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ZDOLNOŚCI KOMUNIKACYJNE

W działalności sportowej w zapasach trener często 
przebywa z zawodnikami podczas treningów, zawodów 
czy w podróży na i z zawodów sportowych. Podczas 
tych kontaktów zachodzi często do różnych relacji z 
zawodnikami, w trakcie których trener musi umieć 
wybrać taki sposób komunikacji z zawodnikami aby 
wpływać na pozytywny obraz tych relacji i stymulować 
dalszy rozwój sportowy zawodnika. Często mówi się w 
praktyce sportowej o „dobrym” lub „ złym „podejściu”
trenera do zawodników.



W praktyce sportowej  „podejście” przyjmuje się że są to 

tylko umiejętności pedagogiczno-psychologiczne trenera  a 

często pomijane są  jego umiejętności komunikowania się. 

Nieliczni trenerzy mają wybitne, niejako „wrodzone”, 

predyspozycje w tej dziedzinie. Wszyscy inni muszą 

pracować, aby je posiąść. Wysoki poziom tych umiejętności 

odróżnia trenerów odnoszących największe sukcesy od tych, 

którzy takich sukcesów nie mają. W praktyce sportowej 

zapasów znamy przykłady wielu szkoleniowców czy 

nauczycieli, którzy, pomimo olbrzymiej wiedzy, 

zaangażowania, itp., nie osiągnęli większych sukcesów. Stąd 

każdy, kto chce być dobrym trenerem w zapasach powinien 

się ich nauczyć.



Problem doskonalenia umiejętności komunikacyjnych 

trenera, które nabierają szczególnego znaczenia przed , 

podczas i po zawodach, kiedy to nawet jeden gest lub 

słowo może wywrzeć wpływ na rezultat pojedynku czy 

występu w zawodach. W grupach młodzieżowych w 

zapasach brak umiejętności komunikacyjnych trenera może 

poważnie zaburzyć funkcjonowanie grupy szkoleniowej czy 

sekcji sportowej. 

Dla celów szkoleniowych ze względu na charakter i czas 

trwania postępowanie trenera rozłożono na trzy fazy :jego 

działania przed zawodami (3-7 dni) , w trakcie zawodów i 

bezpośrednio po ich zakończeniu (1-3 dni)



OGÓLNE ZASADY 

KOMUNIKOWANIA SIĘ Z 

ZAWODNIKIEM

Komunikowanie się jest procesem przekazywania i 

odbierania informacji pomiędzy dwoma lub więcej 

osobami. W postępowaniu z zawodnikami warto 

przestrzegać niżej opisanych zasad:



- Generalnie należy stosować naturalny i łatwy dla siebie 

sposób komunikowania się – być sobą. Zawodnik – nawet, 

a może zwłaszcza, dziecko natychmiast wyczuje 

„nienormalne” zachowanie się trenera, np. większą 

nerwowość, zmieniony głos czy nadmierną gestykulację. 

Nerwowość trenera (ale także jego skupienie, wiara w sukces 

itp.) czy innych ludzi z otoczenia podczas lub przed walka, 

pojedynkiem czy meczem z pewnością wywrze wpływ na jego 

postawę oraz wynik. 



- Należy być opiekuńczym: pokaż zawodnikom, że ci na 

nich zależy, a nie tylko na ich walce w zapasach (dotyczy 

to zwłaszcza dziewcząt). Spędzaj z nimi czas. Pomagaj im i 

zachęcaj. Zwracaj uwagę na ich troski, postępy, zmiany.  Nie 

bądź jednak na Ty z częścią grupy a już na pewno nie podlizuj 

się swoim zawodnikom. Bądź konsekwentnym: stosuj te same 

zasady zawsze (a nie raz tak, raz inaczej) i w stosunku do 

wszystkich zawodników. Zawsze dotrzymuj słowa.



