
Nowy cykl autorski na skipolu napisany przez byłego biegacza 

narciarskiego. Dzisiaj cz.I - co nam daje aktywność fizyczna  

 

Cześć fajnie że czytasz ! Pozwól że opowiem Ci kilka słów o sobie. Nazywam się Tomasz Skurzok, 

jestem byłym zawodnikiem biegów narciarskich. Z racji tego że nie zostałem mistrzem świata 

postanowiłem zgłębiać tematykę treningu. Pierwszym krokiem do tego były studia na AWF w 

Katowicach, po drodze liczne kursy, szkolenia, a także nauka od najlepszych 

specjalistów  przygotowania motorycznego i  siłowego w kraju . W serii artykułów na skipol.pl 

postaram się przybliżyć wam zagadnienia związane z aktywnością fizyczną , regeneracją , treningiem , 

planowaniem a także z chęcią poruszę wasze propozycje tematów o których chcieli byście 

poczytać.  Jestem pewien że zarówno trenerzy, zawodnicy jak i osoby trenujące rekreacyjnie znajdą 

coś dla siebie. Gotowi ? 

Zapraszam do lektury ! 

CO NAM DAJE AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA 

Zbliża się zima, wiele z czytelników tego serwisu zapewne wybierze się na trasy biegowe czy stoki 

zjazdowe zaznać fantastycznych widoków jak i pooddychać świeżym powietrzem. Wcześniej musimy 

jednak zadać sobie pytanie „ Jak wyglądała nasza aktywność fizyczna w ostatnich miesiącach”? Czy jestem 

gotowy/a żeby przejść 5 km w trudnym terenie z uśmiechem na twarzy i nie zrobić sobie krzywdy na 

ciężkich  zjazdach. Bieganie na nartach wymaga od człowieka kilku dobrze ukształtowanych zdolności 

motorycznych takich jak wytrzymałość, siła , koordynacja. Wybierając nasze cele dla siebie musimy wziąć 

pod uwagę nasz wiek, masę ciała, przebyte lub trwające choroby.  O przygotowanie do sezonu narciarskiego 

musimy zadbać już w okresie letnim. 

Jak to zrobić ? 

 Przede wszystkim wysiłek fizyczny musi nam towarzyszyć min 2/3 razy w tyg przez cały rok. Treningi 

takie jak jazda na rowerze , marszobiegi, pływanie, nartorolki   bardzo mocno kształtują naszą wytrzymałość 

co przełoży się na efektywność biegu na nartach. Należy jednak pamiętać o ćwiczeniach kształtujących siłę 

globalną naszego organizmu, w biegu na nartach udział bierze większość głównych grup mięśniowych, 

pamiętajmy że to siła mięśni napędza nasz szkielet  do pracy . Niedostatecznie  silne mięśnie nie są w stanie 

utrzymać naszego ciała w pozycji pionowej, co w konsekwencji doprowadza do tak częstych w dzisiejszym 

świecie wad postawy, problemów ze stawami i wiele innych dysfunkcji które przeszkadzają nam w 

codziennym życiu . O tym jak usprawnić swoje ciało napiszę w kolejnych artykułach. Dziś jednak chcę się 

skupić na korzyściach jakie daje Ci konsekwentne zażywanie sportu. 

http://skipol.pl/kocham_biegowki_trening_technika/artykul/10656-nowy-cykl-autorski-na-skipolu-napisany-przez-bylego-biegacza-narciarskiego-dzisiaj-czi---co-nam-daje-aktywnosc-fizyczna
http://skipol.pl/kocham_biegowki_trening_technika/artykul/10656-nowy-cykl-autorski-na-skipolu-napisany-przez-bylego-biegacza-narciarskiego-dzisiaj-czi---co-nam-daje-aktywnosc-fizyczna


Układ krążenia 

   - Zwiększenie pojemności skurczowej i minutowej serca 

   - Zmniejszenie tętna spoczynkowego oraz wysiłkowego 

   - Obniżenie ciśnienia tętniczego krwi 

   - Lepsze zaopatrzenie tkanek w tlen 

   - Wzrost poziomu mioglobiny w mięśniach 

   - Wzrost ilości czerwonych krwinek 

Układ oddechowy 

   - Poprawa wentylacji i wzrost pojemności życiowej płuc 

   - Usprawnienie czynności oddechowych przepony 

   - Wzmocnienie siły mięśni oddechowych 

   - Poprawa ruchomości klatki piersiowej 

Układ Nerwowy 

   - Poprawa percepcji wzrokowej i koordynacji psychoruchowej 

   - Wydzielane podczas wysiłku endorfiny mają wpływ na zmniejszone odczywanie bólu , a także głębsze 

uczucie zadowolenia czy dobry nastrój po zakończonym wysiłku. 

