
Z TEGO ROZDZIAŁU DOWIESZ SIĘ:

na jakich zasadach opierać programowanie treningu motorycznego zawodnika
jak wykorzystać posiadaną wiedzę i umiejętności do pracy z zawodnikami 

w jaki sposób stosowanie fundamentalnych zasad treningu sportowego
podnosi jakość pracy trenera i treningu sportowca
w jaki sposób optymalnie konstruować programy treningowe, żeby przynosiły
największą korzyć i optymalne efekty dla zawodników

w obszarze przygotowania motorycznego
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          Niemal każdy rodzaj aktywności fizycznej opiera
się   na   tych   samych   fundamentalnych   obszarach
motorycznych.   Są   to:  siła,  moc   i   szybkość   oraz
zwinność. Siła pozwala nam pokonywać opór. Trening
szybkości  poprawia  intensywność  pracy   zawodnika
oraz  jego prędkość poruszania się.  Ćwiczenia o cha-
rakterze  wytrzymałościowym pomagają wytrzymywać
dużą objętość wysiłku oraz zdolność do wielokrotnego
i   efektywnego    powtarzania   czynności   ruchowych
o  wysokiej  lub  maksymalnej  intensywności. Trening
mobilności   i  stabilności    pozwala   na   zwiększenie
zakresu  ruchu  i  poprawę  jego  jakości. Koordynacja
łączy  wszystkie  elementy  naszego  ciała  w  złożone
ruchy, które pozwalają na wykonywanie specyficznych
czynności dla danej  dyscypliny. Zarówno w  wymiarze
efektywnym,  jak  i  jakościowym.  Pewna  część   tych
zdolności jest uwarunkowana genetycznie. Inna część
jest   podatna   na   czynniki   adaptacyjne,   takie   jak
trening,  w  dużo  większym  stopniu.  Nie  oznacza  to
jednak,   że    potencjału   genetycznego   nie   da   się
stymulować   tak,  by   go   wykorzystywać  i  rozwijać.
Jedyny problem polega na tym, że zamiast opierać się
na   tym,   co   stanowi  główny   i   podstawowy  motor
napędowy, zazwyczaj przeszkadzamy  w  wykorzysty-
waniu  biomechanicznych  uwarunkowań,  które   dała
nam natura.
          Do osiągnięcia sukcesu w sporcie wyczynowym
nie wystarczy sam potencjał genetyczny.  Zdecydowa-
nie  częściej  sukces  odnoszą   ci  zawodnicy,   którzy
wspierają  go  determinacją i organizacją swojej  pracy
oraz   jakością  wykonywania  i  planowania   treningu.
Kluczem   do   sukcesu   jest   wyjście   poza    granice
genetycznego  potencjału   i   fizjologiczne   zaadapto-
wanie organizmu podczas treningu (Bompa 2014).
          Nauka o sporcie i przygotowywaniu sportowców
ciągle  się  rozwija.   Ewolucja  ta  opiera  się  w  dużej
mierze na coraz szerszym  zrozumieniu, w jaki sposób
ciało  przystosowuje  się  do  różnych fizycznych i psy-
chologicznych czynników stresogennych. Współcześni
naukowcy  zajmujący  się sportem kontynuują badanie
efektów fizjologicznych  i  wydajności różnych  progra-
mów treningowych. W znacznym stopniu analizowane
są   też   obszary  regeneracji,  strategii  żywieniowych
i  czynników  biomechanicznych – w  celu zwiększenia
wydajności  współczesnego  sportowca.  W  miarę  jak
wzrastało  nasze  zrozumienie   reakcji  organizmu  na
różne   czynniki  stresogenne,  współcześni   teoretycy
treningu,  naukowcy  zajmujący  się sportem i trenerzy
byli w stanie  rozwinąć  najbardziej  podstawową  kon-
cepcję konkretnego celu.
          Ten  cel jest ukryty w poznaniu  obszaru  fizjolo-
gicznego   i   psychologicznego   oraz   charakterystyki
 

 
 
 
 
 
poszczególnych   sportów  i  zawodników.  W  związku
z tym możliwe jest konstruowanie  procesu  adaptacyj-
nego  i  bezpośrednie  określanie  wyników  szkolenia.
Proces  ten jest  łatwiejszy, kiedy zrozumiemy  funkcje
bioenergetycznye  (czyli  w  jaki sposób organizm dos-
tarcza   energię)   potrzebnye   do   zaspokojenia  fizy-
cznych potrzeb różnych aktywności fizycznych.Trener,
który   rozumie   bioenergetykę   aktywności   fizycznej
i sportu, a  także  wpływ czasu   trwania  bodźców  tre-
ningowych  na  czas  adaptacji  fizycznej,  będzie  miał
większą szansę na opracowanie  skutecznych  planów
treningowych (Bompa i Buzzichelli 2018).
          Właściwe stosowanie przepisów i zasad szkole-
nia  zapewnia  lepszą organizację treningu i ogranicza
do minimum liczbę popełnianych błędów. Dom jest tak
mocny,  jak   mocny   jest   jego   fundament.   Zasady
treningu  służą  temu,  aby  pomagać w przygotowaniu
zawodnika,   który   sprosta   wymaganiom  dyscypliny
na   poziomie   mistrzowskim.   Ten  wynik  osiąga  się
przez  rozwój  ścięgien, więzadeł i kości, wzmocnienie
stabilności   kręgosłupa  oraz   dostosowanie  ciała  do
ruchów  i  wymagań  sportu.  Te   zasady   obowiązują
wszystkich   zawodników  i  trenerów,   niezależnie  od
fizjologicznych  czy technicznych uwarunkowań treno-
wanej  dyscypliny. Promują one systematyczny, trwały
i specyficzny rozwój  obszarów motorycznych poprzez
dostosowanie  programu   treningowego   do   potrzeb
dyscypliny,  a  także,  co najważniejsze, do fizycznych
zdolności samego zawodnika.
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          Od   początków  treningu  sportowego  (czyli  od
ponad  3000  lat)  sportowcy i trenerzy ustalali  zasady
szkolenia  i  przestrzegali  ich. Zasady  te  ewoluowały
przez   lata    w    wyniku   badań    przeprowadzanych
w naukach  biologicznych, pedagogicznych  i  psycho-
logicznych.   Te    zasady    treningu    sportowego   są
podstawą   teorii   i   metodologii   treningu.   Głównym
celem    jest   podniesienie   umiejętności   zawodnika,
a   w   konsekwencji – poziomu   sportowego.  Zasady
treningu  są  częścią  całej  koncepcji. Ich istnienie nie
oznacza tworzenia ograniczeń dla trenerów. Są raczej
drogowskazem  do optymalnego i celowego działania.
Pozwalają wyznaczać wysokie standardy naszej pracy
i skupiają się na fundamentalnych  aspektach  przygo-
towania   mistrzowskiej   formy  sportowej.   Przestrze-
gając praw regulujących proces treningu, dajesz sobie
szansę  na  bycie  kompetentnym i lepszym  trenerem,
zawodnikiem   oraz    wychowawcą.   Znając    zasady
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Czas  potrzebny  do  tego,  by  móc  nazwać się
ekspertem  w  danej  dziedzinie, przynajmniej  teorety-
cznie,  został  oszacowany na 10 000 godzin lub około
10  lat  praktyki  w  danej  dziedzinie  (Ericsson  1993).
Choć  dzięki   tej   książce  zyskasz  ogromną  wiedzę,
musisz  pamiętać,  że  wciąż  to  zbyt  mało, by zostać
ekspertem. Ty jako trener czy zawodnik  wciąż  kształ-
tujesz  i  rozwijasz swoją wiedzę. Jest mało prawdopo-
dobne,  że  kiedykolwiek  dowiesz  się wszystkiego na
temat  treningu  siłowego,  przygotowania  fizycznego,
rozwoju  dzieci, fizjologii czy biochemii. Ja sam, nawet
w  czasie  pisania  tej książki, uczę się nowych rzeczy,
potwierdzam  to, czego  dowiedziałem się przez 10 lat
mojego    doświadczenia   trenerskiego,   i   odkrywam
obszary, które  jednocześnie  mnie  fascynują i przera-
żają.   Istnieje    tak    wiele    czynników    związanych
z  treningiem  motorycznym,   że  nie  sposób  jest  się
nauczyć  ogromnej  liczby  kombinacji tych czynników.
Dla  nas  oznacza to, że w naszej pracy istotne będzie
skupienie  się  na  opanowaniu  tych elementów, które
znajdują  się na  poziomie łatwym, i podkreślenie tego,
co jest najważniejsze.
 
          Wielu   trenerów,  stale   się   kształci  i  podnosi
swoje    kwalifikacje,    zbierając    kolejne   certyfikaty.
Uczymy się kolejnych, nowych rzeczy, jednak zapomi-
namy  o  najważniejszym.  Wiedza  jest  ważna,  ale to
praktyczna  praca  daje   nam  największy  pogląd   na
trening i obszar, którym się zajmujemy.

rozwoju  i  procesu    szkolenia,   stajesz   się   również
bardziej  świadomym  rodzicem   młodego  sportowca.
          Cała wiedza na temat przygotowania  motorycz-
nego  i  treningu  sportowego  zawarta w „Gotowym do
gry”  nie  ma  uczynić  Cię   ekspertem. Pomimo  tego,
że   próbuję   Ci   przekazać   specjalistyczną   wiedzę,
wszystko,  co  znajdziesz  w  tej książce jest dla Ciebie
szansą  na  realizację   trzech   podstawowych   celów,
które  stawia   przed   Tobą  uczestnictwo  w   procesie
szkolenia sportowego. Te cele to:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Idee  „wielkich rzeczy” są dla nas bardzo ważne.
Czym one są? To  skupienie  się na  fundamentalnych
zasadach  i  wdrażanie ich do  pracy na treningu dzięki
wiedzy i umiejętnościom, które  już  posiadamy.  Reali-
zowanie   wspomnianych  we   wstępie  tego  rozdziału
trzech    podstawowych   celów    naszych   działań   to
właśnie dążenie  do  zrozumienia istoty przygotowania
motorycznego. Dlatego...
 