-Aby skutecznie porozumiewać się z zawodnikami 

trenerzy powinni dobrze ich znać. Dlatego też w nauczaniu 

stosunek mówienia do słuchania 50/50 jest z reguły bardziej 

efektywny niż np. 90/10. Komunikacja składa się z dwóch 

elementów: treści (zwykle wyrażanej słowami) oraz emocji 

(odczuć z tym związanych, wyrażanych najczęściej 

niewerbalnie).

- Bądź konkretny w swoich wypowiedziach – unikaj 

nudnych monologów. Stosuj proste i bezpośrednie przekazy, 

pomyśl zanim coś powiesz i skoncentruj się na jednej kwestii –

nie mów o wielu sprawach na raz. Staraj się, aby Twoje 

wypowiedzi nie powodowały wrażenia, że uważasz się za 

nieomylnego. Zamiast kategorycznych stwierdzeń, 

rozpoczynaj zdania od słów: „Moim zdaniem ...”. Przekazuj 

jasne i spójne informacje: przekaz werbalny musi być zgodny z 

przekazem niewerbalnym.



-Unikaj negatywizmów np. „nie rób kontrchwytów ”. Staraj 

się każdy problem, czy zmianę sytuacji (np. opóżnienie 

zawodów) obrócić na korzyść swojego – „finały po obiedzie –

to dobrze – mamy przecież opracowaną specjalna taktykę 

walki na popołudnie, kiedy ci się lepiej walczy ”. Finały są rano  

„ świetnie, będziesz umiał wykorzystać swój rytm biologiczny, 

bo lepiej walczy ci się rano” itp.

-Nie rób wszystkiego za zawodnika nie noś mu toreb i nie 

pytaj co chwilę „jak się czujesz?” Dąż do rozwinięcia 

niezależności i autonomii u swoich zawodników. 

- Pamiętaj o poczuciu humoru



-Podczas treningu przed zawodami zachowuj spokój, 

zwłaszcza, kiedy twój zawodnik popełnia błędy. Nie 

poprawiaj go natychmiast ani po pierwszym błędzie; może 

będzie zdolny sam się skorygować. Jeśli się tak stanie to 

pochwal go za tę umiejętność. Nie chwal zawodnika, jeśli na 

to nie zasługuje 

- Pielęgnuj poczucie satysfakcji i wewnętrzną motywację 

zawodnika np.” powinieneś być z siebie dumny po tym, jak 

dzisiaj walczyłeś”. „z niecierpliwością czekam na twoją walkę 

bo wiem, że jesteś dobrze przygotowany”

- Zwróć uwagę co robisz ze swoimi rękami, ramionami, 

głową itp. ich ruchy powinny wspierać słowa i pomagać w 

efektywnym komunikowaniu się. Trenerzy pracujący za 

granicą powinni pamiętać, ze te same gesty mogą mieć różne 

znaczenia w różnych kulturach, np.”tak” w Bułgarii  to „nie” w 

Polsce.



KOMUNIKOWANIE SIĘ PRZED 

ZAWODAMI



komunikowanie się przed walką czy meczem

- dostosuj swoje uwagi do rodzaju pojedynku, walki lub 

kolejnych jego walk,

- przekaż najważniejsze rady w sposób pozytywny, 

pomoże to zbudować pewność siebie zawodnika,

- zachęcaj zawodnika do walki, kolejnych jego walk,

pokazuj, że go wspierasz, zachęcasz, ale przy tym jesteś 

pozytywny i spokojny .



KOMUNIKOWANIE SIĘ W 

TRAKCIE ZAWODÓW.



komunikowanie się w trakcie walki w zawodach  (kiedy 

podpowiadanie jest dozwolone)

-dogadaj się z zawodnikiem przed walką, czy lubi jak dużo 

mu się mówi,

-kiedy wygrywa, zachęcaj go do utrzymania tego samego 

pobudzenia,

-kiedy ma kłopoty; spraw żeby ochłonął na chwilę i pomyślał

– pomóż mu znaleźć rozwiązanie,

-unikaj krytyki (metoda pozytywnej kanapki),

-skoordynuj komunikację werbalna i niewerbalną, głos i ciało 

powinny wyrażać to samo,

-pokaż zawodnikowi swoje 100 % zaangażowanie,

-unikaj jakichkolwiek negatywnych gestów, np. kiedy 

zawodnik popełni „głupi” błąd.