Narząd Ruchu 

   - Zwiększone ukrwienie i odżywienie stawu 

   - Pobudzenie kaletek maziowych 

   - Wzmocnienie mięśni i ruchomości w stawach 

   - Lepsza ruchomość kręgosłupa ( pionowa postawa do później starości ) 

   - Mocniejsze kości ( ochrona przed urazami mechanicznymi ) 

Jak widzimy sport rekreacyjny niesie za sobą wiele korzyści, które w bardzo dużym stopniu wpływają na 

jakość naszego życia.  Kiedy dostosujemy wysiłek do naszych rzeczywistych możliwości i nieraz schowamy 

ego do kieszeni możemy cieszyć się zdrowiem do późnej starości. Już za tydzień  kolejny artykuł . 

Jeżeli masz jakieś pytania, chcesz skonsultować swój plan treningowy lub nauczyć się wykonywać 

ćwiczenia usprawniające Twoje ciało można mnie spotkać w Katowicach lub Istebnej a także na facebooku i 

instagramie (góral trenuje ) 

Pozdrawiam i życzę super tygodnia ! 

Tomasz Skurzok 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/TomaszSkurzokPersonalTrainer/


Norweski Model Treningowy  

 Plany treningowe dla 13-14 latków  

Przepis na mistrza biegówek, norweski model treningowy  

Norweski model treningowy : opis prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży w wieku 13-18 
lat, struktura czasowa treningu, opis poszczególnych okresów przygotowawczych, 
przykładowe plany treningowe, podział na strefy intensywności, wskazówki i wytyczne dla 
trenerów, narzędzia do kontroli procesu treningowego i rozwoju zawodnika i wiele innych. 
W pierwszej części opracowania materiałów treningowych przygotowanych przez Norweski 
Związek Narciarski struktura czasowa treningu, zapraszam! 

Norwegowie twierdzą, że aby odnosić sukces na arenie międzynarodowej w wieku seniora 
zawodnik potrzebuje pomiędzy 750 a 900 godzin treningu rocznie, aby jednak dojść do takiej ilości 
treningu należy od młodego wieku stopniowo zwiększać objętość treningową zawodników i 
przygotowywać ich na rosnące obciążenia. Wzrost objętości treningowej powinien wynosić od 5 
do 10% w skali roku. Jednocześnie należy pamiętać o korelacji pomiędzy objętością i 
intensywnością treningu. Nie można również zapominać o personalizacji treningu, który powinien 
być dobierany pod zawodnika, mając na uwadze jego stan zdrowia, stan psychiczny i motywację. 

Przyjmuje się, że aby osiągnąć perfekcję w wykonywaniu czegokolwiek potrzeba przynajmniej 
10 lat ćwiczeń, podobnie jest z bieganiem na nartach. Teoria treningowa mówi również, że w 
treningu dzieci powinniśmy skupić się na treningu wszechstronnym, dopiero około 11-12 roku 
życia powinno się wprowadzać treningi ukierunkowane pod konkretną dziedzinę sportu, a dopiero 
w wieku 15/16 lat ilość treningu ukierunkowanego powinna wyrównywać się z ilością treningu 
wszechstronnego. Z tych dwóch powodów Norwegowie prezentują przykładową strukturę rozkładu 
rocznej objętości treningowej przygotowanej dla zawodników od 13 do 23 roku życia : 

  

  

 

 

 

 

 

 

Wspomniany wyżej procentowy rozkład treningu wszechstronnego i ukierunkowanego w rozwoju 
dzieci i młodzieży : 

Norweski model treningowy : opis prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży w wieku 13-18 
lat, struktura czasowa treningu, opis poszczególnych okresów przygotowawczych, 
przykładowe plany treningowe, podział na strefy intensywności, wskazówki i wytyczne dla 
trenerów, narzędzia do kontroli procesu treningowego i rozwoju zawodnika i wiele innych. 
Pierwsza część, a w niej struktura czasowa treningu tutaj : W drugiej części opracowania 
materiałów treningowych przygotowanych przez Norweski Związek Narciarski podział 

Wiek zawodnika Liczba godzin treningu 
rocznie 

23 900 

22 820 

21 750 

20 690 

19 630 

18 580 

17 530 

16 480 

15 440 

14 400 

13 370 

http://skipol.pl/kocham_biegowki_trening_technika/artykul/10562-norweski-model-treningowy-czesc-3-plany-treningowe-dla-13-14-latkow


intensywności wysiłku na strefy oraz procentowy rozkład treningu na poszczególne z nich, 
zapraszam! 

