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LABOSPORT  POLSKA  

DOSTARCZAMY  SPORTOWE  EMOCJE

Z ogromną radością prezentujemy Wam pierwszy

numer magazynu Labosfera stworzonego przez

Labosport Polska!

Czasami potrzeba tylko jednej myśli, aby przejść do

działania (w sporcie bywa tak samo, prawda? :) ). 

Tak było i tym razem. Z jednego hasła, pojawiło się

drugie, trzecie,... potem były już konkretne pomysły 

i mamy to!

Stworzyliśmy magazyn Labosfera dla każdego fana

sportu. Znajdziecie w nim wiele sportowych

ciekawostek, wywiadów i tak odrobinę poznacie nas

:) Tworzenie dla Was zawodów to dla nas ogromny

zaszczyt! 

Dziękujemy za zaufanie!

Labosport Polska

PORADA TRENERSKA - PIOTR STANIK 

IX EDYCJA PÓŁMARATON GDAŃSK -  POWRÓT

DO TRASY, ZAPISY!

BIEGANIE JEST DLA MNIE,  A NIE JA DLA BIEGANIA

WYWIAD Z JARKIEM GONCZARENKO 

KALENDARZ IMPREZ LABOSPORT 

 I WIELE INNYCH... 

W  T Y M

N UM E R Z E :

ODKRYJ NIEODKRYTE - POZNAJ WYSOCZYZNĘ

ULTRA WYSOCZYZNA NASZA NOWA IMPREZA! 

 POZNAJ NAS 

 WYWIAD Z MARCINEM FLORKIEM 

MISTRZOSTWA EUROPY I PUCHAR EUROPY 

W TRIATHLONIE



HISTOR IA  LABOSPORT

POLSKA

O  d w ó c h  t a k i c h ,  c o . . .  s t w o r z y l i  f i r m ę  L a b o s p o r t  : )

Poznali się przez sport, spędzili setki wspólnych godzin na obozach, każdy z nich zacięcie walczył.

Najwięksi rywale, którzy wspólnie stawali na linii startu, a następnie walczyli do ostatniego tchu o

jak najlepsze miejsce na podium!  

Liczne finisze na tzw. kreskę, dziesiątki zawodów i jak zawsze walka fair play sprawiły, że pomimo rywalizacji
jaka była między nami, potrafiliśmy świetnie się dogadywać. Byliśmy świadomymi zawodnikami i przez te
kilkanaście lat wyczynowego ścigania się, mieliśmy też czas na przemyślenia, m.in. o tym co byśmy chcieli w
życiu tak naprawdę robić po zakończeniu kariery. Będąc sportowcem trzeba mieć cały czas z tyłu głowy, to że
sport to nie wszystko, że poza sportem warto mieć również inne umiejętności, które pomogą ci w codziennym
funkcjonowaniu, a powiedzenie, że sportowcem się bywa, a człowiekiem jest przez całe życie jest jak
najbardziej trafne. Tak też powstał pomysł na Labosport Polska, firmę, która swoje początki miała na
sylwestrowym obozie triathlonowym w 2009 roku, podczas którego wykonywaliśmy testy mleczanowe dla
uczestników, a po obozie rozpisywaliśmy im plany treningowe przygotowujące do konkretnych zawodów. - 
 Filip Szołowski

Labosport Polska specjalizuje się nie tylko w indywidualnym planowaniu treningów, to również

firma zajmująca się organizacją imprez, obozów sportowych i marketingiem sportowym. 
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STATYSTYCZNIE  RZECZ  B IORĄC , . . .

ZORGANIZOWAL IŚMY  JUŻ  PONAD  200  IMPREZ  : )

Pasja, zaangażowanie i miłość do wyczynowego sportu - od tego się

wszystko zaczęło. Firmę Labosport stworzyli Filip Szołowski i Marcin

Florek - dwóch niegdyś czołowych triathlonistów.



POZNAJ NAS

WYWIAD Z MARCINEM FLORKIEM 

Jaką funkcję pełnisz w firmie Labosport? 

Twoja przeszłość sportowa?

