




Z TEGO e-booka DOWIESZ SIĘ:

przed jakimi wyzwaniami i jakim niebezpieczeństwom musi sprostać trener
przygotowania motorycznego (i nie tylko) w dzisiejszych czasach,
jakimi obszarami należy zarządzać przygotowując programy treningowe                       
i organizując trening sportowy,
jakie zasady decydują o optymalnym planowaniu okresów treningowych,
czym jest periodyzacja i jak ją wykorzystać do tworzenia dobrych programów
treningowych,
jak wykorzystać różne strategie treningowe do optymalnego przygotowania
zawodnika,
jak wyglądają przykładowe modele jednostek treningowych w różnych modelach
periodyzacji,
w jaki sposób powinna wyglądać praca w poszczególnych  okresach przed,                 
w trakcie i po zakończeniu sezonu.
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          Bezpieczny  trening  to  termin,  który   obejmuje
„zarządzanie ryzykiem” dające pewność,  że programy
treningowe, procedury, personel i sztab trenerski  oraz
inne  czynniki   są   dobierane   i   działają  w  możliwie
najbezpieczniejszy   sposób.  Absolutne   bezpieczeń-
stwo  jest  nieosiągalne, w związku z czym trener musi
zarządzać ryzykiem  tak,  żeby  zminimalizować praw-
dopodobieństwo     wystąpienia    urazów.   Prewencja
urazów  jest   podstawowym   terminem  charakteryzu-
jącym    bezpieczny   trening,   bo,  jak   wspomniałem
wcześniej,    oczywistym    celem   naszej   pracy   jest
zapobieganie  urazom  i  kontuzjom  w  procesie szko-
lenia sportowego zawodnika.
          Aby  wprowadzone  w  proces szkolenia zasady
podporządkowane  były ich nadrzędnemu celowi, czyli
bezpieczeństwu,  konieczne  jest  stworzenie  protoko-
łów, które poprzez  wprowadzanie  wysokich  standar-
dów   przyczyniają  się  do  poprawy   bezpieczeństwa
w procesie  fizycznego i motorycznego  przygotowania
sportowców. By lepiej rozumieć i stosować  procedury
bezpieczeństwa,  konieczne będzie  poznanie  niebez-
pieczeństw,  które mogą się pojawić, i wyzwań,  przed
którymi staniemy.
 
 
 
 
 