 
 
 
 
 
          Podstawowym celem i jednocześnie najważniej-
szą zasadą treningu  jest  bezpieczeństwo. Pierwszym
krokiem    jest   pewność,   że    nasze    działania   nie
wyrządzają   żadnej   szkody  naszym   podopiecznym
czy  nam  jako  zawodnikom. Kontuzja jest możliwa we
wszystkich  formach  podejmowanych aktywności, dla-
tego   nasze    działania    powinny   zmierzać   przede
wszystkim w kierunku  zmniejszenia  ryzyka  wystąpie-
nia   urazu.   W   dalszej   części   „Gotowego   do  gry”
zajmiemy się tematem  bezpieczeństwa, zapobiegania
urazom    i    zarządzania    ryzykiem,    abyśmy    mieli
pewność, że pomimo  całej  wiedzy, którą  posiadamy,
bezpieczeństwo zawsze będzie priorytetem.
          Dobra  wiadomość  jest  taka, że kontuzji można
uniknąć  i   na   szczęście   w   treningu   motorycznym 
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ZWIĘKSZAJ ŚWIADOMOŚĆ BEZPIECZEŃSTWA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
● Zwiększenie świadomość bezpiecznego  
   treningu,
 
● Rozwinięcie swoich umiejętności, aby  
   skutecznie nadzorować trening,
 
● Zapewnienie   systematycznej   kontroli   
   i oceny procesu treningowego.
 
 



zdarzają   się   one   bardzo   rzadko.  Zawsze   jednak
musimy być czujni i stale obserwować proces treningu
(Kraemer  2002).   Zarządzanie  ryzykiem   to  taktyka,
którą  stosujemy  w  celu  zmniejszenia   prawdopodo-
bieństwa    urazu     oraz    ewentualnych    problemów
prawnych   z   tym   związanych.   Zwiększając   swoją
wiedzę  i  świadomość  zagrożeń  związanych  z  kon-
tuzją  w  wyniku  treningu  motorycznego,  zwiększasz
szansę   na   to,   że   Twoi   sportowcy   będą   zdrowi
i sprawni dzięki kompetentnym  treningom.
          Pierwszym krokiem  do  bezpiecznego działania
jest   dokładna   i   kompetentna   edukacja   trenerów,
dlatego  cieszę  się, że  czytasz  tę  książkę. Edukacja
trenerów  jest   dla   mnie  bardzo  ważnym  obszarem
działalności.  To  od  nas  wszystko się zaczyna, to my
jesteśmy odpowiedzialni za  przyszłe  sukcesy sporto-
we  naszych  zawodników na arenie międzynarodowej
i  za   ich   zdrowie   oraz   sprawność  na  całe   życie.
Dlatego…
 
 
 
 
 
 
          Ucz się i wprowadzaj to, czego się nauczysz, do
swojej  praktyki.  Aby   tworzyć   skuteczne   programy
treningowe,  potrzebna  jest nie tylko ogromna wiedza,
ale   też  przede   wszystkim   czas   i   doświadczenie.
Podstawowym   celem   jest    przygotowanie   się   do
identyfikacji    tych    obszarów   w   treningu   naszych
podopiecznych,   z   których   możemy   wyeliminować
błędy.  Będą to: niepoprawna technika wykonywanych
ćwiczeń,  przemęczenie,  stosowanie  zbyt dużego lub
zbyt   małego    obciążenia,    właściwe   kształtowanie
systemów    metabolicznych   w   czasie   wysiłku   czy
eliminacja  dysfunkcji  ruchu  w  celu  uniknięcia  prze-

ciążeń  i  urazów. Im  większa Twoja wiedza, doświad-
czenie i świadomość, tym lepsze „oko”, dzięki któremu
instynktownie zaczniesz  wyłapywać  błędy  i  obszary,
które możesz poprawiać.  Musimy rozwijać swój zmysł
trenerski,   żeby  widzieć,  kiedy  zawodnik  może  być
zmęczony,  kiedy  brakuje  mu  umiejętności  lub kiedy
nie  pracuje  na  miarę  swoich  możliwości. Nie da się
tego    wytłumaczyć   badaniami,   ale   na   podstawie
własnego   doświadczenia   mogę   potwierdzić,  że im
więcej  niewiadomych  eliminuję ze swojego warsztatu
trenerskiego  i  im  większe  jest  moje doświadczenie,
tym    mniej   rzeczy   umyka   mi    podczas   treningu.
Dlatego…
 
 
 
 
 
 
          Podstawowe     zasady    przenikają    wszystkie
aspekty  przygotowania  motorycznego.  Mają  one na
celu  próbę  dokonania  podziału  i  pomoc w zdobyciu
ważnych  i  podstawowych  informacji niezbędnych do
skutecznej kontroli i prowadzenia treningu.
          Jednym z filarów  treningu motorycznego jest na
przykład  zasada  progresji.  Progresja  odnosi  się  do
doboru  ćwiczeń,  obciążeń,  kolejności   wykonywania
ćwiczeń i gotowości zawodnika do podjęcia większego
wyzwania.  Inną  podstawową  zasadą jest to, że ciało
ma  tendencję  do  dostosowywania  się do charakteru
wykonywanych    ćwiczeń.   Sama   kontrola   procesu
treningowego ma różne formy i ważne jest,  aby umieć
dobierać  odpowiednią  formę  kontroli do konkretnych
działań.   Aby  skutecznie  kontrolować  i  nadzorować
trening,  konieczne  jest zrozumienie fundamentalnych
zasad i kilku definicji.
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STALE ROZWIJAJ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI

KONTROLUJ PROCES TRENINGU
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trening - trening to proces fizycznego, technicznego,
taktycznego,  psychicznego  i  teoretycznego  przygotowania
sportowca na najwyższym poziomie  wydajności.  Trening to
coś więcej niż sam rozwój, a najwyższy  poziom wydajności
będzie zależał od aktualnego  poziomu  sprawności 
i uwarunkowań genetycznych sportowca.
 
objętość - objętość  treningowa  to ilość wykonanej pracy
podczas  danej  sesji.  Zestawy  i  ilość powtórzeń danych
ćwiczeń   łączą   się  i  dają  nam  wymiar  objętości.  Jeśli
jesteś biegaczem, objętość to odległość, którą pokonałeś. 
Jeśli trenujesz siłowo, objętość jest  wynikiem  liczby  serii 
i powtórzeń ćwiczenia.
 
intensywność - intensywność  jest   trudnością i jakością
pracy.  To  wielkość  oporu  użytego  w danym ćwiczeniu. 
Jeśli  jesteś  biegaczem, intensywność to szybkość biegu. 
Jeśli  trenujesz  siłowo,  intensywność  to  opór lub tempo 
jego  pokonywania.  Jeżeli  trenujesz  sporty   zespołowe,
intensywnością   będzie   jakość   poruszania   się  (liczba
sprintów, zmian  kierunku,  wyskoków  czy  wykonań 
elementów technicznych).

częstotliwość - częstotliwość to po prostu liczba sesji treningo-
wych w ciągu dnia, tygodnia czy roku.  W  wymiarze  całościowym 
częstotliwość  jest  objętością  treningu w danym okresie.
 
obciążenia psychiczne - obciążenia psychiczne to poza-sportowe
lub pośrednie czynniki związane z uprawianiem sportu. Wszystkie
sprawy  osobiste  czy rodzinne, problemy  i  sprawy  do  załatwie-
nia  będą  wpływały  na  jakość Twojego treningu. Stres związany
z nowymi wyzwaniami, nowym  środowiskiem, zbliżającymi się
zawodami, rywalizacją  czy  nadmiernym  przemęczeniem 
również  będzie wpływał na jakość treningu.
 
złożoność  koordynacyjna - złożoność  koordynacyjna określa 
trudność  wykonywanych ćwiczeń. Im trudniejsze do  wykonania 
lub  im  bardziej  nieznane ćwiczenie, tym intensywność i objętość
treningu będą niższe.
 
czynniki    środowiskowe - czynniki  środowiskowe to poza-
sportowe aspekty wpływające zarówno na jakość, jak i objętość 
wykonywanej pracy podczas treningu i zawodów. Mogą 
znacząco  wpływać na samopoczucie zawodnika, co będzie
również oddziaływało na pozostałe aspekty związane z treningiem.



