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srednješolci
Lovrenc Valič, Ljubljana:
Z rezultatom
sem zadovoljen, izpolnil
sem svoj
cilj. Malo je
mrzlo, sicer
pa je proga
povsem dobra. Nedeljskega teka
se ne bom udeležil, vsaj še kakšno
leto ne, srednješolski mi je dovolj.
Sicer treniram atletiko, ampak ne
na tako dolgih progah, na 800 in
400 metrov. Tempo je bil dober,
zdelo se mi je, da je bil ves čas isti,
ampak to je težko reči. Množični
teki so mi všeč, zato bom gotovo
nastopil še na kakšnem.
Žiga Kašpar,
Naklo:
Prejšnji teden
sem bil na
pregledu, kjer
so zdravniki
ugotovili, da
imam astmo.
Posledično
sem imel precej težav z dihanjem.
Bilo je precej težko, zaradi mraza
še težje. Treniram atletiko, tečem
na 800 metrov, zato je razdalja že
malo predolga zame, a za trening
je tudi to dobrodošlo. Tekma na
Ljubljanskem maratonu mi je najljubša. Je namreč že konec sezone
in lahko nastopiš sproščeno. Zdaj
sem v 4. letniku in pogrešal bom
ta tek.
Tina Jesenovec, Blatna
Brezovica:
Moj cilj je bil,
da čim bolje
pretečem te
štiri kilometre. Še kar
dobro mi je
šlo, zato sem zadovoljna, čeprav
nisem spremljala časov. Ritem
je bil precej hud, a sem obdržala
svojega in uspelo mi je preteči
do konca. Sicer že dva meseca
ne treniram več, a ni bilo fizično
pretežko, ostalo mi je še nekaj
rezerve. Tudi zeblo me ni, saj sem
se vmes ogrela.

16. ljubljanski maraton

S tekom do dobre družbe in obratno

osnovnošolci
Dren Gruden
in Boštjan
Podlogar,
Velike Lašče:
Velikokrat se
nama je zdelo, da smo
že pri koncu,
začela sva s
šprintom, a sva nato videla le oster
ovinek. To je bilo precej zavajujoče. Med nami, ki smo iz iste šole,
ni bilo tekmovalnosti. Tu je veliko
tekačev, zato si ne postaviš nekih
časovnih ciljev. V krosu je drugače,
zastaviš si cilj in greš na zmago.
Tu pa je vsa Slovenija, veliko jih
trenira tek, zato nimaš možnosti
priti v ospredje.

Skupinski trening Tek že dolgo ni več le individualna vadba
Navdušenje nad tekom se je
v zadnjih letih naselilo na vse
ravni družbe. Tek je mnogim
postal način življenja, drugim
rekreacija, tretjim pa tudi priložnost za druženje in navezovanje stikov. Najlepši dokaz za
to je skupinska tekaška vadba,
ki je v času razmaha teka kot
množične rekreacije postala
precej popularna.
Špela Robnik
Ljudje se vse pogosteje odločajo za
tek v skupini s trenerjem in predpisanim programom. S tem dobijo zagotovilo, da je njihova vadba
pravilna, zdrava, obenem pa jim
prinaša urico prijetnega druženja s
tekaškimi somišljeniki.
Eno takšnih skupin v Športnem
centru Maratonc v Kranju vodi
Marko Roblek, vitez dobrega teka
in izkušeni maratonec, ki se je že
zdavnaj zapisal med tiste, ki si brez
teka enostavno več ne predstavljajo življenja. S trenerjem Mitjo Šternom sta tudi na deževen, celo snežen dan, pred kopališčem v Kranju
pričakovala vsaj ducat članov te
male tekaške družine, da opravijo
še zadnji trening pred velikim dogodkom, na katerega so se pripravljali zadnje mesece – 16. Ljubljanskim maratonom. A vreme ni bilo
ovira za nekaj lahke vadbe, sploh
ker jo je ves čas spremljal sproščen
klepet.
»Naša skupina je stalna, med
seboj se vsi poznajo, zato naši
treningi potekajo v prijateljskem
vzdušju. Sprejmemo pa seveda
tudi vsakega, ki se nam pridruži
na novo. To je vedno zanimivo, novinci vedno popestrijo dogajanje,
spet se obudi malo tekmovalnosti,« je uvodoma povedal Roblek
in razkril, da se skupina večinoma
dobiva dvakrat na teden, ob tem pa
tekači tudi sami opravijo še vsaj en
trening sami.