  

Twój największy sukces sportowy? 

Prywatnie - dom/żona/dzieci? 

Dlaczego Labo nazywa się LABO?

Nasza  f i rma  to  spó ł ka  i  pe łn ię  w  n ie j  f unkc ję  prezesa

zarządu .  W  f i rm ie  za jmu ję  s i ę  na  co  dz ień  częśc ią

sponso r i ngową  oraz  l oka l i zac jami  naszych  imprez ,  wspó ln ie  z

F i l i pem  Szo łowsk im  nadzo ru jemy  ca łą  dz ia ła lno ść  nasze j

f i rmy .

Motto życiowe:

By łem  t r ia th lon i s tą ,  śc iga łem  s i ę  na  dys tan s ie  o l imp i j s k im .

Mia łem  zaszczy t  rep rezen tować  Po l s kę  j ako  cz łonek  kadry

o l imp i j s k ie j  na  Mis t r zo s twach  Eu ropy  i  Św ia ta .

Za  swo je  na jw ięk s ze  s ukcesy  uważam  3  z ło te  meda le  na

Mi s t r zo s twach  Po l s k i  oraz  1 2  mie j sce  na  Mis t r zo s twach

Świa ta  U23  z  Lozanny ,  w  2006  roku .  

Żonaty ,  dwo je  dz iec i :  s ta r s zy  s yn  Janek  i  młodsza  córka

A l i c ja .  Z  cz łonków  rodz iny  muszę  wymien ić  j e s zcze  dwa

kró l i k i  i  psa  : )

Na  począ tku  nasze j  dz ia ła lno śc i  chc ie l i śmy  przede  wszy s t k im

św iadczyć  u s ł ug i  t rene r sk ie  oraz  przeprowadzać  te s t y

wydo lnośc iowe  u  zawodn ików  i  w  k l ubach ,  s tąd  pomys ł  na

tak ie  mobi l ne  l abo ra to r i um  spo r towe .  Nazwa  nasunę ła  s i ę

sama .

Podoba  mi  s i ę  s tw ie rdzen ie ,  że

do  rea l i zac j i  marzeń  pot r zebne

je s t  dz ia łan ie  i  c iężka  praca ,  bo

same  s i ę  n ie  spe łn ią .

Marcin Florek





W dniach 27-29 maja 2022 roku w stolicy Warmii i Mazur odbędą się Mistrzostwa Europy 

w Triathlonie. Już po raz dziesiąty Olsztyn będzie areną zmagań zawodników w ramach

Elemental Tri Series i po raz piąty w Olsztynie organizowane będą zawody międzynarodowe.

Przez ostatnie cztery lata odbywał się tu Puchar Europy i zawody te na stałe wpisały się w

kalendarz European Triathlon.

W 2022 r. po raz pierwszy w Polsce odbędą się Mistrzostwa Europy w Triathlonie! O tytuł Mistrza Starego

Kontynentu powalczą w Olsztynie zawodnicy Elity, U23, Juniorów, Age-Group, jak również

Paratriathloniści. 

To nie koniec dobrych informacji. Do grona miast gospodarzy zawodów triathlonowych dołączy Rzeszów, 

w którym w dniach 4-5 czerwca 2022 roku zostanie zorganizowany Puchar Europy na dystansie

sprinterskim!

W ŚWIECIE

 

T R I

MISTRZOSTWA  EUROPY  W  TR IATHLONIE

OLSZTYN ,  28 -29 .05 .2022  

PO RAZ PIERWSZY W HISTORII POLSKI!

PUCHAR  EUROPY  W  TR IATHLONIE

RZESZÓW ,  04 -05 .06 .2022  



Olsztyn stanie się również areną zmagań paratriathlonistów, którzy będą walczyli o tytuł Mistrzów Europy

na dystansie sprinterskim, jak również zawodników Age-Group, którzy z kolei powalczą o medale na

dystansie standard w formule bez draftingu. 