 
 
 
  
 
          Jak   wspomniałem  we   wstępie  do  tego   roz-
działu,   żadna  z  zasad   treningu   motorycznego  nie
istnieje w celu  stwarzania ograniczeń dla trenerów. To
przede wszystkim możliwości,  które  daje ich istnienie
i przestrzeganie w procesie projektowania i przeprowa
dzania   treningu.   Zasady   te   pomagają   zarządzać
procesem  treningowym  ze względu na to, że opierają
się na fizjologicznych, biomechanicznych oraz psycho-
logicznych  podstawach.  Ich  wykorzystanie  zwiększa
wydajność   podejmowanych   działań,  niezależnie  od
programów, w których są  realizowane.  Same  zasady
nie  tylko  podnoszą  poziom bezpieczeństwa podczas
treningu, ale również wpływają na poprawę efektywno-
ści i wydajności sportowców. Oczywiście nie wszystkie
oddziałują  na   wydajność   w   tym   samym   stopniu.
Podczas  gdy  wszystkie  programy,  które  uwzględnią
przynajmniej  zasadę  specyficzności   i   optymalnego
obciążenia,  będą  funkcjonować  dobrze,  to  tylko  te,
które   wprowadzają  pozostałe  zasady,  będą  dawały
najlepsze  efekty.  Im  więcej zasad obejmuje program
treningowy, tym skuteczniejszy i efektywniejszy będzie
trening i jego efekty.
          Poniżej   spróbowałem   przedstawić   w   formie
graficznej względne znaczenie każdej  z  fundamental-
nych zasad.  (rys. 3.1)  Te, które znajdują  się  na dole
wykresu i  mają  największe  obszary,   są  najważniej-
sze,  a  te z  mniejszymi  na samej  górze  są  najmniej
istotne.  Zauważ,   że  zasada  specyficzności   otacza
całą grafikę, co wskazuje na  to, że jest to zdecydowa-
nie najważniejsza zasada treningu i powinna być  prio-
rytetowym   elementem   we   wszystkich   programach
treningowych.   Odpowiedzi,   dlaczego   właśnie   ona
stanowi  tą  najważniejszą,   poszukaj   w   poprzednim
rozdziale. Oczywiście nie chcę tu  umniejszać  istotno-
ści żadnej z pozostałych zasad, bo każda jest szalenie
ważna i istotna  w  celu  optymalizacji  procesu szkole-
nia.  Chcę  tylko  nadać  im pewną gradację i pokazać,
że stosowanie  jednej z pominięciem innej,  zwłaszcza
tej leżącej u podstawy grafiki, nie ma sensu.
 
          Dla przykładu – jeżeli będziesz stosował zasadę
optymalnego obciążenia, ale nie uwzględnisz specyfiki
swojej dyscypliny, to Twój trening, choć będzie pewnie
wyglądał ciekawie, będzie bez sensu. Jeżeli natomiast
będziesz  stosował odpowiednie obciążenie i systema-
tyczną  progresję w specyficznym  treningu  dla Twojej
dyscypliny,    ale    nie    uwzględnisz    indywidualnych
uwarunkowań   zawodnika   (w   tym   jego   potencjału
genetycznego), trening również nie będzie  efektywny,
a wręcz jego efekty będą  bardzo  niestabilne.  To  tak,
jakbyś  z  wieży  z  klocków  nieinwazyjnie chciał wyjąć
ten, który znajduje się najbliżej podstawy.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprinter  nie  będzie trenował biegu na 3 km z małą
intensywnością   przez  dłuższy  czas.  By  był  naj-
lepszy  w  swojej  dyscyplinie,  potrzebuje   bodźca
w   postaci    krótkich   odległości    pokonywanych
z  bardzo  wysoką  intensywnością. Więcej  o  spe-
cyfice treningu i dyscypliny  znajdziesz w poprzed-
nim rozdziale „Gotowego do gry”.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rys. 3.1  Zasady treningu sportowego i ich   
znaczenie w procesie treningowym
 
 
 
 
 
          Adaptacja    treningowa    dla     poszczególnych
zawodników     będzie    możliwa    dzięki    poziomowi
wytrenowania   poszczególnych    grup   mięśniowych,
intensywności    ćwiczeń,   wymagań   metabolicznych
ćwiczenia   oraz    określonych   ruchów   i   czynności.
Próbując    udoskonalić    określoną   umiejętność   lub
aktywność,   musisz   wykonać  ją   przy  użyciu  odpo-
wiedniej   mechaniki   ciała,   by   zachować   właściwą
technikę.  Niezależnie  od  formy  treningu,  dobranych
obciążeń czy metod  istnieje jeden przewodni warunek
– jakość ruchu.
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          Każdy   zawodnik   jest  wyjątkowy,  w   związku
z  czym   inaczej   zareaguje   na  zastosowanie   tego
samego  bodźca   treningowego.  Na   niektóre  z  tych
różnic  może  mieć wpływ  wiele  cech, takich  jak wiek
biologiczny, wiek treningowy, płeć,  wysokość  i  waga
ciała,  typ  budowy,  przebyte  urazy  i  wiele  innych.
 
 

 
 
 
 
          Aby  dany zawodnik mógł osiągnąć oczekiwaną
adaptację    treningową,    jego   organizm   musi   być
poddany  bodźcowi,   który  będzie czynnikiem streso-
gennym.  Żadna forma treningu nie jest dla organizmu
czymś  wygodnym (poza rekreacją), zwłaszcza trening
wyczynowy.  Trening  jest  zatem  celowym  wyprowa-
dzaniem    organizmu   ze   stanu   równowagi  w  celu
uzyskania  odpowiedzi  na  czynnik stresogenny,  czyli
w celu adaptacji. Przez przeciwstawianie się bodźcom
lub  obciążeniom,  które  są  większe niż te, do których
organizm  jest   przyzwyczajony,  staje  się   silniejszy.
Optymalne obciążenie  to  takie,  które  zmusza  orga-
nizm do stałej adaptacji.  Musi więc być ono dobierane
tak,  by  jego  pokonanie  było   dla   nas   wyzwaniem.
Adaptację   zapewni   nam  nie   tylko   zmiana   oporu
zewnętrznego,  ale  również ukształtowanie terenu czy
złożoność ruchu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Aby konsekwentnie  osiągnąć  pożądane  adap-
tacje treningowe dla danej aktywności  lub  umiejętno-
ści,    bodziec   treningowy   musi   stopniowo   i   stale
wzrastać.  Istnieje  optymalny  poziom i właściwe ramy
czasowe  dla  stosowania  danego   obciążenia.   Jeśli
zwiększymy obciążenia  zbyt szybko, będzie to prowa-
dziło  do  utrwalania  złej  techniki,  bo  organizm zrobi
wszystko,   żeby   poradzić   sobie   z  oporem,  nawet
kosztem  jakości  ruchu.  To  w  konsekwencji   dopro-
wadzi   do   wystąpienia   jego    dysfunkcji.   Kolejnym
negatywnym    efektem    takiego    działania     będzie
zwiększenie ryzyka urazów przeciążeniowych i uszko-
dzeń mięśni.
          Jeśli    progresja    obciążenia    postępuje   zbyt
wolno,  adaptacja,   a  w  konsekwencji  rozwój   danej
cechy   czy   umiejętności   będą   minimalne   lub   nie
wystąpią   wcale.   Bardzo   ważnym   aspektem  w  tej
zasadzie  jest  odpoczynek i regeneracja,  co  pozwala 
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Optymalne obciążenie to takie, które zmusza 
organizm do stałej adaptacji. Musi więc być ono
dobierane tak, by jego pokonanie było dla 
zawodnika wyzwaniem.

ZASADA PROGRESJI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zawodnik  z  drużyny  seniorskiej sporządza kopię
swojego   planu   treningowego   i   przekazuje   go
swojemu  młodszemu  bratu,  który  jest  w  szkole
średniej.    Młodszy   brat   nie  opuszcza  treningu,
a  pod  koniec programu jest  rozczarowany  wyni-
kami.  Chociaż  wiele  zmiennych  może  odgrywać
rolę  w  wynikach,   głównym   czynnikiem  jest   tu
najprawdopodobniej duża różnica  w  wieku  biolo-
gicznym   i   treningowym.   Nieważne,   jak   dobre
efekty  ten  plan  treningowy  przyniósł  starszemu
z   braci – nie   będzie   dawał   praktycznie   żadnej
pewności,   że   te   same   efekty   przyniesie,  gdy
będzie realizowany przez młodszego.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeśli sportowiec próbuje zwiększyć moc, aby  ska-
kać  wyżej,  musi   trenować   tak,   aby   zwiększyć
ogólną siłę i moc.  Podczas treningu z wykorzysta-
niem  zarzutu  sztangi  w  trzech  seriach  po   pięć
powtórzeń  powinien  załadować  sztangę  z  cięża-
rem,   który   pozwoli   mu   wykonać  ćwiczenie  ze
świetną  techniką  i  z  pożądaną szybkością ruchu
w   każdym   powtórzeniu.  Jeżeli   sztanga   będzie
obciążona    ciężarem,    który     uniemożliwia   mu
osiągnięcie   pożądanej   szybkości,   wówczas nie
osiągnie oczekiwanego efektu.
 



manipulować    procesem   treningu.   Trenowanie   na
dużych    obciążeniach   przez   dłuższy   czas    może
skutkować    chronicznym     zmęczeniem,    spadkiem
wydajności i w konsekwencji urazem.  Progresją może
być  nie  tylko  zwiększenie  oporu  zewnętrznego,  ale
także     utrudnienie     ćwiczenia,    spowolnienie    lub
zwiększenie  tempa  wykonania  ćwiczenia   lub  wpro-
wadzenie dodatkowego  zadania  w  czasie ćwiczenia.
Bardzo ważnym elementem tej metody jest  umiejętne
stosowanie nie  tylko  progresji,  ale  również  regresji,
czyli  zmniejszenia  obciążenia lub ułatwienie zadania.
Zarówno  o  progresji,  jak i o regresji  opowiem w dal-
szej części „Gotowego do gry”.
 