W poprzednim wpisie opisywałem jak według Norwegów powinna zmieniać się objętość 
treningowa oraz rozkład jej na trening wszechstronny i ukierunkowany biegacza narciarskiego na 
przestrzeni 10 lat, aby mógł on osiągnąć poziom mistrzowski na koniec tego okresu. Dziś pora na 
intensywność. Norwegowie dzielą intensywność treningu na 8 stref, które określają na podstawie 
charakteru danego wysiłku i procentu tętna maksymalnego. Jak ustalić tętno maksymalne? 
Najlepiej poprzez specjalne badania, jeśli jednak nie mamy takiej możliwości maksymalny puls 
można sprawdzić poprzez test : na początek biegniemy spokojnie przez 3-4 minuty aby rozgrzać 
organizm, następnie przyspieszamy do około 90% naszych możliwości i utrzymujemy to tempo 
przez 2 minuty, po nich przez kolejne 2 minuty stopniowo zwiększamy tempo do maksymalnej 
intensywności. Najlepiej aby ostatnie 4 minuty testu były przeprowadzane na delikatnie 
wznoszącym się podbiegu. Najwyższe odnotowane tętno, to tętno maksymalne. 

Strefa 
intensywności 

% HR Max Przykłady treningów 

i8 ------- Treningi szybkości maksymalnej w postaci odrębnej sesji 
lub przyspieszenia maksymalne w trakcie długiego 
wybiegania (np.20x10”/5’p) 

i7 ------- Interwałowy trening beztlenowy z krótkimi intensywnymi 
przyspieszeniami i dłuższymi przerwami (np. 10x30”/90”p) 

i6 ------- Interwałowy trening beztlenowy tolerancji na zakwaszenie 
z krótki intensywnymi przyspieszeniami o czasie trwania 
równym lub dłuższym niż czas trwania przerwy 

(np. 10x30”/30”p) 

i5 92-97 Zawody, sprawdziany, interwały o intensywności 
submaksymalnej z przerwą o długości 70-90% czasu pracy 
(np.5x5’/4’p) 

i4 87-92 Trudny, ciągły bieg dystansowy lub interwały z przerwą o 
długości około 50% czasu pracy (intensywność progowa, 
np.40’ bieg ciągły albo 5x8’/4’p ) 

i3 82-87 Naturalny interwał, trudne długie wybiegania, długie 
interwały z przerwą o długości 20-30% czasu pracy (np. 

i2 72-82 Długie wybiegania umiarkowanej intensywności 

i1 60-72 Długie, łatwe wybiegania, rozgrzewka 

Objaśnienia : 

5x5’/4’p – 5 interwałów o czasie trwania pracy równym 5 minut na przerwie o długości 4 minut 

30” – 30 sekund 

 

 

 

 

 



Teraz, kiedy wiemy już, jak wyznaczyć puls maksymalny i znamy już podział intensywności 
wysiłku na strefy możemy przejść do podzielenia naszej objętości treningowej na każdą z nich. 

Strefy 
intensywności 

Procent z całkowitej 
objętości trening 

Komentarz 

Spokojny 
trening (i1-i2) 

70-80%  dla starszych sportowców, którzy trenują 
bardzo dużo i potrafią utrzymać dobrą 
technikę przy niskiej intensywności 
większość tego treningu powinna być 
przeprowadzana w strefie i1 

 młodsi i mniej wytrenowani sportowcy 
powinni starać się utrzymywać dobrą 
technikę, może to być kompensowane 
poprzez większą ilości treningu w strefie i2 

 ważne jednak aby najdłuższej treningi 
powyżej 2-3 godzin powinny być 
realizowane w i1 

Intensywny 
trening (i3-i5) 

