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Exercícios de movimento fora da piscina;
2x: 50m 3 pernadas peito + 3 pernadas peito de costas com
ondulação + 10 pernadas na borda da piscina;
2x: 50m 2 pernadas peito + 2 pernadas peito vertical + 10 pernadas
na borda da piscina;
2x: 50m pernada pistão com prancha + 10 pernadas na borda da
piscina;
2x: 50m pernada peito com pull buoy entre as coxas + 10 pernadas
na borda da piscina;
2x: 50m pernada peito submersa + 10 pernadas na borda da piscina.

100m: 1 braçada + 1 pernada + 1 ondulação + 1 filipina;
50m peito;
100m: 1 braçada + 1 pernada + imersão + 2 pernadas;
50m peito;
100m: 1 braçada + pernada de borboleta;
50m peito;
100m: braçada (com palmar) + ondulação suave na superfície;

Tempo para alongamento não-aquático: 20min
Tempo médio de treino: 2h15min
Percurso total: 2750m = 2km e 750m

Aquecimento: 400m (soltando e alongando)
100m crawl + 100m peito + 200m peito

Pernada: 500m (sem prancha e com snorkel)
Peito

Educativos: 750m
Peito



50m peito
100m: braçada e pernada em slow com permanência de deslize
horizontal;
50m peito.

100m: 50m braçada unilateral esquerda com braço direito colado ao
corpo + 50m braçada unilateral direita com braço esquerdo colado ao
corpo - tudo com pull buoy entre as coxas;
50m braçada com pull buoy entre os calcanhares;
100m: palmateio específico com pull buoy entre as coxas;
50m peito com palmar;
100m: braçada contínua com pull buoy entre as coxas e leve
ondulação na superfície;
100m: 3 braçadas com palmar + 1 pernada slow.

10x: 20m peito 100% saindo do bloco de partida + completa 50m
relaxando nado crawl ou costas;
10x: 20m peito com pernada borboleta 100% saindo do bloco de
partida + completa 50m peito relaxando.

Braçada: 500m
Peito

Velocidade + Técnica:
Peito

100m costas + 100m crawl soltando e relaxando.

FIM
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P.S. Lembrar de fazer muita reposição hídrica com ou sem rapadura ou
barra de proteína e observar atentamente a precisão dos movimentos. 
Em caso de não conseguir concluí-lo por completo, somar o aquecimento
com a parte faltante em outro dia de treino.

Até a próxima!

Fontes:
[1] The Race Club: Swim Coaching, Swimmign Techniques, Camps,
https://theraceclub.com/
[2] GoSwim: Videos to Inspire, Educate and Make you a Better Athlete,
An Official Technique Video Supplier to USA Swimming,
https://www.goswim.tv/
[3] MySwimPro: Personalized Training, Training Plans, Educational Videos,
Analysis and Individual Training, https://myswimpro.com/
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