Na   początku  programu  treningowego   zawodnik
może  na  przykład  wykonać trzy serie po dziesięć
powtórzeń   z   ciężarem  60  kg.  Takie  obciążenie
w ćwiczeniu może  być  trudnym  wyzwaniem,  jed-
nak    systematyczny    i    konsekwentny     trening
spowoduje   adaptację    i    takie    obciążenie   nie
będzie    już    dla    jego   organizmu    wyzwaniem.
W  następnym  tygodniu  obciążenie  może  zostać
zwiększone   do  65   kilogramów   w   tym   samym
ćwiczeniu,  pod  warunkiem,  że każde z dziesięciu
założonych   powtórzeń   zawodnik   wykona   przy
użyciu właściwej techniki. Jeżeli będzie to niemoż-
liwe, niestety musi wykazać się większą  cierpliwo-
ścią i ponownie  wrócić do mniejszego  obciążenia
lub spróbować mniejszej progresji.

 
 
 
 
          Aby  uzyskać  najlepsze wyniki należy poszukać
możliwości  uzyskania  efektu superkompensacji przez
cały  okres,  w  którym  trening jest prowadzony z dużą
częstotliwością   i   rosnącym    obciążeniem.   Mówiąc
prościej – żeby przystosować się do tego, co czeka go
na    następnych    treningach,   organizm    potrzebuje
odpocząć  i  odbudować  się  z  nadwyżką.  Nie  da się
osiągnąć  tego  efektu  przy  długim  obciążaniu  orga-
nizmu  intensywnym  i   częstym  treningiem.   Niestety
pomiędzy  poszczególnymi   treningami  organizm  nie
ma   możliwości  odbudowania  i  zregenerowania   się
w stopniu, który pozwoli mu  przyjąć  kolejne  obciąże-
nie.   Zmęczenie   kumuluje   się,  co  w   konsekwencji
prowadzi do efektów odwrotnych niż oczekiwane, czyli
do przemęczenia, kontuzji lub,  co  najgorsze,  przetre-
nowania.  Aby  temu zapobiec i wspomóc fizjologiczny
proces   superkompensacji,  należy   manipulować  nie
tylko    obciążeniem   i   intensywnością,   ale   również
objętością   treningów.   Dzień   wolny   brany  w   celu
całkowitej  odbudowy jest  tu szalenie ważny  i  istotny.
Te zagadnienia  omówię szerzej w części poświęconej
odbudowie i regeneracji.
 
Wyobraź  sobie,  że  jeśli trenujesz raz w miesiącu,
nie  ma  znaczenia  to,  jak  ciężki  trening będziesz
wykonywał.  Nadal w pełni zregenerujesz się przed
kolejną  sesją.  Przy   dużej   częstotliwości,   pełna
odbudowa  pomiędzy  treningami  jest niemożliwa.
Jeżeli  na  każdym treningu zwiększasz obciążenie,
ostatecznie    zmęczenie    może    obniżyć    Twoją
efektywność,   wydajność   i   adaptację,   a   nawet
zwiększyć ryzyko urazu.
 
 
 
 
 
 
           Wzrost wydajności zawsze odnosi się do pozio-
mu wyszkolenia zawodnika  i  do  jego  doświadczenia
treningowego.  Zawodnicy,  którzy nigdy wcześniej nie
uczestniczyli w treningu na wyczynowym poziomie lub
ci, którzy  posiadają  duży  potencjał  motoryczny, lecz
nie   byli   poddani  specyficznemu   i   przemyślanemu
treningowi, mogą doświadczyć bardzo dużego wzrostu
efektów. Z drugiej jednak strony sportowcy,  którzy  od
kilku lat podnoszą swoje wyniki, z  czasem  zauważają
coraz   mniejsze  efekty  pomimo  dłuższego  treningu.
Dzieje  się   tak,  ponieważ   zawodnik  zbliża   się   do
szczytu swojego potencjału genetycznego. W związku
z tym  zyski w wydajności  będą  znacznie  trudniejsze
do  uzyskania. Kluczem w takim przypadku jest dalsze
robienie postępów w obszarach, które  zidentyfikujemy
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Zmęczenie kumuluje się, co w konsekwencji
prowadzi do efektów odwrotnych niż
oczekiwane, czyli do przemęczenia, 
kontuzji lub, co najgorsze, przetrenowania.



jako słabsze strony. O tej zasadzie musimy  pamiętać,
żeby   sumiennie   oceniać   rozwój    zawodników   na
poziomie  elitarnym  i  stosować   takie  metody,  które
pomimo  zahamowania  tempa  rozwoju  danych  cech
będą   pozwalały   na  ciągły  ich  rozwój  i  ulepszanie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Gdy bodziec  treningowy zostanie przerwany na
zbyt długi czas, zawodnik  nie  będzie  mógł  utrzymać
określonego   poziomu  wydajności.  Z  biegiem  czasu
uzyskane    efekty   zanikną,   a   zawodnik   wróci   do
pierwotnego  poziomu. Choć  powrót  do  formy będzie
szybki z uwagi na tzw. „pamięć mięśniową”, to niestety
utraconego czasu nie da się  odzyskać,  tak  samo  jak
trudny do osiągnięcia  będzie  szczytowy pułap  poten-
cjału sportowego tego zawodnika.  Dlatego  tak ważne
jest, aby proces treningowy był systematyczny i ciągły.
Unikanie przerw spowodowanych kontuzją lub przetre-
nowaniem  na  poziomie  fizycznym i psychicznym jest
bardzo  ważne  dla  utrzymania   wypracowanej  formy
oraz dalszego rozwoju zawodnika.

          Jako  trenerzy  opieramy się na dobrze ugrunto-
wanych  zasadach  szkolenia  sportowego  po  to, aby
projektować   programy  i  podejmować  decyzje  doty-
czące   rozwoju   zawodnika.  Zasady   te   są  ogólnie
dostosowane   do   wytycznych,   które   są  oparte  na
badaniach  naukowych dotyczących sportu i na  wielo-
letnim    doświadczeniu    zarówno   w   treningu,    jak
i w rywalizacji sportowej.
          Podczas   treningu   sportowców  zaleca  się  by
wszystkie te  zasady  traktować  jako  jedną,  nierozer-
walną    całość.    Podczas   ich    interpretacji   należy
zachować   elastyczność  i  umiejętnie  dostosowywać
je   do   warunków,   w    jakich   pracujemy.   Mądrość
wynikająca  z   doświadczenia   oraz  dobra  ocena  są
niezbędne   do   optymalizacji   korzyści  wynikających
z przestrzegania tych reguł.
          Powszechnie znane zasady treningu  (indywidu-
alizacja,  specyfika  i  optymalne  obciążenie)  są silnie
zakorzenione  w  fizjologii  treningu  sportowego dzięki
licznym  badaniom  wpływu  ćwiczeń  i  aktywności  na
organizm  ludzki.  Inne  dziedziny  nauk   w   obszarze
sportu  również  potwierdzają   słuszność  tych  zasad.
Bez względu na dziedzinę,  w  której  są  one  analizo-
wane,  dla  trenerów  najważniejsze  jest  zrozumienie,
jak  skutecznie  je  zastosować w praktyce treningowej
i rywalizacji.
          Choć  istotne  dla  nas  jest  to,  jak z tych zasad
korzystać,   to   równie   ważne    jest   połączenie   ich
z umiejętnością  nauczania  mechaniki  ruchu  tak,  by
skonstruowane    przez    nas    programy   treningowe
rozwijały  i  uzupełniały  przygotowanie  sportowca  na
poszczególnych   poziomach  szkolenia  i   rywalizacji.
          Te   zasady  treningu   będą   kierować   Twoimi
decyzjami  i  określać,  w  jaki  sposób osiągniesz  trzy
cele wymienione na początku tego rozdziału.  Wytycz-
ne te pomogą Ci ocenić  kierunek i słuszność  różnych
podejść i koncepcji  treningowych. Co  więcej,  zasady
treningu    po    prostu    pomagają   zredukować   cały
wszechświat    rozwiązań,   metod   i   środków,   które
 należy  wziąć  pod  uwagę, przygotowując  się do gry.
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Kiedy   20-letni   sportowiec  rozpoczyna   program
treningowy,  pionowy  wyskok  może poprawić  się
z  40  cm  do  50  cm  w  pierwszym  roku.  Pomimo
treningu przez kolejne 3 lata jego wyskok poprawił
się  z  50  na  60  cm.  Osiągnięcie  10  cm poprawy
w ciągu trzech lat jest o wiele  cenniejszym  i  trud-
niejszym do uzyskania efektem niż  poprawa  o  10
cm w pierwszym roku treningu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gdy sportowiec  przez 2 miesiące  wakacji  zrezyg-
nuje  z  treningu,  może   spodziewać  się,   że  jego
fizyczna forma spadnie. Spadek ten  jest  związany
z  brakiem  aktywności   mięśni, które uległy atrofii
z powodu nieużywania (Hoffman 2002).



 
 
 
 
 
          Każdy  program  treningu  motorycznego   powi-
nien   opierać   się   na   fundamencie   siedmiu   praw
treningu. Zapewni to efektywną adaptację i utrzymanie
sportowca  w  optymalnej  formie  bez  ryzyka urazów,
co,   jak   już   wcześniej    wspominałem,   jest   celem
nadrzędnym  w  pracy  trenerów  przygotowania moto-
rycznego.  Prawa  te  są  szczególnie  ważne dla  mło-
dych  i  początkujących   sportowców,  ponieważ  dają
gwarancję   stworzenia   solidnej  bazy  niezbędnej  do
budowania  bardziej  konkretnych  i specyficznych tre-
ningów na późniejszych etapach rozwoju sportowca.
 