 
          Pierwszym   problemem,   który   pojawi  się  na
naszej drodze, jest niebezpieczeństwo stosowania   
 treningu     specjalistycznego    na    zbyt wczesnym 
 etapie rozwoju  sportowca  nie tylko zwiększa   
 ryzyko    nieprawidłowego   rozwoju,   ale   także
zmniejsza potencjał rozwojowy zawodnika w dorosłym
rywalizacji sportowej. Pozbawienie dziecka możliwości
doświadczania różnorodnych form  aktywności  rucho-
wej i dyscyplin sportowych  ogranicza  jego kompeten-
cje ruchowe.  Im mniej wszechstronnych umiejętności,
tym  mniejsza  koordynacja  oraz  ryzyko   przeciążeń.
Doświadczenia  i  obserwacje  trenerów  oraz badaczy
potwierdzają,  że  dla większości młodych sportowców
wczesna  specjalizacja  (przed  okresem  dojrzewania)
jest    złym    rozwiązaniem    (American  Academy   of
Pediatrics 2000).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Zalecenia  dotyczące  wszechstronności  aktyw-
ności  fizycznej   podejmowanej   przez   dzieci   przed
rozpoczęciem    specjalistycznych    treningów  mówią
o   tak    zwanej    kompetencji   ruchowej.   Im   więcej
dyscyplin  sportowych i różnorodnych form aktywności
doświadczy   dziecko   na   wczesnym   etapie   swojej
przygody   ze   sportem,    tym   większe   będą    jego
umiejętności   i   możliwości  adaptacyjne  w   treningu
specjalistycznym. Niska  kompetencja  ruchowa  przy-
czyni   się    do   automatycznego    spadku   zdolności
adaptacyjnych    do    nowych     obciążeń,    zaburzeń
w koordynacji, zwiększenia ryzyka  urazów  przeciąże-
niowych  oraz  szybkiego  wypalenia  i  braku chęci do
dalszego    uprawiania    sportu.    Oczywiście  istnieją
przypadki  wybitnych  jednostek,  których  zdolność do
rygorystycznego treningu codziennie od 11 roku życia,
wsparta  genetycznymi i anatomicznymi  predyspozyc-
jami,  jest  ogromna.  Działanie  selekcji   sportowej  w
myśl wymogu: jeżeli dziecko „przetrwa” taki trening, to
coś z niego będzie, jest jednak  przykładem  ogromnej
głupoty i ułomności procesu selekcji sportowej.
          Poważnym  problemem w tym  obszarze będzie
również,   powiązany  z  niską  kompetencją  ruchową,
brak   odpowiedniego   przygotowania   do    wymagań
danej  dyscypliny.  Jeżeli głównym celem treningu jest
jak  najszybsze   osiąganie  najlepszych  wyników,   to
normalnym  tego  następstwem  będzie brak czasu na
popełnianie błędów, czyli na praktykę i naukę.  Wyma-
gania  rywalizacji sportowej, na jakimkolwiek poziomie
rozwoju,  zawsze  będą  wysokie.  Przeciążenia  i   siły
działające na kilogram masy ciała zawodnika podczas
biegu z maksymalną prędkością,  hamowania  i  dyna-
micznej   zmiany  kierunku  będą   do  siebie  zbliżone,
niezależnie  czy  mówimy o 7 latku, 15 letnim chłopcu,
czy  o  dorosłym, zawodowym sportowcu. Pytanie, czy
zdajemy  sobie sprawę z tego, czego  wymaga od nas
nasza  dyscyplina  sportowa, i czy mamy pewność, że
zawodnik  jest  gotowy sprostać tym wymaganiom. Na
swoich  szkoleniach i wykładach  dla trenerów zawsze
powtarzam,  że trening jest jak laboratorium, w którym
to  my,  trenerzy,  decydujemy o wszystkim,  o tym, co
dodać i pozmieniać tak,  aby otrzymać najlepszy efekt.
Jeżeli   możemy   odizolować   zawodnika   od   takich
czynników,  jak  presja,  rywal,  intensywność, warunki
zewnętrzne, szybkość gry itp. i w spokoju popracować
nad  jego przygotowaniem do działania, kiedy znajdzie
się na boisku,  to wykorzystajmy do tego każdą minutę
treningu.
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          Goniąc od najmłodszych lat za trofeami, tracimy
cenny czas, który moglibyśmy  przeznaczyć na naukę.   
Czas,   którego   nastoletni   chłopiec  już  nie  nadrobi,
kiedy  do   jego   drzwi  zapuka  wizja  profesjonalnego
sportu.  Tam   prawdopodobnie   przepadnie,   bo   nie
będzie gotowy wytrzymać przeciążenia, do których się  
nie    przystosuje,  bo   nie   będzie   miał   czasu.  Tak
właśnie ginie wielu obiecujących zawodników.
          Międzynarodowe   Towarzystwo    Psychologów
Sportowych  opublikowało  pracę na temat: „Próbować
czy specjalizować”, w której opisano  siedem  postula-
tów   wczesnego  różnicowania    sportu   promujących
trwałe  uczestnictwo   w  sporcie  także  w   przypadku
profesjonalnych zawodników (Cote i in. 2009). Istnieją
studia    przypadków    sportowców,   którzy   uzyskują
najwyższy  poziom w innej  dyscyplinie  po  wcześniej-
szej  karierze w innym sporcie. Zamiast debatować na
temat    dowodów    za    wczesną    specjalizacją    lub
przeciwko   niej,   ważne   jest,   aby   zrozumieć,    jak
zarządzać treningiem i rywalizacją  w sporcie młodzie-
żowym.  Co   jest  dowodem  na   odpowiedni   poziom
szkolenia   w   sporcie  młodzieżowym? W  jaki sposób
należy   przystosować    rywalizację   dla   dzieci,   aby
promować zdrowie,  bezpieczeństwo i rozwój  umiejęt-
ności  sportowych? (Capranica, Millard-Stafford 2011)
          Jednostronność  sportu,  brak elementu zabawy
oraz  zbyt  szybka  progresja  skutkują   zwiększeniem
liczby   urazów   przeciążeniowych   specyficznych  dla
danej  dyscypliny, rozwojem  złych  nawyków  poprzez
wczesne  nastawienie  na  rywalizację oraz wczesnym
wypaleniem,  co jest efektem utożsamiania aktywności
fizycznej   z   obowiązkiem. Swoje  buty  lubisz  wtedy,
kiedy są  wygodne i czujesz się w nich komfortowo.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ciągłe zwiększanie obciążenia, przy jednoczesnej
kumulacji zmęczenia, ostatecznie może obniżyć 
efektywność, wydajność i adaptację, a nawet
zwiększyć ryzyko urazu.