W majowy weekend odbędzie się również Puchar Polski młodzików i juniorów młodszych na dystansie

supersprinterskim. „Mistrzostwa Europy w Olsztynie i Puchar Europy w Rzeszowie będą zorganizowane

tydzień po tygodniu. Zaraz po Mistrzostwach Europy w Olsztynie będziemy organizować wspólny przejazd

dla zawodników startujących w Pucharze Europy w Rzeszowie. Cieszymy się, że poza zawodnikami Elite,

U23, Junior, paratriathlonu będziemy mogli gościć również zawodników Age-Group, którzy wystartują w

Olsztynie na Mistrzostwach Europy na dystansie standard w formule bez draftingu. 

Puchar Europy w Rzeszowie

Tydzień po zmaganiach w Olsztynie, większość zawodników przeniesie się do Rzeszowa, w którym po raz

pierwszy zostanie rozegrany Puchar Europy w Triathlonie. Przewidziana jest rywalizacja dla Elity oraz

Juniorów na dystansie sprinterskim. Dystans, który będą mieli do pokonania to: 0,75 km pływania, 20 km

jazdy na rowerze i 5 km biegu. W Rzeszowie odbędzie się również Puchar Polski w Triathlonie na dystansie

supersprinterskim dla Juniorów Młodszych i Młodzików oraz inne imprezy towarzyszące.

„Zaraz po Olsztynie będziemy gościć zawodników w przepięknym Rzeszowie. Zorganizujemy wspólny

transfer, dla tych, którzy będą chcieli wystartować w obu lokalizacjach. To tutaj z dystansem sprinterskim,

na bardzo widowiskowej trasie będą zmagać się nie tylko zawodnicy Elity, ale też Juniorzy. Zapowiadają

się wyścigi na najwyższym poziomie sportowym” – powiedział Bogdan Serwiński z SwimTri Rzeszów.

Mistrzostwa Europy w Paratriathlonie

Mistrzostwa Europy w Olsztynie!

W ostatni weekend maja w Olsztynie, nad jeziorem Ukiel zjawią się najlepsi europejscy triathloniści, którzy

będą walczyli o tytuł Mistrza Europy w Triathlonie. Na dystansie supersprinterskim rywalizować będą

zawodnicy Elity, U23 i Juniorzy. Ich zmagania będzie można obserwować już w piątek 27 maja, kiedy to

odbędą się wyścigi kwalifikacyjne. W sobotę nie zabraknie emocji podczas startów finałowych. Niedziela

stanie pod znakiem rywalizacji w ramach Mistrzostw Europy sztafet mieszanych w kategorii Junior.

„Cieszymy się, że Olsztyn został wyróżniony przez Europe Triathlon tak wielkim przedsięwzięciem. Będzie to

piąta, jubileuszowa edycja tych zawodów i tym razem w randze Mistrzostw Europy dla Juniorów, U23, Elity,

Paratriathlonistów i zawodników Age Group. Dodatkowo w Rzeszowie odbędzie się Puchar Europy, który

mamy nadzieję zagości na stałe w europejskim kalendarzu” – powiedział Paweł Jarski, prezes Polskiego

Związku Triathlonu.



B IEGANIE  JEST  DLA  MNIE ,  

A  NIE  JA  DLA  B IEGANIA . . .

BIEGOWE

ULTRA

Jak to się stało, że zacząłeś biegać?

WYWIAD Z JAROSŁAWEM GONCZARENKO 

Jestem z pokolenia, gdzie nie miałem telefonu komórkowego, komputera, czy internetu w wieku dorastania.

Stąd wolny czas spędzałem na blokowym podwórku. Dlatego mogę powiedzieć, że bieganie, gry i różne

inne formy aktywności towarzyszą mi od dziecka. Uczestniczyłem w szkolnych zawodach lekkoatletycznych,

a nawet przez rok trenowałem do dystansu na 3000 m (bez żadnych sukcesów). Jednak od 10 roku życia

moją królową sportu stała się na wiele lat koszykówka. To Ona zajmowała mi najwięcej czasu i to Ona

niejednokrotnie odciągała mnie od chęci spróbowania startu w zawodach biegowych. Inspiracji biegowych

miałem wiele. Jedną z nich był mój wujek, znakomity maratończyk (ponad 100 maratonów na całym

