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Problem adaptacji do zmiany stref czasowych 
w strzelectwie sportowym. 

Test aklimatyzacyjny przed Igrzyskami Olimpijskimi w Pekinie 
 
 

Złe samopoczucie podczas podróży związanej ze zmianą co najmniej 3 stref 
czasowych, zwane „jet-lag” lub „zespołem długu czasowego”, wynika z powolnej 
adaptacji wewnętrznego zegara biologicznego do nowych warunków. Ten wewnętrzny 
zegar dostosowuje się głównie do zmian nasilenia światła w czasie doby. Niemniej 
jednak wpływ na samopoczucie mogą mieć również czynniki związane z wielogodzinną 
podróżą lotniczą, a nie ze zmianą stref czasowych, takie jak odwodnienie, niska 
wilgotność powietrza, brak posiłków, zmniejszona ilość ruchu, niskie pO2 i zakrzepica 
żylna. Zmiany tego typu, będące wynikiem zmęczenia podróżą, manifestują się 
uczuciem wyczerpania i bólem głowy oraz ustępują następnego dnia po przespanej 
nocy. Natomiast objawy „zespołu długu czasowego” objawiają się właśnie zaburzeniami 
snu i ustępują po kilku dniach (trwają z reguły do 6 dni). Zjawisko „zespołu długu 
czasowego” jest bardziej nasilone przy lotach z zachodu na wschód niż ze wschodu na 
zachód. 

Objawy „zespołu długu czasowego” obejmują: 
a. zaburzenia snu: trudności w zasypianiu (głównie przy locie na wschód), zbyt 

wczesne budzenie się (głównie przy locie na zachód), sen przerywany (budzenie się 
po krótkim okresie snu), 

b. osłabioną sprawność fizyczną i psychiczną, zaburzenia koncentracji, spowolnioną 
reakcję, zawroty głowy, 

c. uczucie zmęczenia, 
d. zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, takie jak wzdęcia, biegunki, częste 

oddawanie moczu, zmniejszony apetyt. 
Po podróży na wschód ludzie mogą nie czuć się zmęczeni, a ich głównym 

problemem są kłopoty z zaśnięciem mimo późnej pory lub wczesne wybudzanie się 
w środku nocy. Zasypiają oni dopiero wtedy, gdy pojawia się świt następnego dnia. 
Opisywane zjawisko częściej występują u ludzi po 60 roku życia, a także u osób, które 
nie przemierzały dotąd tej trasy. Znaczenie „treningu” w adaptacji do długu czasowego 
ma istotne znacznie i pozwala ono na nauczenie się efektywniejszego przystosowania 
do zmiany stref czasowych. Ludzie „skowronki” mają mniejsze trudności z adaptacją niż 
ludzie „sowy”. Podobnie ludzie w lepszej formie fizycznej lepiej znoszą zmiany kroku 
zegara biologicznego. 

Objawy związane z podróżą obejmują: 
a. odwodnienie manifestujące się obniżeniem koncentracji, spowolnieniem czasu 

reakcji, zaburzeniami samopoczucia, zwiększonym pragnieniem, sennością, 
b. zamiany zapalne dotyczące spojówek oczu (zakaz używania soczewek 

kontaktowych podczas przelotu!) i górnych dróg oddechowych: (zapalenie 
spojówek, katar, objawy „przeziębienia”). 
Ponadto, ze względu na zanieczyszczenie środowiska w pewnych rejonach świata, 

istnieje możliwość schorzeń alergicznych spojówek oraz górnych dróg oddechowych. 
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Proces adaptacji obejmuje więc również przystosowanie się organizmu do alergenów 
i toksyn zawartych w powietrzu. 

Na podstawie wieloletnich doświadczeń sformułowano uniwersalne zalecenia 
pomagające w aklimatyzacji. Obejmują one między innymi: 
· 2-3 dni przed podróżą, stopniowe (1 godzina/dzień) opóźnianie godziny zaśnięcia 

i wcześniejsze wstawanie w celu eksponowania się na światło dzienne, 
· całonocny odpoczynek w ostatnią noc przed podróżą, 
· spanie w podróży w trakcie godzin „nocnych” (zgodnych z czasem w miejscu, do 

którego się udajemy), 
· stosowanie zatyczek do uszu oraz ciemnych okularów lub przesłony z materiału na 

oczy w trakcie lotu, 
· przyjmowanie dużych ilości płynów w trakcie lotu - głównie wody mineralnej 

niegazowanej i soków owocowych, a unikanie kawy, herbaty i alkoholu, 
· spożywanie posiłków bogatych w węglowodany może ułatwić zaśnięcie a posiłki 

bogate w białko ułatwiać mogą pozostawanie w stanie czuwania, 
· systematyczne wykonywanie drobnych ćwiczeń ruchowych w trakcie lotu (w fotelu 

lub w trakcie spaceru korytarzem; ćwiczenia izometryczne i gibkościowe kończyn 
dolnych i górnych oraz ćwiczenia relaksacji mięśniowej oparte na izometrycznym 
stretchingu), 