8-12% 

(licząc zawody) 

 wszystkich trzech intensywności można z 
powodzeniem używać zarówno dla 
seniorów i juniorów 

 w okresie letnim większość treningu 
intensywnego powinna być 
przeprowadzana w strefie i3 

 w okresie jesiennym i zimowym i4/i5 

Siła 5-7%  trening siły w skali roku powinien 
przechodzić od siły ogólnej na początku 
okresu przygotowawczego do 
specyficznego pod biegi narciarskie 
treningu siły na jesień 

 w treningu siły powinniśmy znaleźć 
miejsce na trening siły maksymalnej (3-5 
powtórzeń), wytrzymałości siłowej (ponad 
20 powtórzeń lub 30-60” pracy) i siły 
eksplozywnej 

Szybkość 2-4%  jeśli ktoś chce być w stanie wygrywać w 
biegach narciarskich jako senior rozwój 
szybkości powinien być jego priorytetem w 
wieku juniora 

 trening szybkości powinien być 
przeprowadzany głównie na nartach i 
nartorolkach zarówno w terenie płaskim, 
jak i na podbiegach i zjazdach, każdym 
krokiem (jednokrok, dwukrok symetryczny 
i asymetryczny, bezkrok, jednokrok 
klasyczny i krok naprzemianstronny) na 
pełnym wypoczynku i na zmęczeniu 

 25 minut treningu szybkości w tygodniu 
przez 11 miesięcy daje 20 godzin rocznie, 
przy całkowitej objętości treningu równej 
500 godzin jest to 4% 



Plyometria Około 1%  trening plyometryczny jest bardzo dobrym 
uzupełnieniem do treningu siły. Warto go 
wykonywać zarówno przy sile 
maksymalnej, jak i szczególnie 
eksplozywnej 

 warto również wykorzystywać ćwiczenia 
techniki o plyometrycznym charakterze 

Rozciąganie Nieuwzględniane w 
kwocie całkowitej 
objętości 
treningowej 

 bardzo ważne jest rozciągać się kilka razy 
w tygodniu aby nie dopuścić do utraty 
ruchomości i mobilności poprzez 
przykurczone mięśnie 

 rozciąganie pomaga zapobiegać 
kontuzjom 

 

Norweski model treningowy : opis prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży w wieku 13-18 
lat, struktura czasowa treningu, opis poszczególnych okresów przygotowawczych, 
przykładowe plany treningowe, podział na strefy intensywności, wskazówki i wytyczne dla 
trenerów, narzędzia do kontroli procesu treningowego i rozwoju zawodnika i wiele innych. 

Pierwsza część, a w niej struktura czasowa treningu tutaj : W drugiej części opracowania 
materiałów treningowych przygotowanych przez Norweski Związek Narciarski opis procesu 
treningowego w podziale na okresy i przykładowe plany treningowe dla 13-14 latków, 
zapraszam do lektury! 

Kwiecień - Maj 

Okres roztrenowania i odpoczynku. Jak najdłużej możliwe zalecane jest kontynuować treningi na 
śniegu. Długie, spokojne wycieczki narciarskie z elementami zabaw szybkościowo-technicznych 
są jak najbardziej wskazane. Trening nie musi jednak być specjalnie systematyzowany, wystarczy 
3-4 sesji tygodniowo. Dopóki jest on zróżnicowany i przyjemny można zyskać wiele cennych 
godzin treningu specjalnego. Należy pamiętać aby nie zakłócało to regeneracji. 

Czerwiec - Sierpień 

„Okres treningu podstawowego 1”. Wprowadzenie w systematyczne szkolenie, ze stopniowym 
wzrostem objętości i intensywności. Jest to okres, w którym należy skupić się na priorytetach i 
pracy nad najsłabszymi punktami zawodnika, w zależności od jego wieku należy pamiętać o 
odpowiedniej ilości wszechstronnych jednostek treningowych.  Większość treningu intensywnego 
powinno być realizowane w strefie i3 (wytłumaczenie w poprzedniej części). 

Wrzesień - Październik 

„Okres treningu podstawowego 2”. Objętość treningu utrzymuje się na stałym poziomie. 
Intensywne treningi wykonywane wcześniej w strefie i3 należy stopniowo zamieniać na 
intensywności i4,i5. Najbardziej intensywne treningi powinny być przeprowadzane za pomocą 
ukierunkowanych środków treningowych (nartorolki, bieg imitacyjny z kijami). 