 
 
 
 
 
          W  celu systematycznego zwiększenia siły i mo-
bilności  większość  jednostek  treningowych  powinna
angażować  cały  zakres  ruchu  w  dużych  stawach –
szczególnie  w   stawie  kolanowym,   skokowym  oraz
biodrowym.   Dobra   mobilność   stawów    zapobiega
nadmiernym   napięciom,  a  w  konsekwencji  powsta-
waniu dolegliwości bólowych.  Ma to ogromne znacze-
nie    w    przeciwdziałaniu    i    zmniejszaniu     ryzyka
występowania   urazów.  W  szczególności  mobilność
stawu  skokowego,  czyli  zgięcia  grzbietowego  i  po-
deszwowego,  powinna  być  głównym   zagadnieniem 
dla  wszystkich  sportowców,  zwłaszcza  tych  począt-
kujących.    Zawodnicy     powinni    zacząć     rozwijać
ruchomość  w  stawie  skokowym  przed  oraz  w  trak-
cie okresu dojrzewania, aby  w  późniejszych  stadiach
rozwoju  sportowego  możliwe  było  utrzymanie  opty-
malnego zakresu ruchu.          
          W przypadku zrostów  mięśniowo-powięziowych
– powięź stanowi 41% pasywnego oporu na  ruch  sta-
wów ( Johns i Wright 1962) – skuteczne  metody obej-
mują zastosowanie rollerów lub terapii manualnej,
które  rozluźniają  struktury  powięziowe. Rozluźnienie
powięzi zwiększa elastyczność mięśni i ruchomość
stawów   bez   negatywnego   wpływu   na   wydajność
(Sullivan  i  in.  2013;  McDonald i in. 2013; Healey i in.
2014).  W  rzeczywistości  aby  osiągnąć  maksymalną
wydajność,  powięź  musi   zostać  rozluźniona   przed
zawodami   i   treningiem,    szczególnie   w    sportach
szybkościowych i siłowych.
          Pełen   zakres  ruchu   pozwala  generować  siłę
w  efektywny  sposób,  bez konieczności przenoszenia
pracy  na  inne segmenty ciała, czyli tzw. kompensacji.
Jest   to   połączone   również   z   generowaniem   siły
maksymalnej    bez   zwiększania   ryzyka   urazu   lub
kontuzji.   Musimy   dążyć   do   tego,   aby    organizm
zawodnika    funkcjonował  tak,   jak   został   do   tego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
stworzony,  Wówczas  będzie mógł  się  w  prawidłowy
sposób   rozwijać   i   adaptować   do   zastosowanych
obciążeń treningowych. Tematem  zwiększania  zakre-
su ruchu i mobilności struktury mięśniowo-powięziowej
zajmiemy się w drugiej części książki.
 
 
 
 
 
 
          Siła    mięśni   poprawia  się  szybciej   niż    siła
ścięgien  i  więzadeł.   Wielu   specjalistów  i  trenerów
nie  dostrzega  istoty  wzmocnienia więzadeł i ścięgien
z powodu  niewłaściwego stosowania zasady specyfiki
lub braku długoterminowej wizji rozwoju motorycznego
i   fizycznego  zawodnika.  Muszę  być może   zburzyć
w   tym   momencie   Twój    światopogląd:   większość
urazów  nie występuje w obszarze samych mięśni, ale
na połączeniu mięśniowo-ścięgnistym, czyli w miejscu,
w którym ścięgno spotyka się z mięśniem.  Bez  odpo-
wiedniej  anatomicznej   adaptacji  intensywny  trening
siłowy  może   uszkodzić   ścięgna  i  więzadła.  Dzięki
adaptacji   siłowej   partie   te   stają   się   mocniejsze.
Mówiąc  prościej, trening ścięgien i więzadeł powoduje
zwiększenie  ich  średnicy, co automatycznie zwiększa
ich  zdolność  do  wytrzymywania   obciążeń,  napięcia
oraz    zmiennej   długości    mięśnia   w  czasie  pracy
(Bompa i Buzzichelli 2015).
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7 PRAW PRZYGOTOWANIA MOTORYCZNEGO

PRAWO 1: PEŁEN ZAKRES RUCHU W STAWACH

PRAWO 2 - ROZWIJAJ SIŁĘ WIĘZADEŁ I ŚCIĘGIEN



          Więzadła, które zbudowane są  z  kolagenu, od-
grywają  ważną rolę w łączeniu ze sobą kości i tworze-
niu  stawów.  Włókna  kolagenowe  są  rozmieszczone
w   formie   fałd   w   taki   sposób,  aby  mogły  pomóc
w   radzeniu   sobie   ze   wzrostem   obciążenia.   Siła
więzadła   zależy   bezpośrednio   od   jego   przekroju
poprzecznego, czyli – im  jest  on większy, tym  silniej-
sze  jest  więzadło.  Może  ono  pęknąć,  gdy  na  staw
skierowana jest siła zbyt  duża w stosunku do tej,  jaką
może on wytrzymać. Podczas regularnych ćwiczeń lub
aktywności    fizycznej   więzadła  są  wydłużane,   aby
umożliwić  naturalny i nieograniczony ruch w stawach.
Jednak  przy  dużym obciążeniu, takim jakie występuje
podczas  rywalizacji  lub  w  czasie  treningu, zwiększa
się    sztywność    więzadeł – po    to,   aby    ten   ruch
ograniczyć  i  zabezpieczyć. Jeśli  obciążenie jest zbyt
duże,    więzadło    nie   jest  w   stanie  go  wytrzymać
i  z  dużym  prawdopodobieństwem będzie musiało się
uszkodzić.
          Najlepszym  sposobem, aby zapobiec tego typu
uszkodzeniom,  jest  adaptowanie  ciała  odpowiednim
treningiem – po  to,   by   było  gotowe  na  poradzenie 
sobie  z  czekającymi go  w  czasie  zawodów  wyzwa-

niami.  Stopniowe   zwiększanie  obciążenia  treningo-
wego  poprawia  właściwości  lepkosprężyste więzadeł
i   pozwala   im   lepiej    dostosować   się  do   dużych
obciążeń   ekscentrycznych   (rozciągających),   takich
jakie  występują w dynamicznych ruchach treningu siły
maksymalnej czy plyometrii.
          Ścięgna   są  również   magazynem  dla  energii
sprężystej,  która  ma ogromne znaczenie dla każdego
ruchu    dynamicznego.   Takie    magazynowanie   ma
miejsce  np.  w  przypadku  treningu plyometrycznego,
gdy  po   lądowaniu   występuje  faza  odbicia  właśnie
dzięki  skumulowaniu  energii  sprężystej. Im silniejsze
jest   ścięgno,  tym  większa   jest   jego  zdolność   do
gromadzenia    energii   sprężystej.  Dlatego   potężne
ścięgna   są   domeną   sprinterów   i   skoczków.  Bez
silnych  ścięgien nie  byliby  w  stanie  zastosować tak
wielkiej  siły  w stosunku do swoich kości. To  pozwala
im pokonać siłę grawitacji.
          Właściwości  strukturalne więzadeł i ścięgien są
podatne   na   trening  i  zmieniają  się  w jego wyniku.
Prowadzi  to do zwiększenia  ich  grubości,  wytrzyma-
łości  i  sztywności  nawet   o  20%  (Frank  1996).  Są
one  również  zdolne  do  gojenia  się,  choć  mogą nie
odzyskać  pełni  swoich  możliwości sprzed urazu.
          Skoro  już  tyle  wiemy, to możemy z pewnością
uznać,  że trening adaptacji siłowej będzie  jednocześ-
nie   skuteczną    metodą   prewencji   urazów.   Jeżeli
więzadła  i  ścięgna  zostaną   pominięte   w   procesie
treningowym,  to   przy   wzroście   wielkości    mięśnia
stracą    one    swoje    właściwości    wpływające    na
efektywność  ruchu.  Wówczas  nasz zawodnik będzie
wielki,  ale  wolny i mało dynamiczny. Mówiąc ogólnie,
zwiększanie  siły   bez   odpowiedniego   wzmacniania
więzadeł i ścięgien powoduje ich urazy, co potwierdza
bardzo   długa   lista    zawodowych   sportowców    po
rekonstrukcjach i operacjach.
 
