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Współczesny sport wyczynowy cechuje stały postęp wyników. Tendencja ta zdaje 

się być w najbliższej przyszłości nieodwracalna. Poszukiwania elementów 
podwyższających efektywność działań szkoleniowych z reguły związane są 
z naukowym rozpatrywaniem związków przyczynowo-skutkowych z wykorzystaniem 
myśli technicznej, bądź też z nowoczesną organizacją i zarządzaniem (Perkowski 
1988). Działania takie nie mogą jednak następować z pominięciem podstawowych 
wskazań związanych z kształtowaniem funkcji, nawyków i umiejętności zawodnika oraz 
z doskonaleniem metodyki treningu. 

W świetle powyższych spostrzeżeń, w ramach tendencji (trendów) 
charakteryzujących współczesny trening można wyróżnić dwa rodzaje czynników: 

 te, które znane są jako bardzo ważne i dobrze byłoby je uwzględnić, ale jest 
to z reguły mało realne w warunkach klubowych i możliwe jedynie w systemie 
szkolenia centralnego najlepszych zawodników, 

 te, które można i powinno się realizować w bieżącej działalności treningowej, ale 
są one mało znane albo nie docenia się ich znaczenia. 

Do pierwszej grupy omawianych czynników warunkujących wysoką efektywność 
szkolenia można zaliczyć: 
1. Realizację treningu w optymalnych warunkach klimatycznych, co zapewnia 

możliwość pełnego wykonania treningu technicznego z założoną intensywnością, 
bez zagrożenia kontuzjami (Starosta i Handelsrnan, 1990) i przedłuża okres 
specjalistycznego treningu, pozwalając na długie zachowanie wysokiego poziomu 
umiejętności technicznych. Zmiana klimatu umożliwia też poprawę przygotowania 
czynnościowego organizmu w okresie przygotowawczym przez wzmożenie 
procesów odnowy. Kształtowanie adaptacji zawodnika do zmian strefy czasu 
i klimatu Jest bardzo ważnym czynnikiem we współczesnym sporcie wyczynowym 
ze względu na częste odbywanie się zawodów w różnych strefach klimatycznych. 

2. Zastosowanie trenażerów w procesie kształtowania techniki i siły specjalnej, co 
pozwala imitować (z reguły z obciążeniem lub odciążeniem) ćwiczenia startowe 
w całości lub we fragmentach, bez zbytnich strat energii, nadmiernego obciążenia 
kręgosłupa oraz wzmacniania mięśni antagonistycznych (Śledziewski 1988; 
Starosta, Handelsman 1990). 

3. Posługiwanie się metodą elektrostymuiacji, stanowiącą ważny element treningu siły 
mięśniowej; oprócz dużej skuteczności metoda ta wykazuje podobne zalety, jak 
stosowanie trenażerów (Ważny 1981; Jethon 1982). 

4. Wspomaganie farmakologiczne - wzbogacenie pożywienia sportowca przez 
podawanie  preparatów zawierających  łatwo  przyswajalne  białka, węglowodany, 
witaminy oraz makro - i mikroelementy. Stosuje się je głównie wtedy, gdy po 
intensywnym, długotrwałym wysiłku nastąpiły znaczne ubytki poszczególnych 
składników, a także w sytuacjach, kiedy normalne żywienie jest utrudnione, np. 
podczas długotrwałych zawodów (Śledziewski 1988). Istnieje wiele przesłanek 
świadczących o przeciążeniu układu endokrynnego intensywnym treningiem 
sportowym (Jethon 1982). Należy przyjąć, że niezbędne jest stosowanie środków 
chroniących przed ujemnymi skutkami tego przeciążenia. 
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Druga grupa omawianych uwarunkowań procesu szkolenia dotyczy głównie 
realizacji treningu motorycznego i technicznego. Najwięcej błędów (a jednocześnie 
najwięcej rezerw) tkwi bowiem w realizacji podstawowych akcentów treningowych. 
Oprócz zasadniczych, ogólnie znanych prawideł, warto zwrócić uwagę na kilka innych 
istotnych elementów procesu szkolenia. 
1. W procesie kształtowania siły mięśniowej okres przygotowawczy zawodnicy powinni 

rozpoczynać od kształtowania siły ogólnej. W ten sposób tworzy się funkcjonalną 
podstawę dla drugiej fazy treningu, która charakteryzuje się wyższą intensywnością 
i bardziej specyficznymi obciążeniami. Dopiero po zakończeniu okresu 
przygotowawczego i rozpoczęciu okresu startowego główną rolę zaczyna odgrywać 
trening siły specjalnej. Dla zawodników prezentujących wysoki poziom sportowy 
znaczenie ogólnego treningu siły jest jednak mniejsze, we współczesnym treningu 
siłowym zawodników wysokiej klasy występuje na przemian praca ogólna i specjalna 
nawet w okresie przygotowawczym rocznego cyklu szkolenia (Eliasz 1991).  