          Istniejące  badania  dotyczące  treningu i rywali-
zacji sportowej  młodzieży  wskazują,  że  żadna  poje-
dyncza    zmienna    nie     jest    wystarczająca,     aby
skutecznie    ocenić     wyniki    sportowe     młodzieży.
Ponadto   żaden   pojedynczy   model   nie   może  być
stosowany  do  projektowania  treningu i zawodów  dla
dzieci   (Wein   2007).   Dlatego   badacze   i   trenerzy
zajmujący  się  sportem  muszą stosować innowacyjne
i interdyscyplinarne  podejścia, aby  sprostać  wyjątko-
wym wymaganiom  rywalizacji i szkolenia  sportowego
młodzieży    z    uwzględnieniem   ich    fizjologicznych
i psychologicznych możliwości.
          Należy stale poszukiwać rozwiązań, które mogą
rozpocząć   skoordynowaną   pracę, w  celu  zbadania
złożoności czynników  wpływających na wynik  sporto-
wy młodzieży. Efektem tego będzie wsparcie i ochrona
młodego sportowca oraz edukacja  trenerów  w  zakre-
sie  stosowania  właściwych  strategii,  które  zwiększą
rozwój   umiejętności   sportowych,  co  z  kolei  będzie
zachęcać do zaangażowania w sport przez całe życie.  
Jest to naszym obowiązkiem, którego realizacja  może  
na początku  spotkać  się  z  oporem  wielu  środowisk
(rodziców,  trenerów,  działaczy),  jednak  bez  jasnych
dowodów  trenerzy  będą  nadal  polegać  na  tradycyj-
nych   zasadach,   przestarzałych  dogmatach  i  staro-
świeckim podejściu do treningu,  zwłaszcza  w  obsza-
rze przygotowania motorycznego  (Capranica,  Millard-
Stafford 2011).
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Zbyt wczesna specjalizacja
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Traktowanie dzieci jak dorosłych
 
Brak kontroli rozwoju fizycznego 
i mentalnego zawodnika
 
Zbyt szybka progresja treningowa 
lub jej brak
 
Ukierunkowanie na wynik 
(działacze, trenerzy, rodzice)
 

niska kompetencja ruchowa
brak odpowiedniego przygotowania do wymogów
sportu
brak elementu zabawy wśród dzieci
jednostronność sportu
kontuzje przeciążeniowe specyficzne dla sportu
rozwój złych nawyków poprzez wczesne
nastawienie na rywalizację
wczesne wypalenie – utożsamianie aktywności
fizycznej z obowiązkiem



 
 
 
 
 
          Na obecnym, poziomie  przygotowania sportow-
ców   do  rosnących   wymagań   gry  i  rywalizacji   na
najwyższym   poziomie   coraz   trudniejsze   staje   się
utrzymanie równej  i  wysokiej  formy  sportowej  przez
dłuższy czas. Mając na uwadze  fakt,  że  okres  utrzy-
mania   wysokiego   poziomu   wydajności   zawodnika
wynosi od 2 do 3 tygodni (Stone, Sands 2007), kluczo-
we jest odpowiednie  skoordynowanie  procesu trenin-
gowego  z  długoterminowym  kalendarzem  zawodów,
przygotowań i rywalizacji  w  sezonie.  Umiejętność  ta
jest podstawą skutecznego działania trenerów przygo-
towania motorycznego przy  programowaniu  długoter-
minowego procesu treningowego sportowców.
          Świat   treningu  sportowego   przepełniony  jest
wieloma  trendami  i  modami,  co  rodzi  równie   wiele
mitów i nieporozumień. Te  problematyczne  zagadnie-
nia  dotyczą w szczególności  metod  i  form  treningo-
wych.    Wspomniane   we   wcześniejszym    rozdziale
zasady  i  prawa   oraz   pewne   wytyczne   dotyczące
organizacji    i    programowania   treningu    pozwalają
trenerom oraz samym zawodnikom  odnaleźć optymal-
ną  drogę  do  realizacji  celów  treningu.  Periodyzacja
jest kluczowym aspektem całego  procesu  i  doskona-
łym  narzędziem   do   zaplanowania  długoterminowej
pracy  nad  najlepszym  przygotowaniem do wymagań
dyscypliny.