świecie), który przy rodzinnych spotkaniach opowiadał nie tylko o bieganiu, ale też o krajach, które przy

okazji odwiedzał. Inspiracją byli też moi przyjaciele, którzy dzielili z powodzeniem grę w koszykówkę i

bieganie. Jak się okazało nie było to zwykłe bieganie, tylko po górach, w terenie i w dodatku dalej niż

maraton. Byłem tym zachwycony i patrzyłem na nich z podziwem. To oni namówili mnie na pierwszy wspólny

trening. Miałem wtedy 34 lata i chciałem wystartować w asfaltowym Półmaratonie Żywieckim w moim

rodzinnym mieście.

Skąd pojawił się u Ciebie pomysł na biegi ultra?

Jak wspominałem osoby, które mnie wprowadziły w świat biegów byli ultrasami. Umawiałem się z nimi, co

tydzień w niedzielę na „wycieczki” biegowe po górach. Była to dla mnie przyjemność,

a z czasem stało się to moim nawykiem. Nie bacząc, czy wieczorem w weekend gram mecz w kosza, rano

mknąłem na 20-30 km biegania po górach. Tak przygotowałem się do mojej pierwszej „połówki”

asfaltowej. Po przybiegnięciu na metę, jeszcze tego samego dnia, zapisałem się na maraton, który był

miesiąc później. Po kolejnych 2 miesiącach stałem już na starcie swojego pierwszego ultra – BUT60 i tak już

zostało. Jeśli miałbym zawrzeć w jednym zdaniu dlaczego biegam ultra? Myślę, że dlatego, że miałem

szczęście spotykać na swojej drodze odpowiednich ludzi, którzy skutecznie potrafili podsycić płomień swoją

pasją i postawą, który od dawna się we mnie tlił. Zresztą nadal są obecni w moim życiu i chyba nic tego nie

zmieni.

Jak wygląda trening i ile czasu poświęcasz na przygotowania?

Z racji, że nie trenuję już koszykówki, bieganie stało się dla mnie sportem nr 1. Trenuję sam siebie. Na

początku bez planu i celów, lecz z czasem na tyle się tym zainteresowałem, że zagłębiałem temat treningu

biegowego. Do tego dołożyłem swoje doświadczenie z wieloletniego treningu koszykówki oraz wiedzę,

którą zdobyłem na uczelni AWF w Krakowie. W tamtym czasie ukończyłem również wiele kursów i

uprawnień, m.in trenera pływania. To wszystko dało mi możliwości, aby spokojnie się przygotowywać do

startu. Mój sposób trenowania opiera się przede wszystkim na treningu tlenowym, oraz wykorzystaniu

optymalnie możliwości swojego tętna. Do tego oczywiście dorzucam siłę biegową, stabilizację, oraz

wytrzymałość biegową. Na trening biegowy poświęcam w tygodniu od 5 do 6 dni, ok 9h tygodniowo,

(wszystko zależy od okresu przygotowania). Dodatkowo trening sprawnościowy i zdarza się jazda na

rowerze (w zimie częściej).



Kto jest Twoim największym wsparciem?

Moim największym wsparciem są Przyjaciele. Przyjaciele, którzy wierzyli we mnie, zanim jeszcze biegałem,

jak odnosiłem porażki. Przyjaciele, którzy mnie wspierają, motywują, a jeśli trzeba krytykują. Najbliższym

przyjacielem jakiego mam jest Kinga, moja narzeczona. Bez niej po prostu wiele rzeczy by się nie powiodło.

Jaki był Twój największy sukces biegowy?

Nie potrafię odpowiedzieć. Wydaje mi się, że sukcesem dla mnie jest stawanie na lini startu i dotarcie do

mety, bez zbędnych wątpliwości. Bez względu na wynik. Oczywiście, jestem dumny z niektórych wyzwań,

choćby z rekordu GSB. Rekord zostanie pewnie prędzej, czy później pobity, a dla mnie już było sukcesem to,

że podjąłem się tego wyzwania i pomimo wielu trudności dobiegłem do mety w Ustroniu. Tamte chwile

pozostaną do końca życia.