· nawilżanie błon śluzowych nosa i gardła ze względu na klimatyzowane wnętrze 
samolotu, 

· spożywanie przekąsek zawierających błonnik, np. jabłek, które przyspieszają 
adaptację, 

· unikanie nadmiernej bezpośredniej ekspozycji na jasne światło słoneczne 
bezpośrednio po przylocie w godzinach rannych; należy unikać rano zbyt długiego 
pobytu na zewnątrz, powinno się nosić okulary przeciwsłoneczne i czapki 
z daszkiem, 

· rano i przed południem wskazane jest utrzymanie aktywności, 
· jeśli ze względu na zmęczenie potrzebny jest czas na drzemkę, to powinna być 

krótka (maks. 30-60 min) i nie kończyć się później niż około godz. 14:00, 
· po południu i wieczorem (godz.12:00-19:00) przebywanie jak najwięcej na zewnątrz 

– spacer, zwiedzenie okolicy lub lekki/umiarkowany trening ogólnorozwojowy, 
· spożycie wieczornego posiłku na ok. 1-1,5 godz. przed snem pamiętając o tym, że 

posiłek bogaty w węglowodany może ułatwić zaśnięcie, 
· ciepłą kąpiel, uspokajający masaż lub strategię relaksacyjną przed snem, 
· korzystanie z melatoniny (dawka 3-5 mg) na 2 -3 godziny przed snem, co 

u większości osób przyspiesza adaptację. 
Należy jednak pamiętać, że reakcje poszczególnych osób na zmianę stref 

czasowych mogą się znacznie różnić, w związku z czym wymienione powyżej zalecenia 
mają charakter ogólny. Ponadto trudno jest przewidzieć reakcję na zmianę klimatu. 
Dlatego przed ważnymi imprezami sportowymi zaleca się przeprowadzenie testów 
mających na celu ocenę procesu adaptacji zarówno poszczególnych osób jak i całej grupy. 

Test aklimatyzacyjny w strzelectwie sportowym przed wyjazdem na Igrzyska 
Olimpijskie w Pekinie odbył się w dniach 06.04.2008-21.04.2008 w Pekinie. W teście 
wzięło udział 8 zawodników Polskiej Kadry Olimpijskiej w Strzelectwie Sportowym, 
w tym 5 kobiet i 3 mężczyzn. Przed wylotem do Chin wszyscy zawodnicy otrzymali 
pisemne instrukcje dotyczące optymalizacji procesu aklimatyzacji. Ich treść opracowano 
na podstawie aktualnego światowego piśmiennictwa naukowego (1-4). Ponieważ 
dotychczas nie stworzono uniwersalnych zasad oceny procesu aklimatyzacji, na 
potrzeby testu dla wszystkich zawodników opracowano „ankiety aklimatyzacyjne”. 
Ankiety te również powstały na podstawie aktualnego światowego piśmiennictwa 
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naukowego (1-4). Ankiety uwzględniały zarówno odczucia subiektywne zawodników jak 
również parametry mierzalne oceniające ich stan fizyczny. 

Ocena procesu adaptacji do zmian czasu odbywała się dwa razy dziennie; rano po 
przebudzeniu i wieczorem przed zaśnięciem. 

Kwestionariusz obejmował pytania o: 
1. Nasilenie efekt zespołu długu czasowego. 
2. Sen ostatniej nocy-porównywany z normalnym snem: 

a. łatwość zasypiania, 
b. godzinę zasypiania, 
c. jakość snu, 
d. godzinę pobudki, 
e. czujność 30 minut po wstaniu. 

3. Zmęczenie. 
4. Posiłki w porównaniu ze stanem dotychczasowym: 

a. nasilenie głodu przed posiłkiem, 
b. apetyczność posiłku, 
c. sytość po posiłku, 

5. Sprawność psychiczną i nastrój: 
a. zdolność koncentracji w porównaniu ze stanem dotychczasowym 
b. stopień motywacji, 
c. stopień irytacji, 

6. Czynność jelit w porównaniu ze stanem dotychczasowym: 
a. częstość ruchów jelit, 
b. konsystencję stolca, 

7. Nasilenie kłopotów z oddychaniem w porównaniu ze stanem dotychczasowym. 
8. Chrypkę w porównaniu ze stanem dotychczasowym. 
9. Kaszel w porównaniu ze stanem dotychczasowym. 
10. Swędzenie spojówek w porównaniu ze stanem dotychczasowym. 
11. Łzawienie oczu w porównaniu ze stanem dotychczasowym. 

