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StreZ – System Treningu Zintegrowanego 
 – wykorzystanie nowoczesnych przyborów  
w przygotowaniu motorycznym sportowca 

 
 
1. Tradycyjne ujęcie systemu treningowego 

W literaturze dotyczącej treningu sportowego [Bompa 2009] wyróżnia się 
następujące rodzaje treningu: 

 Trening kondycyjny (fizyczny) – polegający na kształtowaniu wydolności 
(potencjału energetycznego) i poziomu zdolności motorycznych sportowca. 
Trening fizyczny można podzielić na: 
 trening fizyczny wszechstronny (general physical training, GPT) 
 trening fizyczny specyficzny (specjalny) dla danej dyscypliny (sport-

specific physical training, SSPT. 
 Trening techniczny – polegający na uczeniu czynności ruchowych i takim 

dostosowaniu sposobów ich wykonywania aby w działalności sportowej 
uzyskiwać jak najlepsze wyniki sportowe, przy możliwie największym 
wykorzystaniu potencjału motorycznego i energetycznego. 

 Trening taktyczny – którego celem jest opanowanie taktyki (odnoszonej do 
decyzji podejmowanych podczas treningów i zawodów sportowych) i strategii 
(decyzji obejmujących szerszy zakres czasowy. 

 Trening teoretyczny – polegający na nabywaniu wiedzy o prowadzeniu walki 
sportowej, wykorzystaniu wiedzy w trakcie rywalizacji, a także na treningu 
osobowości z wykorzystaniem treningu mentalnego i treningu relaksacyjnego. 

Główne cele treningu kondycyjnego (fizycznego), to: 
 Kształtowanie i doskonalenie wydolności (mocy i pojemności) anaerobowej-

fosfagenowej, anaerobowej-glikolitycznej i tlenowej 
 Kształtowanie kondycyjnych (różne odmiany wytrzymałości, różne odmiany 

siły) zdolności motorycznych 
 Kształtowanie hybrydowych (kondycyjno-koordynacyjnych) zdolności 

motorycznych (przejawy szybkości, zwinności). 
 Kształtowanie koordynacyjnych dolności motorycznych (reakcja, rytmizacja, 

równowaga, orientacja przestrzenna, łączenie, dostosowanie itd.). 
Obciążenia treningowe klasyfikuje się wg rodzaju, a także wg strefy przemian 

energetycznych charakterystycznej dla realizowanego wysiłku fizycznego. 
Dekompozycja obciążeń stanowiła przełom w rejestracji i interpretacji obciążeń 
treningowych w latach 70-tych i 80-tych XX wieku (Wołkow 1976, Wołkow, Koriagin 
1979). Co znalazło akceptację również w piśmiennictwie współczesnym (Bompa 2009). 

Jednak współczesny sport wymaga już zupełnie innego podejścia do 
przygotowania motorycznego sportowca. Dotyczy to w szczególności tych 
dyscyplin sportowych, w których istotna jest wszechstronność przygotowania 
motorycznego. W grach zespołowych, sportach walki i niektórych innych 
dyscyplinach indywidualnych przygotowanie motoryczne stało się warunkiem 
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koniecznym, ale nie wystarczającym do uzyskania sukcesu sportowego. 
Dotychczas stanowiło ono jakby margines treningu w tych dyscyplinach i nazywane 
bywało czasami żartobliwie „ogólnorozwojówką”. Obecnie specjaliści od gier 
i sportów walki wręcz zapraszają do współpracy trenerów specjalistów od 
przygotowania motorycznego. Niestety część z nich opiera swój trening o tradycyjne 
metody, nie dbając o specjalizację sportowca. Obecnie wiadomo już, że inne musi 
być przygotowanie motoryczne koszykarza inne judoki inne tenisisty. Także metody 
treningowe, a co za tym idzie przybory i sprzęt do tego używany muszą 
podlegać ciągłemu doskonaleniu. 