Wybór odpowiedniej metody kształtowania siły mięśniowej uzależniony jest od 
celu treningu, który powinien być sformułowany na podstawie aktualnego poziomu 
zdolności siłowych (tabela 1). 

 
Tabela 1. Metody treningu siły (cele treningu siły wybrane na podstawie diagnostyki jej profilu) 

Cel treningu 
Kryterium 

wyboru celu 
Metoda 

Rodzaj pracy 
mięśniowej 

Zwiększenie przekroju 
poprzecznego mięśni 

niewielki deficyt  
siły (5-10%) 

body-bullding 
(zmodyfikowana - 
ścięta piramida) 

obciążenie 70-85% 

koncentryczna 
izokinetyczna 

Poprawa pobudzenia 
nerwowego 

znaczny deficyt siły 
maksymalnych 

obciążeń 
obciążenie 90-100% 

koncentryczna 
ekscentryczna 

Zwiększenie zdolności 
do rozwijania siły 

reaktywnej 

długotrwała faza 
podporowa 

plejometryczna, 
wieloskoki 

mieszana 

Wzrost siły 
eksplozywnej, siły 

startowej 
niewielki gradient siły 

maksymalnych 
obciążeń: 90%, 

30-60% + 
kontrola czasu 

koncentryczna 
ekscentryczna 
eksplozywna - 

balistyczna 

Poprawa koncentracji 
wewnątrzmięśniowej 

niedostatki 
techniki, 

niewielka siła 
specjalna 

trening siły specjalnej 
(analityczna, 

syntetyczna, zmienna) 

Odpowiedni do celu 
treningu 

 
Wybór i sposób łączenia metod treningowych, który pozwoli na osiągnięcie celów 

szkoleniowych należy nie tylko od wyników analizy i diagnostyki, ale także od 
pomysłowości trenera. 

 
2. Długotrwała adaptacja mięśni przy maksymalnych i submaksymainych obciążeniach 

szybkościowo-siłowych prowadzących do rozwoju siły związana jest z hipertrofią 
mięśni, co prowadzi do istotnego zwiększenia powierzchni ich przekroju 
poprzecznego (Płatonow 1990).  

Hipertrofii włókien szybkich sprzyjają różne ćwiczenia: z dodatkowym 
obciążeniem, na specjalnych trenażerach, pchnięcia kulą. Należy pamiętać, że siła 
nabyta przez stosowanie ćwiczeń z największą szybkością ma transfer także na 
ćwiczenia o niższej szybkości. Natomiast siła rozwijana przez ćwiczenia z niskimi 
prędkościami ruchu nie ma transferu na działania ruchowe wykonywane z wysokimi 
szybkościami. 
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3. Przed wykonaniem podstawowych ćwiczeń siłowych słusznym wydaje się być 
zastosowanie specjalnej rozgrzewki, najlepiej o charakterze szybkościowo-siłowym 
(np. przed ćwiczeniem przysiadów hopy przez przeszkody lub wysoki dosiężne). 
Brak takiej rozgrzewki może powodować, że wykonywana będzie praca pozorna, nie 
stwarzająca skutecznych bodźców dla przyrostu poziomu siły (Płatonow 1990; 
Ważny 1981). 

4. W całokształcie pracy nad rozwojem siły mięśniowej podkreślić należy również 
bardzo istotne zazwyczaj oddziaływanie poziomu siły mięśni brzucha i grzbietu na 
ogólne możliwości motoryczne zawodników. 
Wymienione partie mięśni stanowią podczas wykonywania zadań ruchowych pewien 
„pomost” dla efektywnego przepływu ruchu z mięśni kończyn dolnych i obręczy 
biodrowej na mięśnie obręczy barkowej i kończyn górnych. Grupy tych mięśni 
(brzucha i grzbietu) są z reguły rzadko ćwiczone w naturalnych (a również 
i zorganizowanych) formach ruchu, szczególnie w przypadku dziewcząt. Uważa się, 
że nie wpływają istotnie na wzmocnienie tych mięśni lekcje wychowania fizycznego, 
a i zajęcia szkolnych sekcji sportowych nie podnoszą poziomu tej cechy 
w wystarczającym stopniu. Jedynie określone i systematycznie wykonywane 
ćwiczenia specjalne mogą się przyczynić do zdecydowanej poprawy siły mięśni 
brzucha. Zaniedbanie tego elementu pracy treningowej stanowi przyczynę wielu 
niepowodzeń w szkoleniu młodzieży. 