 
Ponadto na podstawie sugestii dr Dariusza Nowickiego ankietę rozszerzono 

o ocenę: 
1. Zaangażowania w ostatni trening. 
2. Chęci do kolejnego treningu. 
3. Chęci do startu. 
4. Ostatniego startu. 

Pytania były tak skonstruowane, by w skali od 1 do 10 ocenić stopień zaburzeń 
aklimatyzacyjnych oraz w skali od -5 do 5 nasilenie pozostałych parametrów w 
porównaniu ze stanem normalnym (oznaczonym jako 0 lub N). Szatę graficzną 
ankiety przedstawiono na rys. 1. 
Parametrami fizjologicznymi, które były oznaczane, a ich wyniki zostały wpisywane 

do „ankiety klimatyzacyjnej” były: 
1. Temperatura ciała. 
2. Ciężar właściwy moczu. 
3. Częstotliwość tętna. 
4. Szczytowy przepływ powietrza przez drogi oddechowe. 
5. Wartość ciśnienia tętniczego i częstotliwości rytmu serca podczas próby 

ortostatycznej. 
 
Prawidłowa realizacja testu obejmowała: 
· wypełnienie kwestionariusza, 
· pomiar temperatury ciała 2x na dobę, 
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· pomiar częstotliwości tętna 2x na dobę, 
· pomiar przepływu w drogach oddechowych za pomocą peflometru 2xdobę (rano 

i wieczorem), 
· pomiar ciężaru właściwego moczu-1x na dobę, po obudzeniu się, za pomocą 

kolorymetrycznego testu paskowego, 
· wykonanie próby pionizacyjnej z wykorzystaniem sport testera i aparatu do 

pomiarów ciśnienia krwi w 2,4,6,8,10 i 12 dobie. 
Dodatkowo zawodnicy wykonywali zaproponowany przez dr Dariusza Nowickiego 

test „Focus for Success” – serię komputerowych prób w których oceniano czas reakcji 
prostej i złożonej oraz ilość popełnianych błędów. Test badał czas reakcji na bodźce 
wzrokowe oraz, w sposób pośredni, poziom koncentracji uwagi oceniając ilość błędów 
popełnionych w trakcie realizacji zadania. 

Wyniki testów, zarówno fizjologicznych jak i psychomotorycznych, zostały poddane 
analizie statystycznej, a wnioski wypływające z wyników tych badań uwzględniono 
podczas wyjazdu na Igrzyska Olimpijskie w Pekinie w roku 2008. 

Na podstawie wykonanej analizy ustalono, które z badanych parametrów mają 
istotne znaczenie w ocenie procesu aklimatyzacji (głównie parametry fizjologiczne takie 
jak temperatura ciała i reakcja na próbę ortostatyczną oraz testy psychomotoryczne). 
Pozwoli to w przyszłości znacznie uprościć ankiety aklimatyzacyjne. Oddzielne 
opracowanie wyników ankiet dla każdego z uczestniczących w badaniu zawodników 
pozwoliło na uświadomienie sobie w jaki sposób przebiegał proces aklimatyzacji 
u poszczególnych osób. Ma to duże znaczenie podczas kolejnego pobytu w danym 
miejscu, gdyż pozwala uniknąć frustracji związanej z pojawianiem się pewnych 
objawów i ich wpływem na treningi i starty u poszczególnych osób. Może to również 
ułatwić planowanie obciążeń treningowych, zgodnie z przewidywana reakcją na zmianę 
stref czasowych u poszczególnych osób. Ponadto ustalona podczas testu 
przedolimpijskiego długość okresu aklimatyzacyjnego pozwoliła na zminimalizowanie 
wpływu zjawiska zmiany stref czasowych na kondycję psychomotoryczną zawodników 
w pierwszych dniach Igrzysk. 

Zastosowanie opracowanych metod postępowania przyczyniło się do prawidłowego 
nawodnienia zawodników podczas Igrzysk (zawodnicy dysponowali testami paskowymi, 
za pomocą których kontrolowali osmolarność moczu, co pozwalało na optymalizację 
ilości przyjmowanych płynów). Z kolei zastosowanie środków wzmagających odporność 
przed wylotem na Igrzyska oraz środków nawilżających błony śluzowe dróg 
oddechowych w trakcie lotu samolotem przyczyniło się do uniknięcia infekcji 
związanych z długotrwałym przebywaniem w klimatyzowanym wnętrzu samolotu 
w trakcie podróży na Igrzyska Olimpijskie. 
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