Nowoczesny trening motoryczny powinien spełniać następujące założenia:  
 Powinien się opierać o kompleksowo stosowane środki treningowe oparte na 

ćwiczeniach wielostawowych, 
 Powinien wykorzystywać odpowiednie przybory, maszyny i urządzenia 

treningowe, trenażery i nawierzchnie sportowe. 
 Metody treningowe powinny łączyć metody tradycyjnie stosowane 

w połączeniu z nowoczesnymi metodami opartymi o idee treningu 
funkcjonalnego oraz crossfitowego. 

 
2. System Treningu Zintegrowanego – StreZ, jako autorska metoda treningu 

kondycyjno-koordynacyjnego 
 

O ile problem obciążeń treningowych ukierunkowanych i specjalnych znalazł 
wiele nowoczesnych rozwiązań w dorobku naukowym dotyczącym treningu w 
poszczególnych dyscyplinach sportu, to tzw. obciążenia ogólne uważane były dotąd 
jako obciążenia uzupełniające trening. Praktycznie brakuje rozwiązań 
metodycznych przeznaczonych wyłącznie do tzw. treningu ogólnego. Jeśli chodzi o 
dyscypliny sportu, to dominują tu gry zespołowe, ze szczególnym uwzględnieniem 
piłki nożnej, futbolu amerykańskiego, rugby, hokeja, golfa, koszykówki itp. 
Znamienne jest, że próby wprowadzenia nowoczesnych metod i środków 
treningowych dominują w dyscyplinach sportu popularnych na rynku amerykańskim 
(USA), a wyjątkiem jest tu piłka nożna1. 

Pojawiają się również polskie opracowania, najczęściej wzorowane na 
rozwiązaniach amerykańskich bądź niemieckich2. 

Stosowanie biegu dla kształtowania wydolności, a także klasycznych ćwiczeń 
siłowych i gimnastycznych dla kształtowania kondycyjnych i koordynacyjnych 
zdolności motorycznych okazało się niewystarczające. Pod koniec XX i na początku 
XXI wieku można zaobserwować powstanie i rozwój tzw. treningu funkcjonalnego. 
Jego założenia, wady i zalety zostały opisane we współczesnym piśmiennictwie 
czego przykładem mogą być prace Pliska, Boyle’a (2003), Santany (2000), czy 
Stone’a i wsp. (2002). 

 
1 Wiele interesujących rozwiązań w tym zakresie można znaleźć m.in. na stronach: 
http://www.elitesoccerconditioning.com/SpeedTraining/Shad%20Forsythe%20Q%20and%20A.htm 
http://www.coreperformance.com/about/team/resident-experts/norman-darcy.html 
http://www.sparqtraining.com/?srch=(%252B(sport_soccer)%257C%257C(program_overview%255E10))&country
=US&locale=en_US&start=50&sport=soccer2&gender=mf&facet=equipment 
http://www.worldclass.pl/functional-training.php 
http://www.procombinetraining.com/index.php 
http://www.procombinetraining.com/pro_combine_training.php 
http://www.athletesperformance.com/programs/sport/pro/ 
2 http://www.fizjofit.com.pl/pl/Edukacja/Trenerzyprzygotowaniemotorycznego.aspx 
http://docs7.chomikuj.pl/128162099,0,0,badanie-funkcjonalne.rtf 
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Przez trening funkcjonalny rozumie się wykonywanie ćwiczeń 
wielostawowych w warunkach niestabilnych. Okazuje się, że jest ono wyjątkowo 
skuteczne w angażowaniu mięśni całego aparatu ruchu i powoduje efekt 
funkcjonalności wykonywanych ćwiczeń. Oznacza to, że ćwiczącemu polepsza się 
sprawność w codziennych czynnościach ruchowych - po prostu żyje mu się łatwiej. 
Trening funkcjonalny stosuje się adekwatnie do potrzeb ćwiczącego. Obciążenia 
należy dobierać indywidualnie aby jak najlepiej wykorzystać zalety treningu 
funkcjonalnego wiedząc, ze jest to zależne od wieku, budowy ciała i stopnia 
zaawansowania treningowego osoby ćwiczącej. W treningu funkcjonalnym nie ma 
pełnej izolacji mięśni, nie ma też stabilizacji, dlatego kładzie się nacisk na poprawną 
technikę wykonywania ćwiczeń. Odpowiednia wiedza teoretyczna, poparta codzienną 
praktyką w tego rodzaju treningu, gwarantuje postęp w przygotowaniu motorycznym 
sportowca. Prowadząc trening funkcjonalny korzysta się z najnowocześniejszych 
metod i sposobów prowadzenia treningu a główny nacisk kładzie się na trenowanie 
(kształtowanie) mięśni tułowia. Core Training, poprzez angażowanie mięśni głębokich, 
stabilizuje kręgosłup, miednicę, barki i poprawia stabilizację tułowia. Każda czynność 
związana z poruszaniem się ma swój początek w centrum tułowia, dlatego ważne jest 
aby trening obejmował właśnie te okolice ciała. 
 

