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Podstawowe zasady taperingu (ograniczania obciążeń)  
w mikrocyklach startowych1 

 
 
1. Wprowadzenie 

Powszechnie znana i powszechnie stosowana w praktyce trenerskiej jest zasada 
zmniejszania obciążeń treningowych przed zawodami sportowymi. Chodzi o to, aby 
sportowiec przystępował do startu wypoczęty fizycznie i psychicznie, a jego organizm był 
w fazie superkompensacji. Czynnik czasu jest w sporcie niezwykle istotny. Nie chodzi 
bowiem o to, aby sportowiec w ogóle poprawiał swój poziom wytrenowania a co za tym 
idzie wyniki sportowe. Ważne jest, aby prezentował swoje maksymalne możliwości, 
wykorzystywał swój potencjał zdobyty w procesie treningowym podczas konkretnych 
zawodów sportowych, w wyznaczonym  znacznie wcześniej dniu, a nawet o określonej 
godzinie. Precyzyjne sterowanie „formą sportową” jest jednym z podstawowych problemów 
praktycznych, z którymi spotyka się każdy trener w swojej pracy. 

Od pewnego czasu w piśmiennictwie światowym używa się terminu „tapering” na 
określenie zmniejszenia obciążeń treningowych przed zawodami głównymi. 

 
2. Definicja taperingu 

Na określenie modyfikacji planu treningowego w ostatnich dniach przed zawodami 
używa się różnie definiowanych określeń. Próbując przygotować najwyższą formę 
sportowca na zawody, trener obniża obciążenie przed występem. Stosowane w tym 
czasie zmniejszenie obciążenia określa się jako tapering. Niedawno Mujika i Padilla 
określili tapering jako „narastające, nieliniowe obniżenie obciążenia treningowego 
w pewnym okresie o zmiennej długości, w celu obniżenia napięcia fizjologicznego 
i psychicznego związanego z codziennym treningiem oraz zoptymalizowania wyników 
sportowych”  [Bompa Haff 2009]. Definicja ta stanowi pewne rozszerzenie określeń 
tradycyjnych, co powoduje pewne następstwa w planowaniu taperingu. 
 

3. Podstawowy cel taperingu 
Celem taperingu jest optymalizacja wyników sportowca w określonym czasie. 

Osiąga się to zwykle przez systematyczne obniżanie obciążenia treningowego, by 
zmniejszyć  zmęczenie, zarówno fizjologiczne jak i psychiczne, powstające 
w odpowiedzi na trening. Tapering umożliwia sportowcowi odnowę po treningu, czego 
następstwem jest poprawa wyników. Wniosek ten znajduje uzasadnienie w światowym 
piśmiennictwie, z którego wynika, że zmęczenie obniża się wskutek taperingu, 
natomiast sprawność nieco wzrasta, czego skutkiem jest poprawa wyników. Kiedy 
zmęczenie zanika wskutek taperingu, sportowiec może odczuć znaczące, dodatnie 
zmiany psychiczne, jak zmniejszenie odczuwania wysiłku i uczucia zmęczenia oraz 
poczucie przypływu sił życiowych. Fakty te wskazują, że na początku okresu taperingu 
zaszła już wprawdzie adaptacja do treningu, ale zapewne jest ona maskowana przez 
nagromadzone zmęczenie, natomiast adaptacja psychiczna pojawia się jako skutek 
taperingu. Jest ona zatem zjawiskiem umożliwiającym obniżenie zmęczenia zarówno 

 
1 Artykuł oparty jest o treści zawarte w książce Bompa T.O., Haff G.G. (2009) Periodization. Theory and Methodology 
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fizjologicznego, jak i psychologicznego, co z kolei skutkuje poprawą wyników. 
Zależność pomiędzy stosowanymi wielkościami obciążeń treningowych a formą 
sportową (dyspozycją sportowca do uzyskiwania najwyższych wyników w trakcie 
zawodów sportowych) przedstawiono schematycznie na rys. 1.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 1. Wielkość obciążeń treningowych, a zmiany formy sportowej (opr. własne) 
 

 

4. Czynniki wpływające na tapering 
Istnieje wiele strategii obniżania obciążeń treningowych przed startem głównym. 
W trakcie taperingu można tego dokonać przez zmniejszenie objętości, 

intensywności lub częstości treningu.  
Skuteczność takich działań będzie wynikać z czasu trwania taperingu i zależności 

od obciążenia treningowego w okresie je poprzedzającym. Jeżeli trwa ono nazbyt długo 
zanikać zacznie nie tylko zmęczenie, ale również obniżą się parametry wytrenowania 
zawodnika, co doprowadzi do roztrenowania i pogorszenia formy sportowca. W takiej 
sytuacji wyniki sportowe nie wzrosną, a tapering okaże się nieskuteczny. Dlatego 
szkoleniowiec musi rozumieć zależności między intensywnością, objętością 
i częstością treningu a czasem trwania taperingu. 

