
Treinamento em encostas. 

Encostas, morros, subidas, colinas ... palavras que muitas vezes aparecem nos diferentes planos de 

treinamento de corredores de todo o mundo, mas que geralmente têm os mesmos 

objetivos. Torne-os melhores corredores ! 

pistas de formação e l s e um tipo de formação de resistência que ajuda a melhorar a resistência 

muscular, potência aeróbia e anaeróbia poder e que desempenha um importante papel noreforço 

dos músculos da perna ajuda a melhorar a técnica de corrida r r, velocidade e economia de 

corrida. 

Dependendo dos objetivos do treinador t e nga levantadas, fatores como: número de sessões 

por semana, cada uma taxa de repetição, o comprimento da encosta, número de 

repetições,deve n ser considerado o grau de desigualdade. S i é um declive para fazer uma única 

corrida , a que altitude ela está se estiver na superfície do solo ou do pavimento e 

outros aspectos sãomuito importantes na escolha de qual aumento será feito . 

Durante a execução em encostas, se a intensidade é alta e crescente tem muito inclinação, o 

atleta tien d e ter maior levantar o joelho s e maior amplitude de movimento de seus braços ,e 

certamente não é muito maiores dorsiflexi ou n seus tornozelos, indicando que estes devem n ser 

forte e com grande mobilidade para empurrar para cima durante a ação e reação durante a 

execução. 

Como as corridas em superfícies planas e regulares, o treinamento em taludes também deve ser 

considerado o tipo de treinamento a ser realizado, seja do tipo contínuo ou se será do 

tipofracionado. 

No primeiro caso, quando executado em um declive de grande comprimento, o que poderia muito 

bem chegar a cerca de 10 a 12 quilómetros do ritmo de corrida será menor, e no caso deintervalo 

de formação em encostas, dependendo dos objetivos são usa repetições que poderiam ir de cerca 

de 50 a 400 metros em um ritmo mais rápido e é considerado o número de repetições 

de uma mesma intensidade e padrões de recuperação. 

Como indicamos anteriormente, os benefícios do treinamento em inclinações são variáveis e, 

entre eles , podemos revisar o seguinte: 

Melhora o poder e força dos músculos das pernas 

Melhora a frequência do comprimento Stride. 

Quando as seções são curtos e máxima ad velocidade esarrolla ajuda r velocidade e força. 

Melhora a tolerância ao lactato e em alguns casos o limiar anaeróbico e o VO2 máx . 

Considerando-se a distância, duração das pistas pode ser clasif i carro em curto, médio ou 

longo prazo. 

Os declives curtos geralmente não excedem 30 segundos durante sua execução e podem ter entre 

3 e 18 graus de inclinação. Se a intenção é para melhorar a força ou acelerar o número de 

repetições não deve exceder 8 e permitindo a recuperação suficiente entre eles, mas s ou duração 

só deve chegar a 15 segundos e, se o objectivo é para melhorar a resistência do número de 



repetições deve ser mais velho, mas tanto a intensidade quanto a recuperação devem ser 

menores. 

Um exemplo de treinamento clássico para um corredor de longa distância pode ser o apresentado: 

De 8 a 10 repetições de um declive de cerca de 150 metros com 120 segundos 

de recuperação para corredores de 1.500 e até 5.000 metros. 

De 8 a 10 repetições de um declive entre 200 e 300 metros para corredores de maior distância. 

C uestas meios, cuja duração é de 30 a 90 segundos, e eles combinados benefícios 

de n c uest curto como estímulos em resistência muscular local e de ácido láctico 

de tolerância, onde a principal fonte de energia é tanto aeróbico como o anaeróbico e 

o corredor experimentarão o acúmulo de lactato no sangue. 

Um exemplo de treinamento para esse tipo de inclinação é : 

De 6 a 8 repetições entre 30 e 45 segundos corredores amadores desempregados . 

1 0 a 15 repetições de 60 a 75 segundos a melhores corredores treinados. 

A pausa de recuperação entre cada repetição será trotada para baixo ou caminhando até o local 

de partida. 

Por último, as longas encostas t ienen últimos 90 5 minutos, onde a maior parte da energia vem 

do metabolismo aeróbio, sendo de grande benefício para aqueles corretor está sepreparando 

para competir na distância s 10.000m-se. 

Concluiu por notar que antes de realizar exercícios de subida, os pilotos menos experientes devem 

ter uma mínima ou treinamento aeróbico, força muscular e força para obter melhores benefícios 

deste tipo de formação, isso os ajuda a não constantemente feridos. Deve também respeitar a 

recuperação diretrizes e treinar no reboque é um tipo de exigir treinamento. 

 