Ajda Osolnik,
Ljubljana:
Tek mi je bil
zelo všeč. Vse
sem dala od
sebe. Navajena sem teči,
saj hodim na
atletiko in
treniram skok s palico. Punce se
na štartu sicer nismo prerivale, se
je pa zgodilo, da se je vmes ena
ustavila in padla sem čez njo. Če bi
bila preveč utrujena, bi začela teči
počasneje, vseeno pa bi zmogla
do cilja.

Vadba tako večinoma poteka
v posameznih ciklusih, največkrat z namenom, da se pripravijo
na kakšen velik tekaški dogodek.
Eden takšnih je bil denimo pred
16. Ljubljanskim maratonom, kjer
je teklo 15 njihovih tekačev, pred
tem so spomladi v 12-tedenskem
ciklusu trenirali za maraton v Radencih, pa za nočno 10ko na Bledu. »Ljudem ustreza, da se pripravljajo v nekem sklopu, da vidijo
napredek, ki ga nato z rezultatom
potrdijo na končni tekmi. Tako je
tudi najboljše za motivacijo,« je

razkril vodja skupine, medtem ko
so njegovi »maratonci« opravili
nekaj ogrevalnih krogov v mokroti in mrazu, nato pa vadbo nadaljevali pod streho.
»Posamezna vadba traja približno urico in pol, za ogrevanje odtečejo kakšen kilometer ali dva,
nato naredijo raztezne vaje ali vaje
za moč, sledi pa še glavni program,
recimo tempo tek, intervalni teki,
daljši ali počasnejši teki, pospeševanja ...,« je opisal njihov način
vadbe, s katero člani skupine izboljšujejo svojo tekaško formo.

Po končanem treningu sledi
obvezen neformalni del in druženje, kar je po njegovem mnenju
tudi največji čar skupinske vadbe.
»Ljudje so v vsej tej naglici vsakdana ugotovili, da si moraš vzeti
kakšno uro za sprostitev in rekreacijo,« je primaknil Roblek, ki je
navdušen nad dejstvom, da ljudje
s tekom ne skrbijo zgolj za zdravje, temveč so prek njega začeli navezovati prijateljske vezi. »Vedno
več ljudi pozna številne nove ljudi, ki tečejo, posledično se dogovorijo za kakšen skupni trening.

To jim daje tudi več motivacije,
ne zmoti jih dež ali sneg, ampak
imajo slabo vest, če izpustijo trening. Tek ni več le individualna
vadba. Ljudje imajo še vedno zelo
radi družbo. Zato pa je Ljubljanski
maraton tako popularen. Ker povezuje ljudi, ti pa naredijo dobro
vzdušje,« je sklenil Roblek in že
delal načrte za tekaški konec tedna, ko se je podal na 42 km. Za
tekače je namreč Ljubljanski maraton vrhunec sezone, priložnost
za druženje, rezultat pa najlepša
nagrada za trdo delo.

Gostujoče pero

Ana Dolšina,
Ljubljana:
Bilo je super,
mislim, da
sem celo
izboljšala
lanski čas.
Zadovoljna
sem. Na
začetku nas je zeblo, a smo se
ogreli. Na tem teku sem nastopila
že lani, upam, da se ga bom udeleževala vso srednjo šolo. Proga
je bila enaka kot pred letom dni,
nič ni bilo prerivanja. Ko smo prišli
na Slovensko cesto, smo se lepo
razporedili po trasi. Ko pridemo
srednješolci na tek, vložimo več
energije, medtem ko je za osnovnošolce to večja zabava.

Regeneracija sklop ukrepov

V

Špela Setničar, Kresnice
pri Litiji:
Proga mi
je bila zelo
všeč, potrudila sem se
po svojih
najboljših
močeh. Tekla sem z vso močjo,
hitro, kolikor sem le mogla, zato
sem zadovoljna. Proga je bila sicer
dolga, a je ni bilo težko preteči.
S prijateljico skupaj tečeva skoraj
vsak dan, trenirala sem tudi atletiko. Vseeno me daljše razdalje še
ne mikajo, bolj so mi všeč krajše
proge.

Jan Dovč,
Ljubljana:
En krog in
pol sem
izpolnjeval
cilj. Zadnje
pol kroga pa
mi je malo
zmanjkalo kondicije. Šel sem na zmago,
ampak se ni izšlo. Že vsa štiri
leta, odkar obiskujem gimnazijo,
se udeležujem teka. Prvo leto je
bila kolajna bronasta, drugo leto
srebrna, zdaj pa spet bronasta. Ta
prireditev se mi zdi super organizirana.