 

5. Intensywność treningu 
Z piśmiennictwa naukowego wynika, że jeśli w okresie taperingu będzie się obniżać 

objętość i częstość treningu, to może być wskazane utrzymanie lub nawet nieznaczne 
zwiększenie jego intensywności. Wydaje się, że intensywność treningu w trakcie 
taperingu jest ściśle powiązana ze zdolnością do zachowania poziomu sprawności. 
Istnieje nawet pogląd, że w trakcie taperingu intensywność treningu jest kluczowym 
czynnikiem decydującym o utrzymaniu adaptacji treningowej. Analizując badania 
treningu wytrzymałościowego można dojść do wniosku, że niższe intensywności 
(≤70% VO2max) w okresie taperingu skutkują raczej obniżeniem poziomu 
wytrzymałości. Jeżeli natomiast w okresie taperingu stosuje się wyższe intensywności 
(≥90% VO2max), wyniki ulegają poprawie. Badając trening siły lub mocy uczeni ustalili 
też, że utrzymanie intensywności w trakcie taperingu z równoczesnym obniżeniem 
objętości poprawia zdolność rozwijania siły, ale nie mocy. Wydaje się zatem wskazane, 
zachowanie intensywności treningu w okresie taperingu i dostosowanie obciążenia 
przez regulowanie objętości i częstości treningu lub czasu trwania taperingu.  
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6. Objętość treningu 
Bodaj najczęściej omawianą w piśmiennictwie naukowym metodą obniżenia 

obciążenia treningowego w trakcie taperingu jest zmniejszenie objętości treningu. 
Można tego dokonać przez skrócenie każdej z jednostek treningowych, zmniejszenie 
częstości treningów lub zastosowanie obu tych metod łącznie. Zaleca się raczej 
skrócenie czasu trwania każdej jednostki treningowej, nie zaś obniżenie 
częstości, gdyż, jak stwierdzono, pierwszy z tych sposobów zapewnia lepszą 
skuteczność taperingu. 

Próbując taperingu przez obniżanie objętości treningu, szkoleniowiec powinien 
wziąć od uwagę fakt, że to, o ile należy zmniejszyć objętość treningu i jak długo 
powinien trwać tapering zależy od obciążenia treningowego (tzn. objętości 
i intensywności) przed taperingiem. Z zależności tej wynikają rozmaite zalecenia 
dotyczące tego, o ile należy obniżyć objętość w okresie taperingu, by osiągnąć jak 
największą poprawę wyników. Informacje o taperingu w zakresie od 50 do 90% można 
znaleźć w piśmiennictwie na temat pływania, biegania, kolarstwa, triathlonu i treningu 
siłowego. By zachować lub poprawić adaptację, u dobrze wytrenowanych zawodników 
uprawiających dyscypliny wytrzymałościowe (np. kolarstwo lub biegi) stosuje się zwykle 
typową obniżkę objętości treningu o 50 do 70%.  

Z praktyki wynika, że tapering postępujący, który kończy się obniżeniem objętości 
treningu o 75%, daje lepsze skutki niż obniżenie objętości treningu o 50%. Można 
przypuszczać, że tapering z niską objętością daje lepsze skutki w zakresie fizjologii 
i osiąganych wyników niż tapering ze średnią objętością. 

Analiza piśmiennictwa naukowego wykazuje, że w trakcie taperingu najlepsze 
skutki w zakresie poprawy wyników daje obniżenie objętości treningu o 40 do 
60%. Jednakże procentowe obniżenie objętości treningu odnosi się do objętości przed 
taperingiem oraz czasu trwania taperingu. Jeżeli obciążenie treningowe przed 
taperingiem jest duże, wówczas w celu usunięcia zmęczenia mogą być korzystne 
większe obniżenia objętości, o 60 do 90%. Jeżeli zaś objętość treningu zostanie istotnie 
zmniejszona, wówczas wskazany może być krótszy czas taperingu, by wyrównać utratę 
adaptacji, która mogłaby skutkować spadkiem sprawności i formy. 
 

