer a um 

t i empo específico pode n vai alcançou maior distância no mesmo tempo. 

Particularmente, de acordo com as características individuais de meus alunos, costumo 

fazer combinações em seus programas de treinamento , de modo que gradualmente 

coloco sessões de treinamento contínuas em quilômetros em que elas correm em um 

certo ritmo, mas sempre respeitando o ritmo que corresponde a elas . então, o que eem 

certos momentos de preparação eles realizam um teste que permite que eles saibam o 

que seu ritmo de corrida, seja por taxa por quilômetro ou ritmo cardíaco e que se estende 

desde a etapa de aquecimento acima de seu ritmo de competição e ritmos de carreira 

para treinamento anaeróbico . L ike um pouco do meu colega s colocar muito cuidado 

para que este teste é cumprida em fim de obter o maior benefício possível e evitar a 

acumulação de quilómetros desnecessários. 

Em suma, treinar pelo tempo é benéfico para aqueles que estão começando ou 

que têm pouca experiência no mundo das corridas, pois permite que eles conheçam 

certos aspectos do treinamento que serão de grande benefício na medida em que estão 

melhorando. Na medida em que seu nível atlético e sua capacidade volitiva são 

aumentadas , novas sessões de treinamento serão incorporadas onde eles são solicitados 

a percorrer uma certa distância em um ritmo pré-estabelecido. 

  

 