Marija Sajovec, Škofljica:
Všeč mi je
bilo. Vreme je
bilo super, ni
bilo premrzlo
niti prevroče.
Na začetku
nas je res
malo zeblo, ampak smo se ogreli.
Tekla sem sama, s prijateljico
sva se ločili. Ni bilo prenaporno,
tempo je bil ravno pravi. Prvič sem
na tem teku in zelo mi je všeč.
Spoznaš veliko ljudi in se družiš.
Zagotovo bom še prišla.
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Mraz ni bil ovira za bodoče maratonce
Sobotni teki Na Ljubljanskem maratonu nastaja tekaški podmladek
V precej neprijaznem vremenu
so že dan pred maratonskima
preizkušnjama Ljubljano na
tekaške temperature naravnali otroci in mladostniki. V
osnovnošolskih, srednješolskih
in Lumpi tekih jih je sodelovalo več kot 6500. Številčna

udeležba je močno navdušila
prireditelje, ki si prizadevajo,
da bi s sobotnimi teki vzgojili
dober tekaški podmladek in
potencialne maratonce. Ti so
z veliko vneme premagovali
različne razdalje po ljubljanskih ulicah; srednješolci so se

v bitki s časom pomerili na 4,2
km, najmlajši pa na Lumpijevem teku ponosno zakorakali
nekaj metrov po prireditvenem prostoru. Ob strani so jih
spodbujali zaskrbljeni starši in
pedagogi.
Š. Ro.

biologiji pomeni regeneracija
prenovo, povrnitev stanja in rast. Je
prilagajanje organizmov na vplive
okolja, ki povzročajo motnjo v
ravnovesju oziroma poškodbo. Sposobni so je
vsi organizmi od najpreprostejših (bakterije)
do najbolj zapletenih (človek).
Največjega tekaškega dogodka v Sloveniji
se vselej udeleži veliko tekačev, ki so bolj
Jurij Šorli,
ali manj izkušeni v športni vadbi in njenih
dr. med.
zakonitostih. Med tekom namreč potekajo
številni procesi, ki rušijo telesno ravnovesje. V mišicah se nabira
mlečna kislina, telo se med obremenitvijo segreva, kar skuša
telo preprečiti z znojenjem in posledično izgublja tekočino. Za
metabolične procese se praznijo telesne zaloge glikogena in
mineralov. Vsak stik stopala s podlago povzroča stres v mišicah,
vezeh in sklepih, kar vodi v poškodbe tkiv in še bi lahko našteval.
Namen članka ni podajanje »kuharskih receptov«, saj
univerzalnega nasveta ni. Regeneracija je kompleksen sklop
ukrepov, ki se ne začnejo po končani obremenitvi, temveč so njen
sestavni del. O regeneraciji, ki sestoji iz ukrepov na številnih
področjih (na primer prehrana, raztezne vaje, masaža), moramo
razmišljati že med načrtovanjem vadbe. Vsak mora najti svojo
pot, ki ima nekaj osnovnih zakonitosti.
Pozornost velja nameniti znamenjem, ki napovedujejo
poškodbe mišice. Na prvem mestu je mišična obolelost, po
domače »musklfiber«. Oglasi se več kot 24 ur po vadbi in
pojenja po približno 10 dneh. Osnova je poškodba mišic in
vezivnega tkiva, ki sproži vnetni odgovor. Pride do sproščanja
prostaglandinov, ki povečajo občutljivost živčnih končičev, kar
vodi v izrazitejše občutenje bolečine. Temu se pridružujejo še
številni drugi mehanizmi, kot je otekanje mišic in vezivnega tkiva,
poškodba mišičnih vlaken in drugo.
Po intenzivni vadbi lahko pride tudi do upada merljive mišične
moči, ki je posledica poškodbe mišice in utrujenosti (energetske
izčrpanosti), ali do omejene gibljivosti v sklepih. Po obremenitvi
lahko v krvi izmerimo tudi povišane vrednosti mišičnih proteinov
(najbolj znan je CK-kreatin kinaza), zaplete pa se tudi pri kalciju,
ki je nujno potreben pri mišični kontrakciji. Koncentracija kalcija
v mišični celici se poveča, kar sproži motnje v energijski sintezi.
To je le nekaj procesov, ki potekajo v mišici med in po vadbi.
Ustavljanje in popravljanje teh procesov je osnova regeneracije.
Najpomembnejši dejavnik je adaptacija, ki jo dosežemo s
pravilnim treningom ter zagotavlja najmanjšo možno poškodbo
mišice in drugega tkiva med dolgotrajno obremenitvijo.
K regeneraciji po aktivnosti pripomorejo raztezanje, hlajenje,
masaža in spanje. Pomagamo si lahko z ledenimi kopelmi ali
pripomočki za raztezanje in masažo. Lahna hoja ali tek nekaj ur
po intenzivni vadbi pospešita odstranjevanje nekaterih toksinov
iz mišic in preprečujeta zakrčenost. Regeneracijski procesi
potekajo najbolj intenzivno, ko spimo.
V pomoč je ustrezna prehrana. Telo po intenzivni obremenitvi
deluje kot goba in vsrka skoraj vsako obliko energije, ki mu jo
ponudimo. To obdobje imenujemo »glikogensko okno«. Okno
je odprto le do dve uri po obremenitvi in ga je dobro izkoristiti.
V grobem velja, da so sprva učinkovitejši enostavni ogljikovi
hidrati, ki jih dobimo v raznih športnih napitkih, ploščicah in
podobnem, kasneje pa obrok sestavljenih ogljikovih hidratov,
obogaten s proteini. Zlasti proteini pridobivajo na veljavi
v procesu regeneracije, saj so ključni pri ponovni gradnji
poškodovanih mišičnih celic. Če je možno, po njih posežemo
že v zaključnem obdobju obremenitve oziroma takoj po njej.
Enostavna formula kaže, da je smiselno nadomeščanje okrog 60
g ogljikovih hidratov na uro v prvih urah po obremenitvi in nato
400-600 g v prvih 24 urah. Potrebujemo tudi tekočino, količina
pa je odvisna od izgub.
Pomembno je, da se naučimo poslušati svoje telo in da je
nastop na maratonu zaključek načrtnega dela, kar edino
zagotavlja učinkovito regeneracijo.