Czy w tym roku planujesz jakiś ważny dla Ciebie start?

Niestety nie poszczęściło mi się w losowaniu na UTMB, co też szybko zmieniło moje plany. Miały być inne

biegi, ale z racji tego, że moim marzeniem biegowym jest stanąć na starcie UTMB i dobiec do mety, to w

tym roku muszę zebrać trochę „kamyczków”, które w 2023 uprawniają mnie do losowania. Będzie to

najprawdopodobniej Julian Alps Trail 170.

Jakaś anegdotka z trasy?

To może z GSB, gdzie podczas drugiej doby, nad ranem, na trasie GSB, biegłem sam. Spałem zaledwie 45

min, więc zmęczenie było już bardzo duże. Warunki też nie sprzyjały, mgła powodowała słabą widoczność.

Wtedy w głowie biegacza zaczynają się dziać różne, dziwne skojarzenia – haluny. Wtedy tego

doświadczyłem. Korzenie, krzaki, kamienie nie wydają się na pierwszy rzut oka, tym czym są w

rzeczywistości. Widziałem naszego psa Foresta na szczycie górki. Rozmawiałem, jak to miewam w zwyczaju,

z sarenkami, które okazały się krzakiem. Napotkałem śpiącą kobietę, która była korzeniem, czy krowy

będące gałęziami. Jednak zanim dotarła rzeczywistość do mojego mózgu, co tak naprawdę widzę, to mija

kilka chwil, które są bardzo realne.

Czy masz jakieś cenne wskazówki dla osób, które rozpoczynają swoją biegową przygodę z ultra?

Jeśli mam coś sugerować to przede wszystkim traktujcie bieganie, jako świetną przygodę, bawcie się

bieganiem. Niech to dla was będzie przyjemne na początku. Jeśli ktoś zechce w przyszłości tę pasję

rozwijać, to będzie mógł trenować (wtedy bywa nieprzyjemnie ;)). Korzystajcie z rad starszych

doświadczonych znajomych, którzy podzielają bieganie. Pomyślcie o autorytetach biegowych, być może

wśród nich znajdziecie dla siebie inspirację. Pamiętajcie, że ja miałem solidną bazę zanim zacząłem

biegać. Zastanówcie się z jakiego poziomu startujecie i przechodźcie kolejne etapy spokojnie i rozważnie.

Bieganie jeśli ma trwać jak najdłużej, to potrzeba metody małych kroków. Zakładajcie sobie swoje cele

krótko i długoterminowo – pamiętajcie, każdy ma swoją drogę do "ULTRA" jeśli tylko chce.

Patrząc na mój model treningowy i na ilość treningów, to wcale dużo nie trenuję pod ultra. Biegam średnio

w tygodniu 80-90 km, a rocznie ok 3500-4000 km. Owszem te liczby mogą sprawiać wrażenie na wielu

osobach spoza ultra, ale wśród ultrasów jest naprawdę wielu biegaczy, którzy mają na liczniku tyle w pół

roku. Staram się wydobyć z trenowania najwięcej jak tylko mogę, ale jednocześnie czerpię radość z życia.

Taka maksyma przychodzi mi do głowy: bieganie jest dla mnie, a nie ja dla biegania. Mam to szczęście, że

moja partnerka życiowa też jest bardzo dobrą ultraską, więc mnie rozumie, wspiera, motywuje, a często

trenuje ze mną.

Przygotowania, treningi, starty - jak udaje Ci się pogodzić to z życiem prywatnym?



Impreza skierowana jest głównie do biegaczy amatorów, choć startują w niej również wyczynowi

zawodnicy. W 9. edycji Półmaratonu na biegaczy czeka wyjątkowa niespodzianka, oprócz klasycznej

rywalizacji będzie można wystartować w czteroosobowej sztafecie, w której każda osoba będzie miała

do pokonania ok. 5 km odcinek!