 
 
 
 
 
          W  piłce nożnej mówi się, że Twoja drużyna jest
tak  mocna,  jak  Twój najsłabszy obrońca w grze 1x1.
Znamy  też  powiedzenie,  że  każdy  łańcuch  jest  tak
silny,  jak  jego  najsłabsze  ogniwo. Jeżeli oczekujesz
silnej  i  efektywnej  pracy na obwodzie, czyli mocnych
rąk  i  nóg,  to  zadbaj  o  solidność  „rdzenia”,   którym
jest  cały  kompleks  popularnie  nazywany  core.   Nie
jest  to  tylko  sam  tułów,   ale  szerzej   na  ten  temat
porozmawiamy w kolejnej części, w  rozdziale poświę-
conym  pracy  nad  stabilnością.  Innymi  słowy,  słabo
rozwinięty  core  zapewnia  słabe wsparcie  dla pracu-
jących   w   obciążeniu   kończyn.   Dlatego   programy
treningu siłowego powinny najpierw wzmocnić mięśnie
kompleksu  core,  zanim  skupią  się  na  sile  kończyn
dolnych i górnych.
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PRAWO 3 - ROZWIJAJ SIŁĘ MIĘŚNI CORE



          Wysoką    aktywność    mięśni   core   zawodnik
osiąga podczas wyskoków i ćwiczeń plyometrycznych.
Są  one  odpowiedzialne  za  stabilizację  całego ciała,
a  ich zadaniem jest łączenie w całość pracy nóg i rąk.
Im   będą    słabsze,   tym    bardziej   mogą    zawieść
w   realizacji   tego   zadania   i   ograniczyć  zdolności
sportowca  do  wykonywania  ćwiczeń   i  efektywnych
ruchów.    W   zdecydowanej   większości    tworzą   je
mięśnie   wolnokurczliwe,   ze   względu  na  charakter
pracy tych mięśni. Pełnią rolę wspomagającą utrzyma-
nie stabilnej postawy ciała. W  związku z tym, że poza
snem    są    aktywowane   przez   cały   czas,   muszą
charakteryzować  się  dużą  wytrzymałością  na  długą
i   statyczną   pracę.  Dzięki  tej  żmudnej  pracy, którą
wykonują,    tworzą    solidne    wsparcie   dla    funkcji
pozostałych grup mięśniowych.
          By  pracować  efektywnie i wspierać  prewencję
urazów, ta część ciała nie powinna być zaniedbywana
przez   trenerów   i   sportowców.   Moda  na  coraz  to
nowsze  formy  i  ćwiczenia  siłowe  w  gruncie  rzeczy
proponuje  nam   w   większości  przypadków  bezuży-
teczne,  a  wręcz   niebezpieczne  rozwiązania.  Wielu
zawodników  wykorzystuje  trening core w zastępstwie
wielu koniecznych do osiągnięcia maksymalnej wydaj-
ności ćwiczeń.  Niestety będzie to tylko wspomaganie,
które    nie    wystarczy   dla   pracy,  jaką    sportowiec

wykorzystuje w czasie rywalizacji.
          Słabe mięśnie  kompleksu  core nie  tylko  obni-
żają  wydajność  ruchów.  Są też przyczyną dysfunkcji
w   najważniejszym   obszarze   naszego   ciała,   czyli
w  miednicy.  To  będzie  powodować  zmiany   napięć
i jednoczesne kompensacje. Jeżeli  mięśnie  stabilizu-
jące  tułów  będą  słabe,  miednica,  pozostawiona bez
kontroli, przechyli się do przodu, co zwiększy napięcie
w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, tworząc tak zwany
swayback.  Mięśnie  stabilizacyjne  tułowia   pozwalają
utrzymywać   dobrą   postawę   ciała,   a   wewnętrzne
i  zewnętrzne mięśnie skośne pozwalają ustabilizować
ruchy  rotacyjne.  Na pytanie o najlepsze ćwiczenie na
brzuch    odpowiem,   gdy   zajmiemy   się   pracą  nad
stabilnością w dalszej części „Gotowego do gry”.
 
 
 
 
 
 
 
          Efektywność  głównych  ruchów wykonywanych
przez   sportowca   możliwa  jest   nie   tylko   wysokiej
jakości stabilizacji centralnej, ale również dzięki silnym
stabilizatorom   stawów   kończyn  górnych  i  dolnych.
Izometryczny    skurcz    stabilizatorów   (bez   zmiany
napięcia  i  ich  długości)  skutecznie  stabilizuje  staw,
dzięki  czemu  inna  część  ciała  może  pracować. Dla
przykładu – mięśnie brzucha stanowią silny fundament
pracy  wioślarza,  dzięki  czemu  moc  jest   efektywnie
przekazywana  przez  core  do kończyn górnych, które
z  kolei  nadają  prędkości  dzięki  pociągnięciu wiosła.
Im  słabsze  stabilizatory,  tym  mniej  efektywna praca
głównych  „motorów”  napędowych  w  organizmie.
          Słabo rozwinięte i niesprawne mięśnie stabilizu-
jące  stawy  będą hamować aktywność dużych mięśni.
Stabilizatory,   kurcząc   się,   ograniczają   ruchomość
w  stawie,  co  wpływa  na  zmniejszenie  efektywności
ruchu zawodnika.  Tak  sytuacja jest  często  obserwo-
wana  u  siatkarzy,  których urazy związane są ze zbyt
niskim    poziomem   siły   oraz    brakiem    równowagi
pomiędzy   mięśniami   ramienia   (Kugler  i  in.  1996).
Mięśnie   nadgrzebieniowy  i  podgrzebieniowy,  odpo-
wiadające  za  rotację  ramienia  w  stawie  barkowym,
najlepiej   jest   wzmacniać   poprzez   ich    stymulację
w    funkcji,   za    którą    odpowiadają.   Najprostszym
ćwiczeniem  będzie  rootowanie  (obracanie)  ramienia
przy   jednoczesnym   trzymaniu  hantli.  W  przypadku
stawu  biodrowego  mięsień gruszkowaty oraz mięśnie
pośladkowe,  odpowiedzialne  za  rotację   zewnętrzną
uda, możemy wzmocnić  poprzez odwodzenie kończy-
ny  z  obciążeniem  przy  użyciu  np . linki  wyciągu lub
oporu elastycznego.
          Dzięki   napięciu   izometrycznemu  stabilizatory
unieruchamiają  jedną część kończyny, pozwalając na
ruch   drugiej.   Dodatkowo   monitorują  ruch  kończyn 
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PRAWO 4 - ROZWIJAJ MIĘŚNIE STABILIZUJĄCE STAWY



w stawach, co pozwala  im  na  wykrywanie  potencjal-
nych  uszkodzeń  wynikających z niewłaściwej techniki
lub  za  dużego  obciążenia.  Jeżeli któryś z czynników
się   pojawi,   stabilizatory   ograniczają  ruch, unikając
w  ten  sposób  nadmiernego  napięcia  i  zmniejszając
ryzyko urazu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Sprawność  mięśni  stabilizujących stawy odgry-
wa   ważną  rolę w efektywnej  pracy  sportowca.  Jest
jednak   pewien   problem.  Część  trenerów  przygoto-
wania motorycznego przesadza z treningiem stabiliza-
torów, stosując w głównej  mierze trening propriocepcji
z  użyciem  niestabilnego  podłoża.  W praktyce użycie
niestabilnego    podłoża     wywołuje    wysoki   poziom
aktywacji   jednostek  motorycznych  w  wyniku  jedno-
czesnego  skurczu  zarówno  agonistów,  jak i antago-
nistów,  czyli   mięśni   przeciwstawnych   (np.   biceps
i   triceps).  Dzieje   się   to   w  celu  stabilizacji  stawu.
Takie    napięcie   nie    sprzyja   adaptacji    nerwowo-
mięśniowej,    wymaganej    w    sportach   o   wysokiej
intensywności i dynamice ruchów. Te ruchy wymagają
wyciszenia    pracy   antagonistów    podczas   ruchów
eksplozywnych.

 
 
 
 
          Głównym celem treningu motorycznego w spor-
cie   jest   bodźcowanie   pracy   stawów,   w    których
odbywają  się  specyficzne  dla  danego  sportu  ruchy.
W  związku  z  tym  trening  sportowców  powinien być
pozbawiony   izolowanego    treningu    siłowego,   jaki
znamy  z  kulturystyki.  Izolacja   pracy   pojedynczego
mięśnia  jest  genialna,  jeśli  mówimy  o   korzyściach,
jakie  daje  kulturyście.  Jednak w perspektywie funkcji
sportów,  w  których  jedyną  rolę  odgrywa  efektywny
ruch,   ćwiczenia   izolowane   w  żaden    sposób   nie
pomagają  w  optymalnym  przygotowaniu  sportowca.
Dlaczego?  Ponieważ wszystkie umiejętności ruchowe
(zarówno  lokomocyjne,  jak  i  techniczne)  we  wszys-
tkich  sportach  są oparte na ruchach wielostawowych.
Ruchy   te   wykonywane  są  w  określonej  kolejności
i  tworzą  tak  zwany  łańcuch  kinetyczny  (ruchowy).
          Żeby  to  lepiej  zobrazować,  wyobraźmy  sobie
zawodnika, który przyspiesza, by złapać podaną piłkę.
Jego   łańcuch   kinetyczny   w   tej   sytuacji   wygląda
następująco:  początek wyprostu w stawie biodrowym,
następnie   w   kolanowym,   a   na   końcu   w   stawie
skokowym.   W   tym    łańcuchu    stopa   oddaje   siłę
generowaną   przez  mięśnie  w  podłoże,  co  pozwala
rozpędzić  ciało  zawodnika.  Ta   potężna   sekwencja
pracy  trzech   stawów,   charakterystyczna   dla  więk-
szości     sportów     lokomocyjnych,    nazywana    jest
trójwyprostem.
          Działając   zgodnie   z   zasadą   specyficzności,
szczególnie  w  fazie konwersji wypracowanego pozio-
mu  siły w moc, pozycja  ciała i kąty zgięcia w stawach
powinny   przypominać   te,  które   są   potrzebne   do
wykonania danej czynności w czasie  gry.  W  momen-
cie,  w  którym  zawodnik  ćwiczy  niezbędny dla niego
ruch,  jednocześnie  integruje  i  koordynuje  wszystkie
grupy  mięśniowe, które  pracują  podczas  tego ruchu
Zastosowanie    obciążenia    zewnętrznego    pozwala
wygenerować  w  tym  ruchu możliwie  największą  siłę
i  moc.  Dlatego  ważne  jest,  aby sportowcy w swoich
treningach  wzbogacali   programy  rozwoju  siły   koń-
czyn o  ćwiczenia  z  wykorzystaniem  piłek lekarskich,
oporu  elastycznego czy  treningu plyometrycznego.
          Ćwiczenia   wielostawowe,  takie  jak  przysiady,
martwy ciąg, wyciskania, podciągania, podrzut, rwanie
olimpijskie   oraz   wszelkie   rzuty  i  skoki,  są   stałym
punktem   skutecznych  programów  treningowych  we
wszystkich    dyscyplinach    sportowych.    Oczywiście
pewne    ćwiczenia    izolowane   są    jak    najbardziej
przydatne,    będąc    formą   uzupełnienia  i   wsparcia
treningu   jako   ćwiczenia   pomocnicze.
          Chcąc   być  świadomym  trenerem  lub  zawod-
nikiem,  nie  szukaj najlepszych ćwiczeń na biceps, ale
zadaj  sobie pytanie, czy zgięcie łokcia jest elementem
jakiegoś  ruchu,  który  występuje w Twojej dyscyplinie 
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PRAWO 5 - TRENUJ RUCH, A NIE POJEDYNCZE MIĘŚNIE