 
 
 
 
 
          Pracując   nad   przygotowaniem   motorycznym
i  fizycznym  sportowca,  proces treningu w mniejszym
lub  większym  stopniu  przechodzi przez różne okresy
i fazy, które charakteryzują się różnymi mechanizmami
i   uwarunkowaniami.  Celem  uzyskania  najwyższego
poziomu adaptacji organizmu  zawodnika do zróżnico-
wanych  ruchów i obciążeń wysiłkowych stosowane są
metody i środki, które poprzez  odpowiednią modyfika-
cję obciążenia zewnętrznego, intensywności  i  objęto-
ści   treningu  oraz   czasu   wypoczynku  i  regeneracji
pozwalają zoptymalizować uzyskane  efekty.  Periody-
zacja   jest   formą   usystematyzowania   treningu,  co
pozwala utrzymać możliwie  wysoką  wydajność  spor-
towca,  zapobiegając   przetrenowaniu  i  zmniejszając
ryzyko  urazów przeciążeniowych. Dzieje się tak dzięki
stopniowemu   przechodzeniu  z  jednej  fazy  treningu
do następnej.
 
 
 
 
 
 
          Periodyzacja  może być definiowana  jako forma
planu  treningowego, w  którym  szczytową  wydajność
osiąga się poprzez wzmocnienie  obszarów  motorycz-
nych   i   zarządzanie   zmęczeniem   oraz   adaptacją.
Efekty   te   osiąga   się   głównie  dzięki  logicznej, ale
również twórczej wariacji  metod  i  obciążeń  treningo-
wych (Mateyev 1972). Istotą  periodyzacji  jest  odwro-
tna zależność  pomiędzy  objętością a intensywnością.
Periodyzacja  powinna  być  stosowana  cyklicznie  lub
okresowo i podzielona  na makro-, mezo- i mikrocykle,
które  pozwalają  programować  progresję obciążeń od
ogólnych   (ekstensywnych)  do  intensywnych  lub  od
obciążeń  o  dużej  objętości  do  dużej   intensywności  
(Plisk, Stone 2003).
         Wspomniane  cykle  treningowe  są  definiowane
przez  przydzielony  im  okres, przy czym standardowo
makrocykl  odnosi się do roku,  mezocykl do miesiąca,
a mikrocykl do tygodnia.  Istnieje  jednak  duża  zmien-
ność   ram   czasowych  każdego  z  nich.  Przykładem
będą  makrocykle  obejmujące okres wynoszący 4 lata
lub więcej w przypadku programów treningu motorycz-
nego  przygotowujących do igrzysk olimpijskich. Ramy
dla poszczególnych okresów będą również zależne od
specyfiki  dyscypliny i kalendarza  startów lub meczów
w   sezonie.   Mezocykle   są   często   podzielone   na
4 tygodniowe  bloki  z  możliwością  ich  skrócenia  lub
wydłużenia  o  2 tygodnie (4±2), ponieważ zapewnia to
optymalne  ramy  czasowe  dla  adaptacji  (Willoughby
1993).    Stosowane    w    poszczególnych    okresach 

periodyzacja treningu SPORTOWEGO     14

PE
RI

OD
YZ

AC
JA

 TR
EN

IN
GU

 S
PO

RT
OW

EG
O

periodyzacja treningu SPORTOWEGO

czym jest periodyzacja?



systematyczne   i   zaplanowane  zmiany   i   wariancje
parametrów   treningowych  pozwalają  na  kierowanie
adaptacją  fizjologiczną   dostosowaną   do   wymagań
dyscypliny sportowej (Brown, Greenwood 2005).
          Periodyzacja   często  jest  też  określana  przez
progresję  od  zadań  ogólnych  do zadań specjalnych,
gdzie aktywowane są obszary motoryczne specyficzne
dla elementów  technicznych  i  wysiłkowych,  w  miarę
jak  zbliża  się  termin  zawodów  lub  rozpoczęcia   ligi
(rys. 7) (Plisk i Stone 2003). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rys. 7 Odwrotna   zależność   między   objętością 
           a intensywnością  
 