5. Wraz ze wzrostem obciążeń pracy treningowej rośnie rola i znaczenie ćwiczeń 
rozciągających i rozluźniających (Bompa 1987). Powinny być one stosowane 
zarówno w trakcie ćwiczeń siłowych, Jak i po zakończeniu jednostki treningowej. 
Przeplatanie ćwiczeń siłowych i gibkościowych pomaga zapewnić dużą amplitudę 
ruchów przy wykonywaniu różnorodnych ćwiczeń. Wpływa to dodatnio na 
efektywność programów mających prowadzić do rozwoju siły maksymalnej i gibkości 
(obszernego ruchu). W wyniku uprzedniego aktywnego rozciągnięcia mięśni, które 
jest ważnym czynnikiem poprawy mechanicznych efektów ćwiczeń, zwiększa się 
moc wysiłków oraz poprawia się koordynacyjna struktura ruchów, obejmując nie 
tylko podstawowe, ale i uzupełniające fazy działań ruchowych. Doskonalą się też 
mechanizmy połączeń nerwowo-mięśniowych, co jest bardzo ważne dla 
podwyższenia możliwości siłowych (Płatonow 1990). 

6. Najefektywniejszą metodą nauczania techniki jest ta, w której łączy się opis słowny 
z demonstracją (pokazem). Demonstracja ruchu powinna nastąpić po 
podstawowym, krótkim objaśnieniu. Zawodnik przystępuje do obserwacji 
i wykonania ruchu uzbrojony teoretycznie w pewne wiadomości. Ćwiczy w sposób 
świadomy i aktywny, co przyspiesza powstawanie wyobrażeń. Ze względu na to, że 
bodźcami drugiego układu sygnalizującego są słowa, powstaje możliwość 
oddziaływania na zawodnika za pomocą słownego ujęcia ruchu oraz możliwość 
nabywania przez niego tą drogą bogatego doświadczenia ruchowego na skutek 
wytwarzania różnorodnych odruchów warunkowych w odpowiedzi na bodźce słowne. 

7. Prawidłowy trening techniki ruchu nie polega na mechanicznym powtarzaniu tej 
samej formy ruchowej w tych samych warunkach. Organizm sukcesywnie adaptuje 
się do danej formy ruchowej, ale do jej rozwoju potrzebne są coraz nowe bodźce. 
W procesie dalszego doskonalenia i utrwalania techniki ruchu oraz kompleksowego 
wydolnościowego przygotowania do zawodów, należy systematycznie zwiększać 
wymagania np. poprzez: 
 podwyższanie liczby powtórzeń przy tej samej szybkości wykonania, 
 wielkości angażowanej siły i czasokresu trwania ćwiczenia, wzrost trudności  

i różnorodności, 
 zmianę jakości i osiągnięć, np. wprowadzenie zmian korektywnych i wskazówek 

koordynacyjnych, obserwowanie czegoś, przeprowadzanie samooceny itp. 
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Sprostanie tym wymaganiom pogłębia opanowanie nawyku ruchowego 
i wydolności organizmu. Wywołane tym zmęczenie nie powinno jednak obniżyć ich 
poziomu, czy spowodować trwałe pogorszenie parametrów technicznych danej 
formy ruchowej. Z drugiej strony, utrzymanie istotnych parametrów technicznych 
ruchu także i przy zmęczeniu jest jednym z celów treningu, jako przygotowanie do 
warunków sportowych. 

8. W realizowanym w sposób kompleksowy (zintegrowany) treningu technika powinna 
być kształtowana również w trakcie realizacji innych akcentów treningowych. Gdy 
jest to możliwe, ćwiczenia kształtujące poszczególne zdolności (cechy) motoryczne 
należy tak aranżować, by zachowały one zbliżoną strukturę oraz odpowiedni 
przepływ ruchu do tego, jaki ma miejsce podczas ćwiczeń właściwych. Tak zwaną 
technikę mistrzowską buduje się i doskonali w dużej mierze także w trakcie treningu 
siły mięśniowej. 

 
W ciągu roku szkoleniowego należy zmieniać obciążenia, natężenie, treść i sposób 

wykonywania ćwiczeń, ale powinno się uwzględniać - w różnych proporcjach - 
wszystkie składowe formy sportowej dostosowując charakter obciążeń treningowych do 
kalendarza startów, ze szczególnym uwzględnieniem startów głównych. Zasada ta 
wydaje się być najbardziej istotna w treningu zawodników realizujących etap szkolenia 
specjalistycznego i mistrzowskiego. 

Istotnymi elementami omawianych uwarunkowań współczesnego treningu są 
zagadnienia związane z indywidualizacją procesu treningowego (Kosendiak, 
Migasiewicz 1999). 