Najważniejsze korzyści wynikające z Treningu Funkcjonalnego, to: 
 poprawa koordynacji ruchowej i stabilizacja stawów, dzięki czemu zmniejsza 

się ryzyko występowania kontuzji, 
 przyrost siły mięśniowej, 
 zmniejszenie reakcji bólowej stawów. 
Jednak oparcie się w treningu wyłącznie o trening funkcjonalny wydaje się 

nieracjonalne. Do treningu należałoby włączyć również inne nowe trendy i metody 
stosowane w przygotowaniu motorycznym. Założenie to leży u podstaw 
prezentowanego Systemu Treningu Zintegrowanego – STreZ. Jednak można tu 
natrafić na poważne ograniczenie – stosowanie tych metod wymaga bezpośredniego 
dostępu do odpowiednich trenażerów i sprzętu treningowego, a także specjalnej, 
niespotykanej dotąd konstrukcji i wyposażenia obiektów treningowych. Dlatego należy 
połączyć ze sobą metodę STreZ z zaprojektowaniem specjalnych urządzeń 
treningowych, dzięki którym można zrealizować założenia tego treningu.  
 
3. Założenia metody STreZ – cele, założenia metodyczne, sprzęt techniczny 

niezbędny do wdrożenia metody 
 

System Treningu Zintegrowanego zakłada łączenie wielu innych systemów 
treningowych w celu kształtowania zdolności kondycyjnych i koordynacyjnych 
sportowca. W szczególności chodzi o integrację założeń: 

 innowacyjnego treningu siłowego, 
 innowacyjnego treningu kształtującego przejawy szybkości (czas pojedynczego 

ruchu, czas reakcji , częstotliwość), 
 treningu kształtującego zwinność, 
 treningu funkcjonalnego, 
 treningu crossfitowego, 
 tradycyjnego treningu siłowego.  
Zakłada się realizację przygotowania motorycznego opartego na ćwiczeniach 

wielostawowych, angażujących długie łańcuchy kinematyczne, doskonalących 
połączenia mięśniowe-nerwowe, kształtujących jednocześnie cechy kondycyjne 
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i koordynacyjne. Chodzi tu również o łączenie tradycyjnego treningu siłowego 
z zewnętrznymi obciążeniami, z treningiem funkcjonalnym opartym na ciężarze 
własnego ciała.  

Łączenie tak wielu systemów treningowych ma swoje głębokie uzasadnienie. We 
współczesnym sporcie nie ma czasu na oddzielne kształtowanie 
poszczególnych zdolności motorycznych kondycyjnych i koordynacyjnych. 
Konieczne jest kształtowanie motoryki z jednoczesnym bodźcowaniem układu 
nerwowego sportowca. Jest to możliwe jedynie wówczas, gdy wykonujemy 
ćwiczenia w warunkach niestabilności, nierównowagi, oddziaływania wielu różnych 
sił zewnętrznych. Tylko w takiej sytuacji możemy zmusić układ nerwowy do 
aktywnego sterowania pracą wielu mięśni jednocześnie. Należy zauważyć, że 
w działalności sportowej bardzo rzadko mamy do czynienia z pracą wyizolowanych 
mięśni lub grup mięśniowych. Tradycyjne metody treningowe (oraz oparte o te 
metody trenażery i przybory treningowe) bardzo często służyły kształtowaniu 
dolności motorycznych w sposób wybiórczy i wyizolowany. Nie negując takiego 
podejścia do problemu należy jednak rozwijać metody treningowe w opisanym 
powyżej kierunku. Nie jest to możliwe, jeśli będzie korzystać z tradycyjnych urządzeń 
i przyborów treningowych. 