Listopad – Grudzień 

„Okres przygotowania specjalnego”. Najważniejsze są treningi na śniegu. Dla juniorów jest to 
ważny okres szkolenia, gdzie treningi symulujące zawody (sprawdziany) i starty w zawodach są 
niezbędne. Zarówno w ich czasie, jak i poza nimi (na łatwiejszych jednostkach treningowych) 



wykonuje się dużo ćwiczeń technicznych i taktycznych. Mimo pierwszych startów należy 
utrzymywać objętość treningową. 

Styczeń – Marzec / Kwiecień 

Okres startowy. W tym czasie należy uczyć młodych zawodników, które zawody są ważne, a które 
najważniejsze. Ważne jest również aby cały czas pracować nad szybkością i wytrzymałością. 

Przykładowy plan treningowy dla zawodnika w wieku 13-14 lat : 

Lato : 

 Poniedziałek – trening piłkarski/ lekkoatletyczny /  bieg w terenie / rower 
 Wtorek – rozgrzewka, mecz piłkarski lub inna intensywna aktywność, schłodzenie i 

rozciąganie + ćwiczenia siłowe 
 Środa – trening piłkarski / lekkoatletyczny / bieg w terenie / rower 
 Czwartek – zabawy z dużą szybkością i intensywnością (np. wyścigi rzędów) 
 Piątek – dzień wolny 
 Sobota – rozgrzewka, bieg w terenie lub na orientację, schłodzenie i rozciąganie 
 Niedziela – wycieczka górska lub rowerowa z rodziną 

W sumie około 8-9 godzin treningu w tygodniu. 

Jesień : 

 Poniedziałek – trening piłkarski/ lekkoatletyczny /  bieg w terenie / rower 
 Wtorek – rozgrzewka, bieg w terenie o wyższej intensywności, schłodzenie i rozciąganie + 

ćwiczenia siłowe 
 Środa – gry z piłką, trening obwodowy z ćwiczeniami wytrzymałościowymi i 

zwinnościowymi 
 Czwartek – nartorolki : rozgrzewka, wyścigi sztafetowe na krótkim odcinku kształtujące 

zwinność i szybkość, schłodzenie 
 Piątek – dzień wolny 
 Sobota – nartorolki : rozgrzewka, 10x1’(bieg pod górę), schłodzenie i rozciąganie 
 Niedziela – wycieczka górska lub rowerowa z rodziną 

W sumie około 8-9 godzin treningu w tygodniu. 

Zima : 

 Poniedziałek – dzień wolny / lekka aktywność 
 Wtorek – narty : rozgrzewka, wyścigi sztafetowe zawierające krótkie i długie odcinki, 

schłodzenie i rozciąganie + ćwiczenia siłowe 
 Środa – krótka wycieczka na nartach w zróżnicowanym terenie 
 Czwartek –narty : rozgrzewka, fartlekowy trening szybkości w terenie górzystym, odcinki od 

10 sekund do 1 minuty, schłodzenie 
 Piątek – dzień wolny 
 Sobota – rozgrzewka, zawody narciarskie na 3km, schłodzenie i rozciąganie 
 Niedziela – wycieczka na nartach 1,5-2 godziny 

W sumie około 7 godzin treningu w tygodniu. 

Norweski model treningowy : opis prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży w wieku 13-18 
lat, struktura czasowa treningu, opis poszczególnych okresów przygotowawczych, 



przykładowe plany treningowe, podział na strefy intensywności, wskazówki i wytyczne dla 
trenerów, narzędzia do kontroli procesu treningowego i rozwoju zawodnika i wiele innych. 

Pierwsza część, a w niej struktura czasowa treningu tutaj : W czwartej części opracowania 
materiałów treningowych przygotowanych przez Norweski Związek Narciarski przykładowe plany 
treningowe dla 15-16 i 17-18 letnich zawodników, zapraszamy. 

Przykładowe plany treningowe dla zawodników  w wieku 15-16 lat (Junior C) : 

Lato : 

1. Poniedziałek : 1. Nartorolki, wybieganie 1-1,5h z wstawkami szybkości, 2.Gry sportowe 
2. Wtorek : 1. Bieganie : 20’ trucht + interwał 2-3-4-3-2 + 10’trucht + 10’ rozciąganie 
3. Środa : 1. Nartorolki klasyk 60’ + nartorolki łyżwa 30’, w tym 5x20”max + 20’ trening siły 
4. Czwartek : 1. Bieganie : 20’ trucht + 30’ bieg na orientację + 10’ trucht 
5. Piątek : Wolne 
6. Sobota : 1. Trening piłkarski/ lekkoatletyczny /  bieg w terenie / rower 
7. Niedziela : 1. Wycieczka biegowa 2h 

W sumie około 9-10 godzin treningu. 