w  czasie  gry.  Jeżeli   nie,  to  przestań  dalej  szukać
takich  ćwiczeń;  jeżeli  jednak  taki  ruch występuje, to
pomyśl,   z   jakim   innym   ruchem  jest on połączony,
i znajdź takie ćwiczenie, które oba ruchy zintegruje.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Każdy z nas  obserwuje, jak na przestrzeni kilku
lat  rozwijają  się  branże  sportowa, fitness i wellness.
Nowe    produkty,    rozwiązania,  sprzęty   i  programy
treningowe  mnożą  się jak  grzyby po deszczu. Każdy
z   tych    nowych    produktów    opisywany  jest   jako
innowacyjny, mający zmienić  oblicze treningu i popra-
poprawić  osiągi sportowców. Wiele faktycznie spełnia
taką  funkcję  i  jest   odpowiedzią   na   potrzeby  oraz
informacje   zebrane  przez  naukowców  i  praktyków.
Wiele    jednak   w   rzeczywistości  nie  daje  żadnych
przydatnych rozwiązań.  Im  lepiej  rozumiemy  biome-
chanikę  i  fizjologię wysiłku fizycznego, tym z większą
łatwością   możemy  stwierdzić,  że  coś,  co  rzekomo
miało  poprawiać  siłę,  moc,  szybkość  i  efektywność
sportowców,  może wręcz hamować ich rozwój. Każda
nowa    metoda    treningowa,   do    której   zazwyczaj
dopisywana  jest  jakaś  ideologia  i  za  którą stoi jakiś
brand,  ma zarówno swoje plusy, jak i minusy. Coś, co
z  założenia  ma  poprawiać  szybkość,  może   jedno-
cześnie  zaburzać  technikę  biegu,  szybkość rozwoju
siły itp.

          Każda    wprowadzana    nowość  powinna   być
oparta  na solidnych fundamentach anatomicznej oraz
nerwowo-mięśniowej adaptacji do treningu. Niestety to
samo  dzieje  się,  gdy  wprowadzamy do naszej pracy
coś,  co zobaczyliśmy u kogoś  innego,  na  zagranicz-
nych stażach, konferencjach czy  szkoleniach. Wszys-
tko  byłoby  super,  gdybyśmy  pamiętali  o  spełnieniu
jednego ważnego warunku.
          Każdy z nas – trenerów  i  zawodników – chciał-
by znać ogromny zasób ćwiczeń. Jednak każde z tych
ćwiczeń  ma  sens  tylko wówczas,  gdy  jest  zastoso-
wane jako rozwiązanie jakiegoś problemu. Dobór tego
wszystkiego, co wykorzystujemy w pracy  ze  sportow-
cami,   powinien   być    podporządkowany  w   sposób
optymalny potrzebie rozwoju umiejętności kluczowych
i    niezbędnych    dla    dyscypliny.    Pisałem   o   tym
w poprzednim rozdziale. Nie ma znaczenia to, jakiego
sprzętu używasz do ćwiczenia, czy wyciskanie będzie
odbywać  się  na  ławce,  czy  na piłce rehabilitacyjnej.
Kluczem będzie  to, z jakim przyspieszeniem, tempem
i zakresem ruchu oraz techniką  to  ćwiczenie zostanie
wykonane.
          Jeżeli w mięśniach kończyn  dolnych wymagany
jest   wysoki   poziom   siły,   to   sportowiec   powinien
wykonywać  ćwiczenie, które pozwoli mu na realizację
tego  celu, a  więc  przysiady  z  optymalnym  obciąże-
niem  tak  często i tak dużo, jak to tylko możliwe. Jego
zadaniem  jest  rozwinąć  możliwie największy poziom
siły i adaptacji, czyli robić  to,  co  konieczne  i  niezbę-
dne.  Otrzymujesz  to,  na  co pracowałeś. Oczywiście
możesz  urozmaicać   i   dodawać  do  treningu   nowe
formy i ćwiczenia – pod warunkiem, że angażują daną
grupę mięśniową w najbardziej specyficzny  i  przysto-
sowany  do  wymagań  dyscypliny  sportowej  sposób.
Mam nadzieję, że to jest dla Ciebie jasne!
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PRAWO 6 - NIE SKUPIAJ SIĘ NA TYM CO NOWE, ALE
NA TYm, CO KONIECZNE



 
 
 
 
 
          Zamiast koncentrować się na natychmiastowych
efektach pracy nad siłą w postaci szybkich i maksyma-
lnych  przyrostów  siły  (bo  to  właśnie ta zdolność jest
głównym aktorem całego spektaklu),  trenerzy  przygo-
towania    motorycznego   powinni   planować   trening
w   taki   sposób,   by   maksymalizował   on   potencjał
motoryczny    zawodnika    w   dłuższej   perspektywie.
Oznacza   to,   że   nie  należy   zwiększać  w  szybkim
tempie  obciążenia zewnętrznego w złożonych ćwicze-
niach,  przy niewystarczająco opanowanej technice ich
wykonania.   Priorytetem   jest   jakość   ruchu,   a   nie
szybkość progresji!
          We  wcześniejszych  rozdziałach  wspomniałem
o  tym,  że podstawą ogólnego przyrostu siły w czasie,
czyli  tego, czego  najbardziej  oczekujemy od naszych
treningów na boisku,  powinna  być  praca  nad  zwięk-
szeniem   koordynacji    nerwowo - mięśniowej.   Ruch
eksplozywny (wybuchowy) możliwy  jest  dzięki  zasto-
     

sowaniu  oporu  lekkiego  lub  submaksymalnego  przy
eliminacji   koncentrycznej   pracy   wykonywanej  przy
zastosowaniu   obciążeń   maksymalnych.  Dodatkowo
konieczna   jest   wcześniejsza  praca  nad   adaptacją
siłową.  Jeżeli   celem   jest  wypracowanie  wysokiego
poziomu siły bezwzględnej (maksymalnej), to zastoso-
wanie   obciążeń  submaksymalnych  i  maksymalnych
będzie  miało  sens,  jednak  przez określony czas (nie
więcej niż sześć tygodni).
          Specyficzna  siła, moc, wytrzymałość mocy oraz
wytrzymałość   mięśni  mogą   być  rozwijane  tylko  na
fundamencie    siły   maksymalnej   wypracowanej   we
wcześniejszej,  dobrze   zaplanowanej  fazie  treningu.
Zasada  ta  obowiązuje zarówno w planie rocznym, jak
i wieloletnim. Poniższe rysunki  przedstawiają  przykła-
dowe     programy   treningu   siły   z   uwzględnieniem
treningu   koordynacji  intermuskularnej   (międzymięś-
niowej)  oraz  intramuskularnej   (wewnątrzmięśniowej)
w   celu    zwiększenia    poziomu   siły    maksymalnej
w  planie  rocznym (rys. 3.2) oraz progresję w treningu
siły  w   czteroletnim   planie   dla  młodego  sportowca
(rys. 3.3) (Bompa i Buzzichelli 2015).
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PRAWO 7 - KSZTAŁTUJ POTENCJAŁ MOTORYCZNY 
W DŁUGIM OKRESIE

rys. 3.2  Przebieg treningu siłowego w rocznym planie dla indywidualnego sportu

3+1 - struktura makrocyklu z 3 tygodniami obciążania + 1 tydzień zmniejszania obciążenia
2+1 - struktura makrocyklu z 2 tygodniami obciążania + 1 tydzień zmniejszania odciążenia
% RM - % obciążenia maksymalnego

ADAPTACJA ANATOMICZNA

_____
 
 
 

_____
 
 
 

_____

rok 1

rok 2

rok 3

rok 4
ADAPTACJA ANATOMICZNA

siła maksymalna -  koordynacja wewnątrzmięśniowa

siła maksymalna - koordynacja międzymięśniowa

siła maksymalna - koordynacja
międzymięśniowa

siła maksymalna -  koordynacja wewnątrzmięśniowa

ADAPTACJA ANATOMICZNA siła maksymalna - koordynacja międzymięśniowa

siła maksymalna - koordynacja międzymięśniowa siła maksymalna - 
koordynacja wewnątrzmięśniowa

ADAPTACJA ANATOMICZNA hipertrofia

siła maksymalna - koordynacja międzymięśniowa

ADAPTACJA
ANATOMICZNA

3+1 2+1

SIŁA
MAKSYMALNA

SIŁA
MAKSYMALNA

SIŁA
MAKSYMALNA

MOC MOC

2+1 2+1 2+1 2+1
koordynacja

międzymięsniowa
obciążenie:
70-75% RM

koordynacja
międzymięsniowa

obciążenie:
75-80% RM

koordynacja
wewnątrzmięśniowa

obciążenie:
85-90% RM

siłą maksymalna (koordynacja międzymięśniowa przy obciążeniach od 70% do 80% 1RM)
siłą maksymalna (koordynacja wewnątrzmięśniowa przy obciążeniu od 80% do 90% 1RM).

rys. 3.3  Podział i progresja metod treningu siłowego w planie wieloletnim
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Właściwe stosowanie przepisów i zasad szkolenia zapewnia
lepszą organizację treningu i ogranicza do minimum liczbę
popełnianych błędów.
 
