
 

 

Objectius

Exercicis proposats

Station de Trail ® BerguedÀ

01 02 03 Millorar la resistència aeròbica

Principis a tenir presents

.

CORREDORS DEBUTANTS

CORREDORS EXPERIMENTATS

Sessió 1 Sessió 2 Sessió 3

Per progressar:
>

>

Final de la sessió : (recuperació)
 

Sessió 1 Sessió 2 Sessió 3 Sessió 4

Escalfament :
Córrer a ritme lent durant un mínim de 15 minuts, per després realitzar exercicis específics
(esquiping de genoll, flexions, esquats, esquats de genoll en carrera i estiraments actius). A quin ritme s’ha de treballar?

 
 

 

Consells pràctics
Hidratar-se durant la sessió!

Nocions que cal saber :

T3
T3

Longitud : 5 km
         266 mEl Trail és una activitat de resistència. Tot i 

la importància de tenir una bona VMA, no 
és del tot suficient. S’ha de tenir també una 
bona resistència aeròbica. La Resistència 
Aeròbica, és la qualitat que permet 
mantenir un percentatge alt de la VMA en 
exercicis tant de curta com de llarga 
durada. La diferència pot ser molt gran 
entre dues persones que tenen el mateix 
VMA però tenen diferent resistència 
aeròbica. Treballar en intervals llargs 
permetrà millorar la velocitat de carrera. 
Aquest treball ha de complementar-se 
amb entrenaments d’intervals curts d’en-
tre 20 segons a 3 minuts de durada.

VO2 màx (ml / min / kg) = volum màxim d’oxigen 
utilitzat en un minut.

VMA Velocitat Màxima Aeròbica (km / h) = 
Velocitat a la qual es consumeix el volum màxim
d’oxigen. Serveix com a referència per calcular 
el consum màxim d’oxigenació durant els entre-
naments. Per millorar la VMA cal fer el que 
s’anomenen exercicis “fraccionats”.

Resistència aeròbica = És la capacitat d’equili-
brar l’esforç efectuat amb l’aportació d’oxigen 
als músculs. Respiració fàcil sense acumulació 
d’àcid làctic. Es situa entre el 60% i 80% de la
freqüència cardíaca màxima. 

Millorar la regularitat en les rutes 
a través d’efectuar diversos canvis 
de ritme

Preparar el sistemat respiratori, 
cardíac i muscular per a millorar 
el rendiment físic.

3 voltes al circuit. Els 
ascensos es realitzaran al 
trot amb passes curtes o 
caminant a ritme ràpid. Els 
descensos es realitzaran 
caminant.

2 sèries de 2 repeticions. (4 
voltes al circuit). 10 minuts 
de recuperació passiva 
entre sèries.

Alternar les ascensions a 
ritme ràpid, amb descensos 
que es realitzaran cami-
nant. Repetir 3 vegades.

2 sèries de 2 repeticions (4 
voltes al circuit). 15 minuts 
de recuperació entre cada 
sèrie. La recuperació es 
realitzarà caminant.

3 sèries de 2 repeticions (6 
voltes al circuit). 15 minuts 
de recuperació entre cada 
sèrie. La recuperació es 
realitzarà caminant.

Alternar les ascensions a 
ritme ràpid, amb descensos 
que es realitzaran caminant. 
Repetir de 4 a 6 vegades.

2 sèries de 4 repeticions (8 
voltes al circuit). 15 minuts 
de recuperació entre cada 
sèrie. La recuperació es 
realitzarà caminant.

     Augmentar el nombre de repeticions en cada sessió sense reduir el temps de 
recuperació ni el temps de descans.
     L’objectiu és acabar les sessions d’exercicis amb la sensació de poder iniciar 
altre cop el circuit, a la mateixa velocitat que la darrera vegada.

Finalitzada la sessió, 10 minuts de recuperació activa (caminar) amb una sessió 
d’estirament passius.

Les durades i tipus d’exercicis proposats són 
indicatius i poden ser adaptats als paràmetres 
personals de cada corredor. (VMA, nivell   
d’entrenament...)

Visitar les Bases d’Acollida o www.stationsdetrail.fr per 
descobrir les Estacions de Trail, esdeveniments i els 
consells proposats pels nostres entrenadors de Trail !

TRAIL CIRCULAR

• A la velocitat més alta que es 

pugui mantenir durant tot 

l’exercici

• L’última repetició s’ha de 

realitzar a la mateixa velocitat 

que la primera

• L’inici de l’exercici no ha de 

ser massa ràpid