7. Częstość treningu 
Zmniejszenie częstości treningu jest inną powszechną metodą obniżania obciążenia 

treningowego w trakcie taperingu. Z niektórych badań wynika, że można polepszyć 
wyniki wskutek zmniejszenia częstości treningów sprzed taperingu o 50%. Jak 
wykazano, zmniejszenie częstości na 2 do 4 tygodni skutkuje utrzymaniem adaptacji 
fizjologicznej i poziomu wyników. Najnowsze analizy wykazały jednak, że spadek 
częstości treningów w okresie taperingu nie przyczynia się do poprawy wyników. 
Wprawdzie u umiarkowanie wytrenowanych osób adaptację można utrzymać przy 
częstości treningów wynoszącej 30-50% częstości sprzed taperingu, ale uważa się, że 
aby utrzymać poziom techniczny, dobrze wytrenowani sportowcy potrzebują większej 
częstości treningów w trakcie taperingu. Sugeruje się, że aby zoptymalizować wyniki 
i nie utracić biegłości technicznej, częstość treningów powinna być utrzymywana na 
poziomie 80% lub więcej wartości sprzed rozpoczęcia taperingu. 
 

8. Czas trwania taperingu 
Czas trwania taperingu należy do wartości, które najtrudniej określić, gdyż 

warunkuje go wiele czynników. Stopień obniżenia objętości lub wzorzec tego obniżania 
w okresie taperingu wpływa na długość czasu niezbędnego do poprawy formy 
z jednoczesnym zachowaniem sprawności. Jeżeli stosuje się większe obniżki objętości 
treningu, wówczas wskazany będzie krótszy czas taperingu. W piśmiennictwie opisano 
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przypadki polepszenia wskaźników fizjologicznych i psychicznych oraz poprawy 
wyników w przypadku taperingu trwającego od 1 do 3 tygodni. Niektórzy autorzy 
twierdzą, że aby usunąć zmęczenie, a zarazem uniknąć ujemnego zjawiska 
roztrenowania – które może nastąpić po dłuższym taperingu – czas jego trwania 
powinien wynosić od 8 do 14 dni. Należy jednakże sądzić, że czas trwania taperingu 
jest wysoce swoisty  wskutek różnic obserwowanych w adaptacji do obniżania 
obciążenia treningowego, a także adaptacji fizjologicznej i psychicznej. Dlatego zaleca 
się, aby czas trwania taperingu był dobierany indywidualnie do każdego sportowca. 

 
Zależność formy sportowej od czasu taperingu przedstawiono na rys. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 2. Czas trwania taperingu, a forma sportowa. (opr. własne)  
 

9. Rodzaje taperingu 
W piśmiennictwie proponuje się rozmaite wzorce taperingu. Można go ogólnie 

określić jako postępujący i niepostępujący. Zaprezentowano je na rys. 3.   
W każdej z tych postaci taperingu przebiegi odciążania mogą być rozmaite. 
W taperingu postępującym obciążenie treningowe jest obniżane albo liniowo, albo 

wykładniczo (patrz rys. 4.). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 3. Wzorce taperingu. (opr. własne)  
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Rodzaje taperingu 
W piśmiennictwie proponuje się dwa wzorce taperingu.  

Można je określić jako postępujący i niepostępujący 

 Tapering postępujący cechuje się 
systematycznym i coraz większym 
obniżaniem. obciążenia 
treningowego. 

 W taperingu postępującym 
obciążenie treningowe jest obniżane 
albo liniowo, albo wykładniczo.  

 W taperingu niepostępującym 
stosuje się stale jednakowe obniżki 
obciążenia. 

 Ten rodzaj taperingu cechuje się 
skokowym obniżeniem obciążeń 
treningowych, które może 
skutkować ryzykiem spadku 
sprawności w trakcie taperingu. 

Tapering postępujący Tapering niepostępujący 
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Rys. 4. Strategie taperingu [wg. Mujika, Padilla] 
 

Obciążenie treningowe przy taperingu liniowym jest zwykle wyższe niż przy szybkim 
i wolnym taperingu wykładniczym. Przy taperingu wykładniczym wolnym obniżanie 
obciążenia treningowego następuje wolniej, więc obciążenia te są wyższe niż przy 
taperingu wykładniczym szybkim. Szybki tapering wykładniczy skutkuje na ogół większą 
poprawą wyników niż to się dzieje w przypadku taperingu liniowego lub wolnego 
wykładniczego. Na przykład porównanie między taperingiem wykładniczym szybkim 
i wolnym wykazuje, że szybki skutkuje wskaźnikami poprawy wyników lepszymi o 3,9 
do 4,1%. 

Tapering niepostępujący, zwany również krokowym dokonuje się wskutek 
stosowania ustalonych obniżek obciążenia treningowego. Ten rodzaj taperingu cechuje 
się skokowym obniżeniem obciążeń treningowych, które może skutkować ryzykiem 
spadku sprawności w trakcie taperingu. Jak wykazano w wielu badaniach, tapering 
krokowy poprawia zarówno adaptację fizjologiczną do treningu, jak i wyniki. Jednakże 
z piśmiennictwa wynika również, że tapering krokowy jest mniej skuteczny niż wolny, 
a także szybki tapering wykładniczy. Na przykład Mujika i Padilla piszą, że tapering 
krokowy poprawił wskaźniki sprawności o 1,2 do 1,5%, natomiast tapering wykładniczy 
– o 4,0 do 5,0%.  

