
Tréningový plán  na dni 15.-28. august 2011 pre Šermiarov KŠ Šamorín 
 

 
V prvom týždni    15.-21.8.2011  - 4 x dvojfázový tréning: (pondelok, utorok, štvrtok, piatok) 
V druhom týždni  22.-28.8.2011 – 5 x dvojfázový tréning (pondelok, utorok, streda, piatok, sobota) 
 
Ročníky 1997 a starší povinne, 1998 podľa vlastného zváženia  
 
15.VIII.2011 – pondelok    I. fáza samostatne 
a) pomalý beh  počas ktorého sa snažíme rozcvičiť organizmus na ďalší bežecký tréning cca 1 km  
b) voľný beh po dobu 2 x 15 minút na úrovni 75% maximálnej tepovej frekvencie 
c) 5 minút výklus regeneračný beh veľmi pomalý 
d) strečing cca 15 min 
 
15.VIII.2011 – pondelok    II. fáza v Šermiarni spoločne od 17,00 hod. 
 
 
16.VIII.2011 – utorok          I. fáza samostantne 
a) pomalý beh  počas ktorého sa snažíme rozcvičiť organizmus na ďalší bežecký tréning cca 1 km  
b) voľný beh po dobu 30 minút na úrovni 75% - 80% maximálnej tepovej frekvencie 
c) 5 minút výklus regeneračný beh veľmi pomalý 
d) strečing cca 15 min 
 
16.VIII.2011 – utorok        II. fáza v Šermiarni spoločne od 17,00 hod. 
 
 
17.VIII.2011 – streda         I. fáza samostatne 
a) pomalý beh  počas ktorého sa snažíme rozcvičiť organizmus na ďalší bežecký tréning cca 1 km  
b) Zmeníme spôsob behu na tzv Fartlek: bežíme 1,5 minúty vysokou intenzitou akú zvládneme a potom 1 
minútu veľmy pomaly pričom uvedený split opakujeme 6 x bez zastavenia  
c) 5 minút výklus regeneračný beh veľmi pomalý 
d) strečing cca 15 min 
 
18.VIII.2011 – štvrtok        I. fáza samostatne 
a) pomalý beh  počas ktorého sa snažíme rozcvičiť organizmus na ďalší bežecký tréning cca 1 km  
    počas behu môžeme krúžiť rukami všetko sa však deje v pomalom voľnom tempe. 
b) voľný beh po dobu 2 x 15 minút na úrovni 75% maximálnej tepovej frekvencie 
c) 5 minút výklus regeneračný beh veľmi pomalý 
d) strečing cca 15 min 

 
18.VIII.2011 – štvrtok        II. fáza v šermiarni spoločne od 17,00 hod. 
 
 
19.VIII.2011 – piatok           I. fáza samostatne 
a) pomalý beh  počas ktorého sa snažíme rozcvičiť organizmus na ďalší bežecký tréning cca 1 km  
    počas behu môžeme krúžiť rukami všetko sa však deje v pomalom voľnom tempe. 
b) voľný beh po dobu 30 minút na úrovni 75% - 80% maximálnej tepovej frekvencie 
c) 5 minút výklus regeneračný beh veľmi pomalý 
d) strečing cca 15 min 
 



19.VIII.2011 – piatok          II. fáza v šermiarni spoločne od 17,00 hod. 
 
 
20.VIII.2011 – sobota          I. fáza  v šermiarni spoločne 
Od 9,00 hodiny 
 
 
21.VIII.2011 - nedeľa 
Aktívny odpočinok (plávanie, Hry, bycikel, kolieskové korčule len pomalom príjemnom regeneračnom 
tempe   60-90 min hoci aj s prestávkami). 
 
 
22.VIII.2011 – pondelok          I. fáza v šermiarni spoločne 9,30-11,30 
 
22.VIII.2011 – pondelok         II. fáza  spoločne vonku od 17,00 hod. 
 
 
23.VIII.2011 – utorok              I. fáza v šermiarni spoločne 9,30–11,30 
 
23.VIII.2011 – utorok             II. fáza v šermiarni a vonku od 17,00 hod. 
 
 
24.VIII.2011 – streda               I. fáza v šermiarni spoločne 9,30-11,30 
 
24.VIII.2011 – streda              II. Fáza spoločne vonku od 17,00 hod 
 
 
25.VIII.2011 – štvrtok             I. fáza v šermiarni spoločne 9,30-11,30 
 
 
26.VIII.2011 – piatok              I. fáza v šermiarni spoločne 9,30-11,30 

 
      26.VIII.2011 – piatok             II. fáza v šermiarni a vonku od 17,00 hod. 
 
 

27.VIII.2011 – sobota             I. fáza v šermiarni spoločne 9,30-11,30 
 
27.VIII.2011 – sobota            II. fáza spoločne vonku od 17,00 hod. 
 
 
28.VIII.2010 - nedeľa 
Aktívny odpočinok (plávanie, Hry, bycikel, kolieskové korčule len pomalom príjemnom regeneračnom 
tempe   60-90 min, hoci aj s prestávkami). 

 
 
 

Pri samostatnom tréningu dbajte na udané limity tepovej frekvencie. Každý z Vás ma na základe reportu 
zo spyroergometrických vyšetrení u pani doktorky Urvayovej presne stanovené maximum tepovej 
frekvencie, anaeróbny prah a VO2max takže skúste zakalkulovať tie hodnoty.  Na druhý týždeň keď 
budú spoločné tréningy aj vonku priniesť aj teplé veci a viac tričiek na prezlečenie, keby bolo zlé 
počasie. 



Zo spoločných tréningov sa ospravedlinili David VÉGH a Kitti BITTEROVÁ, ktorý sú odcestovaný 
z rodičmi.  
 
 
A nakoniec želám veľa chuti do tréningu.                                                                  Jozef Nagy  