Jesień : 

1. Poniedziałek : 1. Nartorolki, trening szybkości lub techniki + 20’ trening siły; 2.Gry sportowe 
2. Wtorek : 1. Bieganie : 20’ trucht + 6x2’ interwał + 10’ trucht + 10’ rozciąganie 
3. Środa : 1. Nartorolki klasyk 1,5h, w tym 10x10” max 
4. Czwartek : 1. Bieganie/ Rower/Inna aktywność 40’ + trening siły 40’ 
5. Piątek : Wolne 
6. Sobota : 1. Bieganie : 20’ trucht + bieg o wysokiej intensywności 15-20’ + 10’ trucht + 10’ 

rozciąganie 
7. Niedziela : 1. Nartorolki 2-2,5h 

W sumie około 11 godzin treningu. 

Zima : 

1. Poniedziałek : 1. 20’ rozgrzewka (narty/trucht) + siłowy trening obwodowy 20’; 2.Gry 
sportowe 

2. Wtorek : 1. Narty : 20’ rozgrzewka + interwał 4x4’ + 10’ rozbieganie + 10’ rozciąganie 
3. Środa : 1. Narty 1,5h + trening siły 20’ 
4. Czwartek : 1. Narty : 20’ rozgrzewka + 4x80-150m max + 4x pchanie 10-15sek + 

rozbieganie 
5. Piątek : Wolne 
6. Sobota : 1. Narty : Rozgrzewka 30’ + zawody na 5km + rozbieganie i rozciąganie 
7. Niedziela : 1. Narty : wycieczka 2h 

W sumie około 8-9 godzin treningu. 

Przykładowe plany treningowe dla zawodników  w wieku 17-18 lat (Junior B) : 

Lato : 

1. Poniedziałek : Wolne 
2. Wtorek : 1. Bieganie 15’ i1 + imitacje 4’ i2 + imitacje 5x4’ i4 + schłodzenie 15’ i1 
3. Środa : 1. Nartorolki klasyk 75’ i2 + 10x10” max; 2. Bieganie 1,5h i1 



4. Czwartek : 1. Nartorolki klasyk 1h + nartorolki łyżwa 1h i1 
5. Piątek : 1. Bieganie 35’ i1 + trening siły maksymalnej, ogólnej 45’ 
6. Sobota : 1. Nartorolki łyżwa : rozgrzewka 20’ i1-i2 + interwał 8x5’i3 + schłodzenie 15’ i1 
7. Niedziela : 1. 2,5h bieganie w miękkim terenie (bagna) 

W sumie około 12 godzin treningu. 

Jesień : 

1. Poniedziałek : Wolne 
2. Wtorek : 1. Bieganie 15’ i1 + imitacje 4’ i2 + imitacje 6x4’ i4 + schłodzenie 15’ i1; 

2.Nartorolki łyżwa 1h i2 + trening siły 15’ 
3. Środa : 1. Nartorolki klasyk + łyżwa 1h45’ i1 
4. Czwartek : 1. Nartorolki klasyk 1h i1 + 10x10”max 
5. Piątek : 1.Bieganie 35’ i1 + trening siły maksymalnej, ogólnej 45’ 
6. Sobota : 1. Nartorolki : 20’ rozgrzewka i1-i2 + interwał 10x3’ i4/i5 + schłodzenie 15’ i1; 

2.Rower 1,5h i1 
7. Niedziela : 1. Bieganie w miękkim terenie (bagna) 3h i1 

W sumie około 13 godzin treningu. 

Zima : 

1. Poniedziałek : 1. Bieganie 30’ + trening siły maksymalnej, ogólnej 30’ 
2. Wtorek : 1. Narty klasyk : rozgrzewka 20’ i1-i2 + 8x10-15 max + schłodzenie 15’ i1 
3. Środa : 1. Narty łyżwa 80’’ i1 
4. Czwartek : 1. Narty łyżwa : 20’ rozgrzewka i1-i2 + interwał 3x8’ i3/2’p + schłodzenie 15’ i1; 

2.Bieganie 30’ i1 
5. Piątek : Podróż / Wolne 
6. Sobota : 1. Narty klasyk : Rozgrzewka 30’ i1-i2 + interwał 3x3’ i4 lub 2x7’ i3 + 5x15”max + 

schłodzenie 15’ i1 
7. Niedziela : 1. Narty : rozgrzewka 30’ i1-i2 + 5x10”max + start w zawodach na 5/10km + 

schłodzenie 20’ i1 

W sumie około 8-9 godzin treningu. 