 
          Tudor Bompa i Gregory  Haff  podzielili  periody-
zację  na  dwie fazy:  fazę  przygotowawczą  oraz star-
tową. Faza  przygotowawcza  obejmuje  dwie podfazy:
ogólny trening fizyczny (General Physical Training –
GPT)  i  trening  fizyczny   specyficzny   dla  sportu
(Sport-Specific   Physical   Training  –  SSPT).   Celem
GPT  jest  poprawa   zdolności   do   pracy   sportowca
i  maksymalizacja  adaptacji  w  ramach   przygotowań
do przyszłych obciążeń. SSPT służy jako  przejście do
fazy  startowej, w której rozwija się wydolność fizyczna
specyficzna  dla  profilu  fizjologicznego  sportu i gdzie
udoskonalane są obszary motoryczne specyficzne  dla 
sportu.  Podczas   fazy   tartowej   minimalnym   celem
powinno  być  utrzymanie   poziomu   wypracowanego
podczas SSPT (tab. 1) (Bompa, Haff 2009).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tab 1 Podstawowe fazy i podfazy periodyzacji

 
 
 
 
          Periodyzacja jest  metodą  wykorzystującą  sek-
wencyjne lub fazowe zmiany w obciążeniach treningo-
wych,   co   pozwala   skupić   się  na  realizacji  zadań
i  celów  danego   mikrocyklu,  mezocyklu  i   rocznego
planu szkolenia. Odpowiednio zaprojektowany okreso-
wy  plan  treningowy  zapewnia  ramy dla optymalnego
podziału    treningu,   a   to   umożliwia   zróżnicowanie
obciążeń  i  zadań  w  logiczny  wzorzec.  Zapewnia to
fizjologiczny rozwój poszczególnych zdolności  osiąga-
jących    swój    najwyższy   poziom   w    odpowiednim
momencie  sezonu.
          Dzięki  uzyskaniu   konkretnych   fizjologicznych
odpowiedzi   organizmu  na  zastosowane  obciążenia,
uporządkowany plan treningowy pozwala  na  skutecz-
ne   zarządzanie  procesem   regeneracji   i   adaptacji.
Ponieważ  maksymalna  wydajność  zawodnika  może
być utrzymywana  jedynie  przez  krótki  okres,  ważną
kwestią   jest  sekwencyjna   struktura  planu  treningo-
wego – z okresami o zwiększonej intensywności pracy
i czasem na regenerację i odbudowę.
          Przykładowo  jeśli  średnia  intensywność  wszy-
stkich  czynników   treningowych  jest  wysoka,  wydaj-
ność  gwałtownie  wzrośnie,  ale  będzie  utrzymywana
tylko przez bardzo krótkie okresy.  Jeśli  jednak  zosta-
nie    zastosowana    bardziej    logiczna   sekwencyjna
modulacja  intensywności  treningu,  okres  szczytowej
wydajności    może     zostać     wydłużony.    Wielkość
przyrostu  wydajności  może   być   również   znacznie
większa. Istnieją trzy podstawowe teorie zapewniające
fundamentalne   zrozumienie    tego,   w   jaki   sposób
periodyzacja  zarządza  regeneracją  i  odpowiedziami
adaptacyjnymi     organizmu:    General     Adaptation
Syndrome   (GAS),   Stimulus    Fatigue    Recovery
Adaptation   Model   oraz   Fitness-Fatigue   Theory
(Hoffman 2012). 
 
 
 
 
 
 
          Pierwotną   podstawą   periodyzacji  był   ogólny
zespół  adaptacyjny   GAS  (ang.  General  Adaptation
Syndrome)  po  raz  pierwszy   zaproponowany   przez
Hansa  Selyego  w  1956  roku.  Koncepcja  ta  opisuje
proces powstawania wszelkich adaptacji w organizmie
czy  żywym  systemie  (rys. 8).  Jest  to  reakcja  orga-
nizmu  na   stres.  Zgodnie  z  tym  modelem  pierwsza
faza  reakcji (alarm phase) na dowolny stresor charak-
teryzuje się zaburzeniem homeostazy organizmu, czyli
równowagi. Jeśli bodźce treningowe nie są  nadmierne
i są  odpowiednio  zaplanowane,  reakcje  adaptacyjne
wystąpią   podczas  kolejnej  fazy  (resistance  phase). 
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(Bompa, Haff 2009)
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Wydajność  zostanie   albo  przywrócona  do  poziomu
podstawowego,  albo   podniesiona  do  nowych,  wyż-
szych poziomów (superkompensacja). Jeżeli  zastoso-
wane obciążenia są zbyt duże  oraz  nakładają  się  na
siebie,   organizm   zawodnika   może  wejść   w   fazę
nieprzystosowania  lub  wyczerpania,  co  skutkuje  nie
tylko   brakiem   adaptacji    treningowej,   ale   również
regresji. Należy pamiętać,  że  stres  może  się  kumu-
lować  nie  tylko  w  trakcie  treningu;   wszystkie   inne
czynniki  takie  jak  sen, stres psychiczny czy żywienie
również mogą się przyczynić  do obniżenia możliwości
wysiłkowych (Hoffman 2012).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rys. 8  General  Adaptive  Syndrome i jego zasto-
           sowanie w periodyzacji
 
