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Wpływ doświadczenia
treningowego na rozwój siły

SZTUKA UKŁADANIA PLANÓW TRENINGOWYCH | Objętość

Mogłoby się wydawać, że występuje również
pewna zależność pomiędzy objętością trenin-
gową a przyrostem siły mięśniowej. Aktualnie
dysponujemy wystarczającą ilością danych,
z których jednoznacznie wynika, że powyższa
zależność rzeczywiście istnieje. Wskazują na
to wyniki ponad 200 badań naukowych,
w których zauważono powyższy trend wśród
osób niewytrenowanych, trenujących rekre-
acyjnie, jak również wśród zawodowych spor-
towców [11, 12].

Zasadniczo powyższe badania potwierdziły pro-
ces adaptacji do treningu, jak również zależność
pomiędzy objętością a przyrostem siły.

Wyniki wskazują na to, że znacznie większe adap-
tacje są możliwe do osiągnięcia w kolejnych se-
riach treningu, nawet u osób niewytrenowanych.
W przypadku osób początkujących większą po-
prawę siły można osiągnąć przy mniejszej objęto-
ści niż ta, która jest wymagana dla osób
o większym doświadczeniu treningowym.
stosunek wysiłku do korzyści z treningu siłowego
jest wysoce zależny od poziomu wytrenowania,
a programy treningowe ukierunkowane na rozwój
siły powinny być dobierane indywidualnie.

Ponadto prędkość wzrostu siły po zainicjowaniu
danego treningu maleje wraz ze wzrostem do-
świadczenia i aktualnego poziomu wytrenowania.

Szybki wzrost siły jest typowy dla początkowych
okresów treningu, zwłaszcza u osób niewytreno-
wanych, i prawdopodobnie ma związek z adapta-
cjami na poziomie układu nerwowego i ze
zwiększoną aktywacją jednostek motorycznych.0,0
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DO ZAPAMIĘTANIA

Kontrolowanie postępów treningu jest bardzo
istotne i może być realizowane na podstawie
ciężaru, liczby powtórzeń, a także subiektywnej
skali postrzeganego wysiłku.

Pojedyncza i podwójna progresja to świetne
narzędzia domonitorowania wyników treningu,
które warto uwzględnić w każdym planie
treningowym.

Bardzo ważnymi aspektami, aczkolwiek mniej
oczywistymi, są również technika i zakres ruchu.

Niezależnie od naszych starań na pewnym pozio-
mie zaawansowania przyjdzie moment, w którym
ilość dostarczanego stresu w skali tygodnia będzie
zbyt niska, abyśmy w dalszym ciągu mogli liczyć
na pozytywne adaptacje. Jest to moment,
w którym prawdopodobnie możesz zwiększyć
objętość treningową.

Gdy po cyklu treningowym Twój progres się zatrzymał,
masz kilka możliwości:

Czy Twój progres się
zatrzymał?

NIE
Niczego nie zmieniaj

TAK
Czy jesteś zregenerowany?

TAK
Zwiększ objętość treningową NIE

Tymczasowo zmniejsz objętość treningową.
Zrób sobie lekki tydzień. Jeśli to poprawi Twoje
wyniki – świetnie. Jeżeli znów zaczniesz szybko
odczuwać zmęczenie i wystąpi stagnacja,
wtedy najprawdopodobniej potrzebujesz czegoś
więcej niż tylko deloadu i taperingu. Warto roz-
ważyć zmniejszenie objętości treningowej
oraz rozdzielenie treningu na mniejsze segmenty
lub reorganizację, co pozwoli zapanować nad
przemęczeniem.
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Czy rzeczywiście trenujemy
tak ciężko, jak myślimy?
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Z istotnych informacji dotyczących intensywności
naszych treningów na uwagę zasługuje fakt, że z
reguły nie jest ona tak wysoka, jak nam się wydaje.

W badaniu, w którym wzięło udział 161 wytreno-
wanych mężczyzn [7], uczestnicy odpowiedzieli na
pytanie, z jakim ciężarem z reguły wykonują 10 po-
wtórzeń przy wyciskaniu na ławce poziomej.
Po krótkiej rozgrzewce wykonali maksymalną licz-
bę powtórzeń wyciskania z ciężarem, który zade-
klarowali w odpowiedzi na pytanie.

Wyniki były następujące:
średnia liczba powtórzeń wykonanych do niepo-
wodzenia z ciężarem, z którym uczestnicy z reguły
wykonywali 10 powtórzeń, wynosiła 16, natomiast
aż 40% badanych było w stanie wykonać 17 po-
wtórzeń lub więcej.
Z powyższego badania możemy więc wywniosko-
wać, że intensywność treningu, z którą z reguły
trenujemy, jest znacznie niższa, niż zakładamy.
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DO ZAPAMIĘTANIA

Jest pewne prawdopodobieństwo, że kobiety są
mniej dokładne w zgłaszaniu rzeczywistego
zmęczenia aniżeli mężczyźni.

Dokładność zgłaszanej liczby powtórzeń w zapasie
rośnie wprost proporcjonalnie do zmęczenia.

Definiowanie intensywności na podstawie liczby
powtórzeń w zapasie jest prostsze w zastosowaniu
i bardziej efektywne w porównaniu
do subiektywnej skali postrzeganego wysiłku.

Z reguły trenujemy ze znacznie niższą
intensywnością, niż zakładamy.


