
Juhend treeningpäeviku täitmiseks

BAASANDMED

Järgnevalt räägime vähe täpsemalt, mida peaks teadma baasandmetest. Et 

treeningpäevikut täitma asuda, peaks see sisaldama just baasandmeid, ilma milleta 

me ühtki treeningut kirjeldada ei saaks.

Marsruut

Sisesta oma treeningu marsruut või asukoht.

Kuupäev

Sisesta treeningu kuupäev.

Koormusaste

Kui viid oma treeningu läbi mõnel trenazhööril, millel saab reguleerida koormusastet 

(1...7 vmt.), märgi see üles.

Distants

Siia märgi läbitud distants, mille saad jalgratta või trenazhööri spidomeetrilt. Samuti 

võib abi olla sammulugejast. Kui sa ei tea oma jooksuraja pikkust ning ei oma 

sammulugejat, lase see naabripoisil spidomeetriga varustatud jalgratta abil ära mõõta.

Treeningu kestvus

Märgi treeningu kestvus. Sageli tuleb lisaks vormingule "hh:mm:ss" (nt 1:15:12) 

märkida sama aeg ümardatuna ka minutites "mm,mm" (75,00). See vajadus tuleneb 

valemitest, mida kasutatakse teatud näitajate tuletamiseks.

Keskmine kiirus

Selle näidu saad spidomeetrilt või arvutab selle treeningpäevikus olev valem, juhul, 

kui on teada distantsi pikkus kilomeetrites ja treeningu aeg minutites. Valem ise näev 

välja järgmine:

km : aeg minutites x 60.

Maksimum kiirus

Paljud jalgratta ja trenazhööri spidomeetrid on võimelised fikseerima ka maksimum 

kiiruse, mis treeningul aset leidis. Märgi see üles.



Keskmine töösagedus (TS)

Kui sinu treeningvahendi kompuuter, olgu selleks siis jalgratas või mõni trenazhöör, 

näitab ka keskmist töösagedust (pööret/minutis) ehk soorituse sagedust (väntamine, 

sammumine, tõmme), märgi need andmed alati üles. Kui kompuuter kuvab vaid hetke

kadentsi ning ei talleta keskmist näitu, on võimalik see vastavate valemitega ise välja 

arvestada. NB! Treeningpäevikus on valem, mis on sobilik küll enamustele 

velotrenazhööridele, kuid tegelikult, et asjas kindlad oleksime, tuleks see kindlasti üle

kontrollida ning seejärel treeningpäevikus vastav parandus sisse viia. Antud meetod 

on teostatav vaid trenazhööridega, näiteks sõudeergomeeter, velotrenazhöör, 

crosstrainer ja stepper. Keskmise töösageduse valemi tuletamiseks loe oma sooritused

ühe kilomeetri vältel kokku ning sisesta treeningpäevikus olevasse valemisse 160 

asemele enda trenazhööril saadud arv. Valem näeb välja järgmine:  pöörete summa 1 

km jooksul x keskmine kiirus km : 60.

Maksimum töösagedus (TS)

Kui sinu poolt kasutatav lisavarustus või trenazhööri spidomeeter kuvab ning talletab 

kõrgeima töösageduse, märgi see treeningpäevikusse. Juhul, kui seda näitu ei 

talletata, võid selle näidu meelde jätta ning üles märkida.

KARDIOLOOGILISED ANDMED

Need andmed eeldavad pulsikella olemasolu. Samas on väga paljud trenazhöörid 

varustatud pulsimõõturiga, kuid paraku suudavad need kuvada vaid hetkepulssi. Oma

südamelöögi sagedusest täiusliku ülevaate saamiseks on pulsikella soetamine aga 

möödapääsmatu.

Pulsikell näitab kolme eritsoonis olevat pulsisagedust: "Tervise" (HZ), "Treeningu" 

(FZ) ja "Maksimum" vahemik (PZ). Ka meie lähtume oma treeningpäevikus nendest 

samadest üldlevinud vahemikest. Kui Sinu pulsikell arvestab lisaks nendele ka muid 

tsoone, jaotades need neljaks või enamaks, pead tegema oma treeningpäevikus 

vastavad korrektuurid ning lisama sinna vastavalt veerge juurde.

Muu tsoon

Muu tsoon ehk puhkeaja tsoon (Other Zone - OZ) on pulsivahemik, mida paljud 

pulsikellad ei kuva, meie oleme selle aga treeningpäevikusse lisanud. See näitaja 

tuletatakse valemiabil peale seda, kui oled alljärgnevad näidud sisestanud. Tsoon 

näitab treeningu kestel olevat pulsivahemikku, mis on taastuvas SLS vahemikus.



Tervise tsoon

Tervise tsoon (Healt Zone - HZ). Näidu saad oma pulsikellalt.

Treeningu tsoon

Treeningu tsoon (Fitness Zone - FZ). Näidu saad oma pulsikellalt.

Maksimum tsoon

Maksimum tsoon (Power Zone - PZ). Näidu saad oma pulsikellalt.

Maksimum pulss

Teadaolevalt talletavad mõned pulsikellad ka maksimaalse südamelöögi sageduse 

mällu. Juhul, kui sinu pulsikell selle näidu talletab, märgi ka see oma 

treeningpäevikusse.

Kilokalorid

Kulutatud energiakulu ehk kilokaloreid (kcal) kuvavad kõik pulsikellad. Lisaks ka 

pea kõik trenazööride kompuutrid. Viimaste täpsuses on küll vastakaid arvamusi, 

kuid mingi ülevaate saamiseks on need igal juhul kasulik üles märkida, olgugi, et 

andmed ei pruugi olla just kõige täpsemad.

Intensiivsuse %

See näit arvutatakse automaatselt valemi abil, kui Te kasutate SLS tsoonide 

ülesmärkimist. Antud number arvutab treeningu intensiivsuse protsentuaalselt.
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