 
 
 
 
 
 
          Za   każdym   razem,  gdy   stosuje  się  bodziec
treningowy,  istnieje ogólna odpowiedź, którą nazwano
teorią   adaptacji   bodziec – zmęczenie – odbudowa –
adaptacja   (rys. 9).   Początkową   odpowiedzią   na
bodziec treningowy jest nagromadzenie zmęczenia, co
powoduje  zmniejszenie  zarówno  przygotowania,  jak
i   wydajności.   Ilość    nagromadzonego     zmęczenia
i odpowiednie  zmniejszenie gotowości i wydajności są
proporcjonalne do wielkości i  czasu  trwania  napotka-
nego obciążenia, czyli im dłużej zawodnik  poddawany
jest intensywnemu treningowi,  tym  większy  jest  jego
poziom zmęczenia. W miarę  rozpraszania  zmęczenia
i  inicjowania  procesu  regeneracji   wzrasta   zarówno
gotowość,   jak  i  poziom  wydajności.  Jeśli  po  odbu-
dowie nie nastąpi nowy  bodziec  treningowy,  a  adap-
tacja   zostanie   zakończona,   gotowość  i  wydajność
zostaną   ostatecznie   zmniejszone.  Jest   to  na  ogół
uważane   za   stan   inwolucji  –  czyli   zaniku   efektu
adaptacyjnego.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rys. 9  Stimulus   Fatigue   Recovery   Adaptation
            i  jego  zastosowanie  w  periodyzacji
 
 
          Aby   skutecznie   opracować   okresowe   plany
treningowe,   ważne   jest   uświadomienie   sobie,   że
bodziec treningowy może  wystąpić w wyniku pojedyn-
czego ćwiczenia, sesji treningowej, dnia treningowego,
mikrocyklu,  mezocyklu  lub  makrocyklu.  Ważne  jest,
aby  pamiętać,   że   całkowita   regeneracja   nie   jest
konieczna   przed   rozpoczęciem   kolejnego   bodźca
treningowego.  W  rzeczywistości   bardziej   rozsądne
może  być  modulowanie  intensywności  treningu   lub
obciążenia    za    pomocą   ciężkich   lub   lekkich   dni
treningowych  w  celu  ułatwienia  powrotu do zdrowia.
Ostatecznie    zdolność   do   odpowiedniej   sekwencji
bodźców   treningowych   opiera   się   na   manipulacji
czynnikami treningowymi celem skorzystania z  proce-
su  adaptacji.  W   rzeczywistości  proces  ten  stanowi
podstawę  dla  kilku kolejnych modeli przedstawionych
w literaturze poświęconej periodyzacji.
 
 
 
 
 