Anita Merlak,
Šentivid pri
Stični:
Tek si bom
zapomnila
po zelo dolgi
progi. Mislim,
da smo tekli
kilometer in
pol. Takšno razdaljo sem že pretekla. Na treninge sicer ne hodim,
vseeno pa velikokrat tečem doma.
Množica je bila velika, toda vseeno
ni bilo prevelike gneče. Všeč mi je
bilo.

Blaž Omahen, Šentvid
po Stični:
Všeč mi je
bilo, da smo
tekli po cesti
in da ni bilo
prometa.
Tek si bom
zapomnil tudi po tem, da je bilo
veliko ljudi. Tekel sem že po ljubljanskih ulicah, lani sem pretekel
10 kilometrov. Letos se tega teka
ne bom udeležil, bom pa navijal
za očeta. Zanj sem že navijal tudi
na maratonu v Beogradu. Tam je
bila proga dolga 5,5 kilometra, bilo
je več ljudi. Vzdušje pa je boljše v
Ljubljani.
Andraž Zalar,
Trzin:
Moj cilj je
bil, da tečem
tam nekje
okoli 10 minut, zato sem
zadovoljen.
Moj čas je
bil 9:30, vendar ne vem, ali sem
bil v ospredju. Sicer sam ne tečem
veliko, to je edini maraton, ki sem
se ga doslej udeležil. Sicer pa treniram košarko, zato imam kondicijo.
Tekmovalnosti ni bilo, s prijateljem
sva tekla skupaj.

Aljaž Šenica,
Polhov Gradec:
Zadovoljen
sem s tekom.
Nisem vedel,
kako bo, ker
sem imel
ta teden še
teniška testiranja. Štartal sem bolj spredaj. Bilo
je nekaj prerivanja, ampak smo se
s sošolci držali v skupini. Pozneje
je tekel vsak posamezno. Moj
cilj je bil, da dobro odtečem, ni
pomembno, s kakšnim rezultatom.
Važno je, da sem dal vse od sebe.
Ritem je bil sicer kar hiter, ampak
sem mu lahko sledil.
Nika Bregar,
Šentvid pri
Stični:
Tek si bom
zapomnila
po majici in
po kolajni.
Bilo je dobro,
ker ni bilo
nobenih klancev, ampak sama
ravnina in veliko ovinkov. Prehitelo
me je nekaj drugih tekačic, vendar
se med seboj nismo prerivale.

