zacznij biegać

czy ja muszę mieć to wszystko?

W sklepie biegowym czujemy się jak dzieci w świecie zabawek. Dlatego jak rozsądny rodzic podpowiadamy, jakie zabawki są
dostosowane do Twojego wieku, czyli poziomu biegowego zaawansowania. Do niektórych pewnie już niedługo dorośniesz.

DOPIERO ZACZYNASZ BIEGAĆ?
przyda się

Tak

Odpowiedz tak”, jeśli
”
szukasz prezentu dla
początkującego przyjaciela.

Nie

Tak

para butów
biegowych

przyda się

Oszust!

lubisz mieć
otarcia
na skórze?

Dobierz ich rodzaj w specjalistycznym sklepie biegowym. Złe
obuwie może przyczyniać
się do powstawania
kontuzji.

para skaret
biegowych

Nie

Odcisk czy otarcie na stopie
potrafi nieźle uprzykrzyć bieg.
Szybkoschnące i bezszwowe modele znajdziesz
na str. 96.

przyda się

techniczna
odzież

przyda się

zegarek
z gps

i...

Zmierzy czas treningu i pokonany
dystans, podobnie jak aplikacje
typu Endomondo. Zegarek
jest jednak bardziej
poręczny.

biegasz na bieżni
elektrycznej
czy na dworze?

Na bieżni

Bawełna nasiąka potem, czyniąc
treningi mało komfortowymi.
Wybieraj ubrania z tkanin,
które szybko schną.

Na dworze
zamiast zaplanowanych 5 km nieświadomie robisz 4,7 km.
wkurzające?

O, tak!

Nie
przyda się

Nogi są sztywne
i obolałe

przyda się

co boli cię
po biegu?

piankowy
wałek

Nic

To domowy masażysta i wsparcie
przeciw kontuzjom. Rolowanie
rozluźnia, ale wałek może
też wzmacniać mięśnie
(patrz str. 38).

Farciarz!

Nie

słońce grzeje?
chce się pić?

Tak

Okolice
pachwin,
pach i sutki

czapka
lub daszek
Wszyta opaska pochłania pot
z czoła. Ciemny spód daszka
nie odbija rażących promieni słonecznych.

przyda się

bidon

jak długo trwa
twój
trening?

Ponad 60 min
przyda się

przyda się

wazelina

przekąska

Mniej niż 60 min

GRATULACJE!
MASZ TO,
CZEGO CI
TRZEBA.

Możesz wybrać taki z uchwytem na dłoń, ale wygodniej
jest wyposażyć się w pas
nawadniający lub plecak
z bukłakiem (propozycje na str. 93).

W maści, sztyfcie lub sprayu.
Nałóż ją przed biegiem na skórę,
gdzie styka się ona ze szwem czy
rąbkiem (np. szortów między
udami) i na sutki – wprzypadku panów.

Na długich trasach organizm
potrzebuje dostaw energii,
którą najlepiej dostarczyć
w wersji łatwo przyswajalnej
w ruchu (np. żelu energetycznego).

Nie

robisz treningi
szybkościowe
albo tempowe?

Tak
Nie

chcesz wyglądać
jak zawodowiec albo
potrzebujesz wsparcia
w regeneracji?

przyda się

Tak

odzież
kompresyjna
Odpowiednie opaski, podkolanówki i legginsy zmniejszą
bolesność mięśni
po treningu.