 
          Jednym z modeli  sekwencyjnych,  który w dużej
mierze  opiera  się   na   teorii   bodziec – zmęczenie –
odbudowa – adaptacja,  jest model skoncentrowanego
ładowania  lub  sprzężonego  sekwencjonowania (rys.
10).  W  tym  rozwiązaniu  skoncentrowane obciążenie
treningowe lub akumulacja  obciążenia  są  stosowane
przez   określony   czas.   Po    zastosowaniu    celowo
wysokich  obciążeń  treningowych  następuje  znaczne
zmniejszenie  obciążenia  treningowego,  a trening po-
wraca   do   normalnego    poziomu.   Jest   to    często
określane  jako  faza  transmutacji, w  której  gotowość
i  wydajność   są   podwyższone. Ostatnia   faza   tego
modelu  wiąże się z dalszym  zmniejszeniem  obciąże-
nia treningowego. Jest to czasami określane jako faza
szczytowa,  stożkowa   lub   realizacyjna.  W  tej   fazie
gotowość   i   wydajność   na    ogół   kompensują   się
w  odpowiedzi  na   dalsze   zmniejszenie   zmęczenia,
które jest stymulowane przez zmniejszenie obciążenia 
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treningowego.  Jeśli  jednak ta faza  zostanie  przedłu-
żona  o  zbyt   długi  okres  (powyżej  14  dni),  nastąpi
inwolucja lub zmniejszenie gotowości oraz wydajności.
          Poprzez   manipulowanie  zmiennymi   treningo-
wymi odpowiednio  zsekwencjonowany i zintegrowany
plan  szkolenia  okresowego  pozwala  na zarządzanie
nagromadzonym zmęczeniem oraz procesem  regene-
racji  i  adaptacji.  Kieruje  również   efektami   treningu
w kierunku zaplanowanych wyników.  Jeśli  obciążenia
treningowe są stosowane przypadkowo i są  niewłaści-
wie sekwencjonowane, osiągnięcie  celów  w  zakresie
wydajności  staje  się  mało  prawdopodobne (Hoffman
2012).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rys. 10  Zastosowanie  Modelu  Stimulus  Fatigue 
              Recovery  Adaptation  do sekwencyjnego 
              programu treningowego
 
 
 
 
 
 
          Model  ten  częściowo  wyjaśnia  związki między
sprawnością  fizyczną,  zmęczeniem  i  gotowością  do
wysiłku.  Daje  to   również   pełniejszy   obraz   reakcji
fizjologicznych na bodziec treningowy.  W  tym modelu
periodyzacji  dwa   następstwa  treningu  –  zmęczenie
i  sprawność  –  sumują  się   i   wywierają   wpływ   na
gotowość   sportowca.   Bodziec   treningowy,   w   tym
samym czasie, zwiększa zarówno sprawność fizyczną,
jak  i  zmęczenie,  które  z  czasem  maleją.   Moment,
w  którym   zmęczenie   maleje   szybciej,   niż   spada
poziom sprawności fizycznej, oznacza poprawę wydaj-
ności. Jest to też moment, w którym  należy powtórzyć
bodziec   treningowy.   Dlatego    aby   uzyskać    efekt
adaptacji,  zmęczenie w ostatecznym  rozrachunku nie
może  być  większe  niż   poziom   naszej   sprawności
fizycznej (rys. 11).
          Klasyczne  przedstawienie  tej teorii przedstawia
skumulowane   efekty   treningu   jako   jednej  krzywej
zmęczenia i jednej  krzywej  sprawności. W rzeczywis-

tości  zmiana  poziomu sprawności i zmęczenia  praw-
dopodobnie występuje w odpowiedzi na treningi, które
są współzależne i wywierają efekt kumulacyjny.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rys. 11  Teoria   Fitness-Fatigue  oraz  zależności    
              pomiędzy poziomem zmęczenia i spraw-
              ności
 
 
 
          Analizując  powyższe  strategie i modele nperio-
dyzacji, dochodzimy do wniosku,  że  rozwój  poszcze-
gólnych  obszarów sprawności i wydajności zawodnika
możliwy   jest   dzięki   jednoczesnemu   wspomaganiu
procesu   odbudowy  i  regeneracji.  Koncepcja,   która
pozwala   na   odpowiednią    manipulację    czynników
treningowych,  opiera się na odpowiednim  sekwencjo-
nowaniu   procesu  w  celu  skutecznego   zarządzania
poziomem zmęczenia i wydajnością zawodnika. 
         Podczas projektowania programów treningowych
warto  mieć  na  uwadze  skuteczność  sekwencyjnego
modelu    działania   w   przygotowaniu    motorycznym
i  fizycznym. Pozwala to na  zarządzanie  zmęczeniem
przy  maksymalizacji  procesu  adaptacji  i  odbudowy.
Ostatecznie   skutkuje   to  optymalizacją   określonych
parametrów    sprawności   w   kluczowych   punktach,
dzięki   czemu   gotowość   i   wydajność   są   wysokie
w odpowiednim czasie.
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"Periodyzacja jest logiczną metodą planowania 

 wszystkich form interwencji treningowych w sposób

sekwencyjny  i  zintegrowany, aby zmaksymalizować

efekty fizjologiczne i podnieść efektywność treningu."

(Haff, Haff 2012)

(Haff, Haff 2012)
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