Źródło : Trening av juniorer, Trening av barn og Undom (skiforbundet.no) i własne 

Arkadiusz Posiadała 

Poptrzednie części norweskiego systemu treningowego w artykułach poniżej. 

  

W poprzednich artykułach poznaliśmy już strukturę czasową objętości treningu i jej rozkład na 
pracę wszechstronną i ukierunkowaną w części pierwszej; podział intensywności wysiłku i 
procentowy rozkład treningu na poszczególne z nich w części drugiej oraz opis rocznego 
makrocyklu treningowego w podziale na podokresy i przykładowe plany treningowe dla polskich 
kategorii junior D, C i B w części trzeciej i czwartej. Dziś pora na trening dla najstarszej grupy 
juniorskiej, w Polsce kategoria junior A. (Wszystkie poprzednie artykuły do łatwego odnalezienia 
na dole) 

Przykładowe plany treningowe dla zawodników w wieku 19-20 lat (Junior A) : 

Lato: 



 Poniedziałek : Odpoczynek 
 Wtorek : 1. Bieg 15’ i1 + 5’ bieg z kijami i2 + interwały bieg z kijami 5x5’ i4 + schłodzenie 15’ 

trucht i1; 2. Rower 90’ i1 
 Środa : 1. Nartorolki : 45’ i2 + szybkość 10x10”/90-120”p; 2. Bieg 90’ i1 
 Czwartek : 1. Nartorolki : bieg łączony 2h+ i1 
 Piątek : 1. Rozgrzewka 35’ i1 + 45’ siła maksymalna i ogólna 
 Sobota : 1. Nartorolki łyżwa : 20’ i1-i2 + interwał 8x6’ i3 + 15’ schłodzenia i1 + krótki trucht; 

2. Kajak/wiosłowanie 90’ i1 
 Niedziela : 1. Bieg w terenie bagiennym i górzystym (miękkie podłoże) 3h+ i1 

W sumie 9 jednostek treningowych i około 15 godzin treningu. 

Jesień: 

 Poniedziałek : Odpoczynek 
 Wtorek : 1. Bieg 15’ i1 + 5’ bieg z kijami i2 + interwały bieg z kijami 6x5’ i4 + schłodzenie 15’ 

trucht i1; 2. Nartorolki 90’ i1-i2 
 Środa : 1. Nartorolki : bieg łączony 2h i1 
 Czwartek : 1. Nartorolki klasyk : 60’ bieg z narastającą prędkością, ostatnie 30’ i3 + 

szybkość 10x10-15”/90”p 
 Piątek : 1. Bieg 35’ i1 + siła maksymalna i ogólna 45’; 2. Nartorolki 90’ i1-i2 
 Sobota : 1. Nartorolki łyżwa : 20’ i1-i2 + 10km i4/i5 + 15’ i1 + krótki trucht;                          2. 

Rower 90’ i1 
 Niedziela : 1. 1.Bieg w terenie bagiennym i górzystym (miękkie podłoże) 3h i1 

W sumie 9 jednostek treningowych i około 14,5 godziny treningu. 

Zima :  

 Poniedziałek : Odpoczynek 
 Wtorek : 1. Narty łyżwa 80’ i1 
 Środa : 1. Narty klasyk : 20’ i1 + szybkość 8x10-15” + 15’ i1; 2. Narty łyżwa 60’ i1 
 Czwartek : 1. Narty łyżwa : 20’ i1-i2 + interwał 5x4’/2’p i4 + 20’ i1; 2. Bieg 30’ i1 
 Piątek : Dzień podróży, bieg 30’, 5 przyspieszeń do tempa startowego 
 Sobota : 1. Narty klasyk : 30’ i1-i2 + interwał 3x3’ i5 + szybkość 5x15” + 15’ i1 
 Niedziela : 1. Narty klasyk : zawody na 10/15km; w rozgrzewce 5x10”, rozgrzewka i 

rozbieganie w sumie 90’ 

W sumie 9 jednostek treningowych i około 10 godzin treningu. 

 