Aby osiągnąć cel metody STreZ powinno się wykorzystywać specjalistyczne 
przybory oraz urządzenia treningowe (trenażery), które w tradycyjnym treningu nie są 
wykorzystywane.  

Należy do nich zaliczyć: Functional Rack ATP®3  
 
 
4. Założenia funkcjonalne do konstrukcji Functional Rack ATP® 
 

Nowoczesne urządzenie treningowe - nazwane tutaj Functional Rack ATP® jest 
integralnym elementem metody STreZ. Nie ma bowiem możliwości realizowania 
powyższej metody bez dostępu do odpowiednich przyborów i trenażerów. Idea 
metody STreZ zakłada bowiem taki dobór elementów technicznych, urządzeń 
treningowych, trenażerów, akcesoriów i podłoża, aby możliwe było skupienie 
całego treningu w ramach jednego urządzenia.  

Prototyp urządzenia Functional Rack ATP® zaprezentowano na fot. 1 i fot 2. 
(autor zdjęć: Ewa Szczęsna) 

Zakłada się umieszczenie w obiekcie następujących urządzeń treningowych 
i trenażerów: 

 taśmy TRX 
 piłki bossu 
 rip-trainery 
 ketelbele 
 akceleratory 
 gumy 
 drabinki koordynacyjne 
 trenażery wielofunkcyjne 
 piłki reakcyjne 
 liny, łańcuchy itp 

 
3 Rozwiązaniem autorskim w tym zakresie, jest Functional Rack ATP® proponowane nowatorskie urządzenie 

jakim jest łączący w sobie rozwiązania techniczne pozwalające jednocześnie stosować tradycyjny trening siłowy 
z zewnętrznymi obciążeniami w połączeniu z treningiem funkcjonalnym opartym na ciężarze własnego ciała. 
Urządzenie te pozwala na jednoczesne uczestnictwo w treningu grupie 8-12 zawodników 
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 pomosty 
 zestaw sztang zespolonych z ciężarem talerzowym – barbell rack 
 zestawy hantli 
 komplet przyborów do treningu - taśmy TRX, piłki bossu, rip-trainery, ketelbele, 

akceleratory, gumy, drabinki koordynacyjne, trenażery wielofunkcyjne, piłki 
reakcyjne, piłki szwedzkie, liny, łańcuchy, młot treningowy, sledy treningowe, 
płotki treningowe, zestaw speed-agility, materace itp. 

 

 
 

 
 

Fot. 1 i 2. Prototyp urządzenia Functional Rack ATP® (autor zdjęć: Ewa Szczęsna) 
 

Functional Rack ATP® został zaprojektowany tak, aby mogły z niej korzystać 
również osoby uprawiające sport amatorsko lub z powodów zdrowotnych. Ma to 
istotne znaczenie ze względu słaby poziom przygotowania motorycznego 
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przeciętnego obywatela, plagę kontuzji, a także coraz większe upośledzenie ruchowe 
społeczeństwa spowodowane brakiem możliwości korzystania z profesjonalnych 
obiektów i metod treningowych.  
 
 
 
5. Podsumowanie 
 

Urządzenie Functional Rack ATP® spełnia wszelkie warunki dotyczące 
innowacyjności i nowoczesności rozwiązań. Obiekt istotnie odbiega swoją 
funkcjonalnością od tradycyjnych, wielofunkcyjnych obiektów treningowych. 
Przewaga Functional Rack ATP® nad obiektami wielofunkcyjnymi polega właśnie na 
owej specjalizacji wykorzystania. Wszelkie urządzenia treningowe są zamontowane 
na stałe, dostępne, nie trzeba ich wynosić z magazynu, montować, ustawiać. 
Proponowana wielkość urządzenia powinna umożliwiać jednoczesny trening dużej 
grupy sportowców (np. całego zespołu reprezentującego dowolną grę zespołową).  
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