Na etapie wstępnym szkolenia najbardziej pożądane jest realizowanie 
sprawdzonych programów treningowych. Tak zwane eksperymentowanie bardzo często 
prowadzi do tego, że cele etapu nie są realizowane, za to zwiększa się ryzyko 
popełnienia błędu polegającego np. na przeciążeniu młodego organizmu. 

Na etapie podstawowym (ukierunkowanym) trener może realizować autorską, 
sprawdzoną koncepcję treningu, ale musi ją każdorazowo dostosować i zweryfikować 
w odniesieniu do zawodników, którzy aktualnie stają się jego podopiecznymi. 

Na etapie specjalnym szkolenia programowanie każdego cyklu treningowego dla 
każdego sportowca staje się indywidualnym problemem twórczym. 

Można przyjąć, że zasada indywidualizacji procesu treningowego polega na 
organizowaniu pracy treningowej w oparciu o możliwie najgłębszą charakterystykę 
poszczególnych zawodników. Dokładne jej poznanie pozwala na zastosowanie 
właściwych rozwiązań metodycznych, decyduje o wielkości obciążeń w treningu, 
określa potrzebę wypoczynku, udziału w zawodach. Pozwala wreszcie przewidywać 
przebieg treningu, jego efekty i ewentualne zakłócenia. 

Każdy człowiek (zawodnik) jest inny, niepowtarzalny i jego odrębność wymaga 
indywidualnego potraktowania. 

Jako główne przejawy tych odrębności wymienia się następujące czynniki: 
 szybkość opanowania ćwiczeń, 
 trwałość ich zachowania, 
 dokładność wykonywania ruchów, 
 reakcje na uwagi prowadzącego, 
 zachowanie się podczas zawodów (tzw. technika zawodów), 
 reakcje na sukcesy i porażki, 
 poziom zdolności wysiłkowych zawodnika, 
 właściwości adaptacji do wysiłku. 
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Zawodnik subiektywnie obserwowany przez trenera powinien być jednocześnie 
obiektywnie oceniany, umożliwia to ustalenie właściwej hierarchii potrzeb treningowych 
zawodnika i zastosowanie odpowiednio dużych obciążeń (Bompa 1990). 

Istotnym elementem indywidualizacji jest odrębność płciowa (dymorfizm) 
zawodników. Jednak ten element nie powinien wpływać na zróżnicowanie podejścia  do  
nauczania  techniki. Bardzo istotnymi przesłankami indywidualizacji tej części procesu 
treningowego są natomiast: poziom sprawności ogólnej, rozwój zdolności 
motorycznych, rozwój biologiczny, budowa ciała, cechy psychiczne. 

Wspomniany dymorfizm płciowy zawodników ma jednak bardzo duże znaczenie 
w trakcie planowania i realizacji treningu motorycznego. Kobiecy trening siłowy 
powinien przebiegać w stałym, określonym czasie, bez długich okresów przerw. Ze 
względu na specyfikę budowy ciała kobiet należy zwracać uwagę na wzmacnianie 
stawów, wiązadeł oraz mięśni brzucha i grzbietu. Należy dbać o celowość treningu siły 
mięśniowej. Nie może to być „robienie siły”, ale przez właściwe ćwiczenia – 
wzmacnianie odpowiednich mięśni zgodnie z przyjętym planem treningowym. 

Głównym czynnikiem ograniczającym skuteczność indywidualnego postępowania 
w procesie szkolenia jest przecenianie znaczenia zdolności wysiłkowych, 
a niedocenianie techniki oraz poziomu i kierunku motywacji; po nauczeniu 
podstawowego nawyku ruchowego brak jest pracy nad jego doskonaleniem 
i uplastycznieniem, cała uwaga skupia się na kształtowaniu zdolności motorycznych. 
Powoduje to brak swoistości treningu oraz nastawienie na ilość, a nie na jakość 
wykonywanej pracy treningowej. 

Zasada indywidualizacji dotyczy w bardzo istotnym stopniu także planowania 
i realizacji stanów, zarówno juniorów, jak i seniorów. System startów powinien stanowić 
pewien logiczny ciąg, umożliwiający zawodnikowi wykazanie swoich rzeczywistych, 
wytrenowanych dyspozycji. Nie powinny mieć miejsca starty przypadkowe, nie 
wynikające z przyjętej koncepcji. 

Warto pamiętać o zasadzie, że im młodszy zawodnik, tym dalsze miejsce w jego 
planie treningowym powinny zajmować cele dotyczące wyniku sportowego 
uzyskiwanego na konkretnych zawodach (Starosta, Handeisman1990). 
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