 

10. Oczekiwana poprawa wyników 
Podstawowym celem każdego taperingu jest poprawa wyników we właściwym 

czasie. Niewielka poprawa może być skutkiem wielkich różnic na olimpiadzie. 
W piśmiennictwie można znaleźć informację, że różnica między złotym medalem 
a czwartym miejscem w pływaniu na Igrzyskach Olimpijskich w Sydney w 2000 roku 
wynosiła zaledwie 1,62%, a różnica między trzecim a ósmym miejscem – 2,03%. Na 
Igrzyskach Olimpijskich w Atenach w 2004 roku różnica w podnoszeniu ciężarów 
między pierwszym a trzecim miejscem wynosiła 1,96% (kobiety – 2,21%; mężczyźni – 
1,73%). Dane te świadczą o tym, że niewielka poprawa wyników może mieć 
olbrzymi wpływ na wynik końcowy i decydować o zwycięstwie lub porażce. 
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Przeglądając piśmiennictwo naukowe można znaleźć informacje, że odpowiednio 
stosowany tapering może skutkować znaczącą poprawą wyników (0,5-11,0%) oraz siły 
i mocy mięśniowej (8,0-25,0%) u biegaczy, triatlonistów, kolarzy i pływaków. Na 
podstawie analiz pomiarów wyników zawodów okazuje się, że w odpowiedzi na tapering 
stosowany przed zawodami należy oczekiwać poprawy wyników o 0,5 do 6,0% (średnio 
ok. 3,0%). Opublikowano informację, że w okresie trwającego 3 tygodnie taperingu 
przed Igrzyskami Olimpijskimi w Sydney w 2000 roku poprawa wyników w pływaniu 
wyniosła 2,2%. Co ciekawe, wartość ta była podobna jak różnica między pierwszym 
a czwartym miejscem (1,62%) oraz trzecim a ósmym (2,02%). 
 

11. Tapering w strzelectwie 
Brak jest w piśmiennictwie szczegółowych opisów zmniejszania obciążeń 

treningowych przed startem głównym. Z kolei wielu trenerów w praktyce stosuje różne 
warianty obniżenia obciążeń treningowych, co przynosi różne skutki. Czynnik ilościowy 
(objętościowy) jest bardzo istotną składową treningu strzeleckiego. Z kolei wyniki badań 
skłaniają do wyciągnięcia generalnego wniosku, że tapering polega głównie na 
zmniejszaniu objętości treningu przed docelowymi startami. Można więc przypuszczać, 
że teoria taperingu powinna się sprawdzić w treningu strzelców. Trzeba pamiętać, że 
jednym z najistotniejszych celów taperingu jest zmniejszenie nie tylko fizycznego, ale 
i psychicznego zmęczenia (znużenia) wywołanego treningiem o dużych objętościach 
obciążenia. A przecież strzelec przystępując do startu w ważnej imprezie, powinien 
czuć się komfortowo, powinien mieć jasny umysł, powinien być skoncentrowany na 
zadaniu, jakie ma zrealizować, powinien być pewny swoich umiejętności, powinien 
świadomie, spokojnie realizować wszelkie procedury związane ze startem. Można to 
osiągnąć tylko w sytuacji, gdy sportowiec nie czuje zmęczenia, znużenia wywołanego 
zrealizowanym wielomiesięcznym procesem treningowym. 

 
12. Wskazówki praktyczne dotyczące stosowania taperingu 

 Stosować tapering w celu usuwania zmęczenia, zachowania sprawności, 
podwyższania formy i poprawiania wyników. 

 Tworzyć zindywidualizowane strategie taperingu trwającego od 1 do 3 tygodni, 
przy czym optymalny czas trwania wynosi zwykle 8 do 14 dni. 

 W okresie taperingu zachować wysokie intensywności treningu, aby nie 
dopuścić do roztrenowania. 

 Zmniejszyć objętość treningu o 40 do 60% objętości sprzed taperingu; jeśli 
przed odciążeniem stosuje się trening ekstensywny, to może być wskazane 
zmniejszenie jego objętości nawet o 60 do 90% w stosunku do objętości sprzed 
taperingu. 

 Zachować częstość treningu na poziomie 80% lub wyższej w porównaniu 
z częstością sprzed taperingu. 

 Stosować narastające, nieliniowe wzorce taperingu. 
 Wskutek taperingu należy oczekiwać poprawy wyników o około 3%. 

 
 