Zasady obowiązują wszystkich zawodników i trenerów,
niezależnie od fizjologicznych czy technicznych uwarunkowań
trenowanej   dyscypliny.   Promują   one   systematyczny,  trwały
i specyficzny rozwój obszarów motorycznych poprzez
dostosowanie  programu  treningowego  do  potrzeb  dyscypliny,
a także, co najważniejsze, do fizycznych zdolności samego
zawodnika.
 
Zasady treningu są częścią całej koncepcji. Ich istnienie nie
oznacza tworzenia ograniczeń dla trenerów. Są raczej
drogowskazem do optymalnego i celowego działania. Pozwalają
wyznaczać wysokie standardy naszej pracy i skupiają się na
fundamentalnych aspektach przygotowania mistrzowskiej formy
sportowej.
 
Podstawowym celem i jednocześnie najważniejszą zasadą
treningu jest bezpieczeństwo. Pierwszym krokiem jest pewność,
że nasze działania nie wyrządzają żadnej szkody naszym
podopiecznym czy nam jako zawodnikom. Kontuzja jest możliwa
we wszystkich formach podejmowanych aktywności, dlatego
nasze działania powinny zmierzać przede wszystkim w kierunku
zmniejszenia ryzyka wystąpienia urazu.
 
Podstawowe zasady przenikają wszystkie aspekty przygotowania
motorycznego.  Mają  one   na   celu   próbę  dokonania  podziału
i pomoc w zdobyciu ważnych i podstawowych informacji
niezbędnych do skutecznej kontroli i prowadzenia treningu.
 
Podczas gdy wszystkie programy, które uwzględnią przynajmniej
zasadę specyficzności i optymalnego obciążenia, będą
funkcjonować dobrze, to tylko te, które wprowadzają pozostałe
zasady, będą dawały najlepsze efekty. Im więcej zasad obejmuje
program treningowy, tym skuteczniejszy i efektywniejszy będzie
trening i jego rezultaty.
 
Adaptacja treningowa dla poszczególnych zawodników będzie
możliwa dzięki poziomowi wytrenowania poszczególnych grup
mięśniowych, intensywności ćwiczeń, wymagań metabolicznych
ćwiczenia oraz określonych ruchów i czynności. Próbując
udoskonalić określoną umiejętność lub aktywność, musisz
wykonać ją przy użyciu odpowiedniej mechaniki ciała, by
zachować właściwą technikę.
 
Każdy zawodnik jest wyjątkowy, w związku z czym inaczej
zareaguje na zastosowanie tego samego bodźca treningowego.
Na niektóre z tych różnic może mieć wpływ wiele cech, takich jak
wiek biologiczny, wiek treningowy, płeć, wysokość i waga ciała,
typ budowy, przebyte urazy i wiele innych.
 
Aby dany zawodnik mógł osiągnąć oczekiwaną adaptację
treningową, jego organizm musi być poddany bodźcowi, który
będzie czynnikiem stresogennym. Żadna forma treningu nie jest
dla organizmu czymś wygodnym (poza rekreacją), zwłaszcza
trening wyczynowy.
 
Aby konsekwentnie osiągnąć pożądane adaptacje treningowe dla
danej aktywności lub umiejętności, bodziec treningowy musi
stopniowo i stale wzrastać. Istnieje optymalny poziom i właściwe
ramy czasowe dla stosowania danego obciążenia.

 
 
 
Jako trenerzy opieramy się na dobrze ugruntowanych zasadach
szkolenia   sportowego    po    to,    aby   projektować   programy
i podejmować decyzje dotyczące rozwoju zawodnika. Zasady te
są ogólnie dostosowane do wytycznych, które są oparte na
badaniach naukowych dotyczących sportu i na wieloletnim
doświadczeniu zarówno w treningu, jak i w rywalizacji sportowej.
 
Każdy program treningu motorycznego powinien opierać się na
fundamencie siedmiu praw treningu. Zapewni to efektywną
adaptację i utrzymanie sportowca w optymalnej formie bez
ryzyka urazów, co, jak już wcześniej wspominałem, jest celem
nadrzędnym w pracy trenerów przygotowania motorycznego.
 
W celu systematycznego zwiększenia siły i mobilności większość
jednostek treningowych powinna angażować cały zakres ruchu w
dużych stawach – szczególnie w stawie kolanowym, skokowym
oraz biodrowym. Dobra mobilność stawów zapobiega
nadmiernym napięciom, a w konsekwencji powstawaniu
dolegliwości bólowych.
 
Siła mięśni poprawia się szybciej niż siła ścięgien i więzadeł.
Wielu specjalistów i trenerów nie dostrzega istoty wzmocnienia
więzadeł i ścięgien z powodu niewłaściwego stosowania zasady
specyfiki lub braku długoterminowej wizji  rozwoju  motorycznego
i fizycznego zawodnika.
 
Programy treningu siłowego powinny najpierw wzmocnić mięśnie
kompleksu   core,   zanim  skupią  się  na  sile  kończyn  dolnych
i górnych. By pracować efektywnie i wspierać prewencję urazów,
ta część ciała  nie  powinna  być  zaniedbywana  przez  trenerów
i sportowców.
 
Efektywność głównych ruchów wykonywanych przez sportowca
możliwa jest nie tylko wysokiej jakości stabilizacji centralnej, ale
również dzięki silnym stabilizatorom stawów kończyn górnych i
dolnych.
 
Głównym celem treningu motorycznego w sporcie jest
bodźcowanie pracy stawów, w których odbywają się specyficzne
dla danego sportu ruchy. W związku z tym trening sportowców
powinien być pozbawiony izolowanego treningu siłowego, jaki
znamy z kulturystyki. Działając zgodnie z zasadą specyficzności,
szczególnie  w  fazie  konwersji  wypracowanego  poziomu  siły
w moc, pozycja ciała i kąty zgięcia w stawach powinny
przypominać te, które są potrzebne do wykonania danej
czynności w czasie gry.
 
Każda wprowadzana nowość powinna być oparta na solidnych
fundamentach anatomicznej oraz nerwowo-mięśniowej adaptacji
do treningu. Niestety to samo dzieje się, gdy wprowadzamy do
naszej pracy coś, co zobaczyliśmy u kogoś innego, na
zagranicznych stażach, konferencjach czy szkoleniach.
 
Zamiast koncentrować się na natychmiastowych efektach pracy
nad siłą w postaci szybkich i maksymalnych przyrostów siły (bo
to właśnie ta zdolność jest głównym aktorem całego spektaklu),
trenerzy przygotowania motorycznego powinni planować trening
w taki sposób, by maksymalizował on potencjał motoryczny
zawodnika w dłuższej perspektywie.



quiz

GO
TO

W
Y 

DO
 G

RY
 - 

PR
ZY

GO
TU

J 
SI

Ę

 
a. osiąganie sukcesów sportowych
b. wypracowanie wysokiego poziomu wytrzymałości
c. prewencja i profilaktyka urazów
d. wypracowanie dużego poziomu siły mięśniowej
 
 
a. zasada specyficzności
b. progresji
c. optymalnego obciążenia
d. zasada zarządzania zmęczeniem
 
 
 
a. powinien powodować duże zmęczenie
b. nie może doprowadzać do upadku mięśniowego
c. powinien być większy niż możliwości zawodnika
d. musi stopniowo i stale wzrastać
 
 
a. wytrzymałość siłowa
b. siła mięśni poprzecznie prążkowanych
c. wytrzymałość i siła ścięgien oraz więzadeł
d. stabilność kompleksu biodrowo-miedniczno-lędźwiowego
 
 
a. stabilności tułowia i wytrzymałości siłowej
b. stabilności core i sile eksplozywnej
c. mobilności i dużym zakresem ruchów
d. sile mięśni stabilizujących stawy
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ODPOWIEDZI
1.c   2.a   3.d   4.c   5. d

1. Głównym celem treningu motorycznego wyczynowych sportowców jest
 
 
 
 
 
2. Najważniejszą zasadą treningu sportowego jest
 
 
 
 
 
3. Aby konsekwentnie osiągnąć pożądane adaptacje treningowe dla danej aktywności
lub umiejętności, bodziec treningowy
 
 
 
 
 
4. Dzięki stosowaniu ćwiczeń o charakterze ekscentrycznym poprawia się
 
 
 
 
 
5. Efektywność głównych ruchów wykonywanych przez sportowca możliwa jest dzięki
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ten, kto nie jest
wystarczająco odważny,
by podejmować ryzyko,
nic w życiu nie osiągnie.

muhammad ali

jeśli chcesz być w czymś najlepszy,
musisz podejmować ryzyko

#gotowydogry