Po dwóch latach nieobecności do Półmaratonu dołączy popularny „Bieg na Piątkę”, podczas którego

zostanie rozegrana klasyfikacja „Firmowa Piątka”, czyli oddzielna klasyfikacja dla firm, które będą

walczyły o miano najlepszego zespołu na dystansie 5 km. W ramach klasyfikacji “Firmowej Piątki”

wchodzą firmy, które będą walczyły o miano najlepszego Teamu na dystansie 5 km. Do punktacji zalicza

się sumę pięciu najlepszych czasów osób z danej firmy rywalizujących na dystansie 5 km. Dodatkowo

każdy kolejny mężczyzna, z tej drużyny, który ukończy zawody pomniejsza czas łączny swojej firmy o 1

minutę, natomiast każda kolejna kobieta pomniejsza czas łączny o 2 minuty. Dzięki takiemu rozwiązaniu

rywalizować można nie tylko wysokim poziomem sportowym, ale również ilością zawodników w danej

drużynie. W tym roku do rywalizacji dołączą również najmłodsi. Rywalizacja dzieci odbędzie się na 3

dystansach: 200, 500, i 1000 metrów.

„Półmaraton Gdańsk to wielkie biegowe święto na ulicach Gdańska, w którym rokrocznie startuje tysiące

zawodników. To wielka radość, że po dwóch latach pandemii możemy wrócić do starej trasy Półmaratonu

oraz imprezy towarzyszącej – „Bieg na Piątkę” w ramach której rozegrana zostanie klasyfikacja dla firm

pod nazwą „Firmowa Piątka”. – powiedział Rafał Zakrzewski, dyrektor zawodów.

ZAPISY NA STRONIE WWW.POLMARATONGDANSK.PL 

IX EDYCJA PÓŁMARATON GDAŃSK 

POWRÓT DO TRASY, ZAPISY!

Świetne wiadomości dla trójmiejskich biegaczy!

Tegoroczna odsłona zawodów będzie niesamowita – start i meta

zlokalizowane będą na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk. 

To jedyna i niepowtarzalna okazja, aby finiszować na stadionie

piłkarskim, na którym na co dzień rywalizują i trenują piłkarze Lechii

Gdańsk. Atestowana trasa o dystansie 21,0975 km, przebiegać będzie

przez główne arterie miasta, co gwarantuje niesamowite widoki

zarówno dla biegaczy oraz kibiców. Niemal płaski profil trasy

powoduje, że jest ona szybka.

https://polmaratongdansk.pl/
https://polmaratongdansk.pl/




Ultra Wysoczyzna Elbląg/Tolkmicko

Garmin Ultra Race Myślenice

Garmin Iron Triathlon Żyrardów

Mistrzostwa Europy w Triathlonie Olsztyn 

Triathlon Serock

Puchar Europy w Triathlonie Rzeszów 

AQUA SPEED Open Water Series Ślesin

Garmin Iron Triathlon Ślesin

Garmin Iron Triathlon Stężyca

Garmin Iron Triathlon Skierniewice

AQUA SPEED Open Water Series Syców

Garmin Iron Triathlon Syców

AQUA SPEED Open Water Series Elbląg

Garmin Iron Triathlon Elbląg

Garmin Swimrun Series Gołdap

Garmin Iron Triathlon Gołdap 

Mistrzostwa Polski w Triathlonie Kraków

Garmin Iron Triathlon Rawa Mazowiecka

Garmin Iron Triathlon Brodnica

Elemental Tri Series Białystok

Garmin Iron Triathlon Nieporęt

Castle Triathlon Malbork

Garmin Ultra Race Radków

Garmin Triminator Radków

Garmin Iron Triathlon Płock

Półmaraton Gdańsk

Garmin Gravel Race

Garmin Ultra Race Gdańsk

KALENDARZ  IMPREZ

2022

24.04.

07.05.

15.05.

28-29.05.

29.05.

04-05.06.

04.06.

05.06.

26.06.

03.07.

09.07.

10.07.

16.07.

17.07.

23.07.

24.07.

30-31.07.

31.07.

14.08.

21.08.

27.08.

03-04.09.

09-11.09.

10.09.

18.09.

01-02.10.

09.10.

03.12.

 



NAUKA WŁAŚCIWEJ TECHNIKI PORUSZANIA SIĘ WE WSZYSTKICH

TRZECH DYSCYPLINACH

ODPOWIEDNIO DOBRANE ĆWICZENIA SIŁOWE, ZARÓWNO DLA MIĘŚNI

GŁĘBOKICH, JAK I MIĘŚNI POWIERZCHOWNYCH

WŁAŚCIWY DOBÓR SPRZĘTU TRENINGOWEGO I STARTOWEGO –

ODPOWIEDNIO DOBRANE BUTY BIEGOWE, WIELKOŚĆ ŁAPEK

PŁYWACKICH, CZY ROZMIAR I USTAWIENIE ROWERU SĄ KONIECZNE BY

UNIKAĆ KONTUZJI

CZAS REGENERACJI I DOSTARCZANIE ODPOWIEDNIEJ ILOŚCI

SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH  – MÓWI SIĘ, ŻE ODPOCZYNEK I

ŻYWIENIE TO CZWARTA DYSCYPLINA TRIATHLONU. 

HIGIENA APARATU RUCHU – UMIEJĘTNE ROZCIĄGANIE MIĘŚNI,

AUTOMASAŻ, WYKONYWANIE ERGONOMICZNYCH RUCHÓW NP. PRZY

PODNOSZENIU CIĘŻKICH PRZEDMIOTÓW, ROZGRZEWKA PRZED

KAŻDYM TRENINGIEM, STOPNIOWE ZWIĘKSZANIE OBCIĄŻEŃ

TRENINGOWYCH (CZYLI NIE WSZYSTKO NARAZ) 

ZABIEGI FIZJOTERAPEUTYCZNE – MOŻE TO BYĆ MASAŻ, ALE NIE

TYLKO, RÓWNIEŻ TECHNIKI MOBILIZACYJNE, POWIĘZIOWE CZY Z

ZASTOSOWANIEM RÓŻNEJ MAŚCI PRZEDMIOTÓW (IGŁY CZY KLAWIKI)

ZABIEGI FIZYKOTERAPEUTYCZNE – Z WYKORZYSTANIEM

SPECJALISTYCZNYCH URZĄDZEŃ, KTÓRE WYKORZYSTUJĄ NP. POLE

MAGNETYCZNE, IMPULSY ELEKTRYCZNE, TEMPERATURĘ CZY

CHOCIAŻBY ŚWIATŁO. 

 

TRENERSKA PORADA - PIOTR STANIK

ZDJĘCIE MIESIĄCA

ZAWODY 

AQUA SPEED OPEN WATER ELBLĄG 2021

TRIATHLON JEST DYSCYPLINĄ SPORTOWĄ, KTÓRA ANGAŻUJE DO WYSIŁKU PRAKTYCZNIE WSZYSTKIE SEGMENTY

NASZEGO CIAŁA. W ZWIĄZKU Z TYM WZRASTA PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYSTĄPIENIA KONTUZJI, DLATEGO TAK

WAŻNE JEST ODPOWIEDNIE ZAPOBIEGANIE. JEST KILKA SPOSOBÓW ŻEBY ZADBAĆ O SWOJE ZDROWIE

PODCZAS TRENOWANIA TRIATHLONU, ALE TEŻ STARTÓW W TEJ DYSCYPLINIE: 

LaboLaboSferaSfera



DZIAŁ MARKETINGU LABOSPORT POLSKA:

 

 

 

 

 

MARKETING@LABOSPORT.PL
 

PYTANIA, UWAGI? ŚMIAŁO NAPISZ DO NAS ;)

DANE KONTAKTOWE: 

KOLEJNY NUMER JUŻ W MAJU!

ZNAJDZIESZ W NIM SPORO CIEKAWOSTEK,

WYWIADÓW I MNÓSTWO SPORTOWYCH ZAJAWEK. 

LABOSPORT  POLSKA  

DOSTARCZAMY  SPORTOWE  EMOCJE

LaboLaboSferaSfera