-unikaj wygłaszania komentarzy zaraz po walce, daj 

zawodnikowi ochłonąć, natomiast niezależnie od tego czy 

wygrał czy przegrał wykonaj jakiś uspokajający, pozytywny 

gest np. poklep go po ramieniu,. przybij piątkę itp. Omów 

walkę po tym dopiero jak się przebierze, albo nawet 

następnego dnia,

-Walcz z poglądem  „Wygrałem = walczyłem dobrze; 

przegrałem = walczyłem źle”.

-Można stosować nagrody rzeczowe (np. „Za świetną walkę w 

tym  pojedynku idziemy na lody –ja stawiam”), ale to powinno 

być jedynie celem do pielęgnowania motywacji wewnętrznej, 

która jest znacznie bardziej silniejsza w dłuższej perspektywie 

czasu. 

-nigdy nie ignoruj zawodnika niezależnie od jego postawy i 

rezultatu walki. 



Omawiając przebieg zakończonej walki, walk:

-Staraj się, aby rozmowa była prowadzona w neutralnym 

miejscu, stwarzającym poczucie bezpieczeństwa wam obu.

-Staraj się usunąć bariery, które stwarza rozmowa z pozycji 

zwierzchnika/władcy.

-Mów łagodnym/łagodniejszym głosem. Nie pozwól owładnąć 

się emocjom 

-Utrzymuj kontakt wzrokowy, zwłaszcza, zwłaszcza, jeżeli 

przekazujesz negatywne informacje.

-Dostosuj uwagi do wieku, osobowości, doświadczenia, 

inteligencji, poziomu walki i nastroju każdego zawodnika., np. 

w rozmowie z dziećmi nie można posługiwać się językiem 

dorosłych.

-Postaraj się zmieniać ton, tempo, rytm itp. głosu w celu 

podtrzymania uwagi zawodnika i podkreślenia szczególnie 

ważnych elementów twojej wypowiedzi 



-Mówiąc staraj się wyrażać swoje opinie w ograniczonym 

czasie (nie dłuższym niż 15 sek. w normalnej codziennej 

rozmowie) a następnie przełącz się na słuchanie.

-Staraj się uzyskać informację zwrotną o tym jak twoje słowa 

zostały zrozumiane/zinterpretowane. 

-Bądź pozytywny, ale uczciwy: oszczędnie stosuj negatywną 

krytykę. Chwal przede wszystkim starania i podejście 

zawodnika a w dalszej kolejności rezultat sportowy. Zawodnicy 

powinni odczuwać satysfakcję nie tylko ze swoich wyników, ale 

i z dobrze wykonywanej pracy oraz postępów we wszystkich 

dziedzinach. Unikaj sarkazmu/ironii, zwłaszcza w stosunku do 

małych dzieci.

-Posługuj się opinią w celu wywołania dyskusji – „Moim 

zdaniem nie starałeś się! A jakie jest twoje zdanie?”.



-Pozwól zawodnikowi aktywne angażować się w omówienie 

turnieju, zawodów.; zwykle lepiej jest zadawać pytania 

zawodnikom, często odwołuj się do poprzednich 

doświadczeń zawodnika i zachęcaj go do twórczego myślenia 

i znajdowania rozwiązań; np. zamiast podpowiadać gotowe 

rozwiązania: spytaj: „jak w danej sytuacji można było 

atakować”, czy „w jaki sposób byś wykonał ten rzut?” niż im 

to wyłożyć „trzeba było atakować po jego ataku”. 

-Pytania otwarte pomagają uzyskać bardziej użyteczne 

informacje niż zamknięte.

-Staraj się uważnie słuchać wypowiedzi swoich uczniów, okaż 

swoje zainteresowanie i staraj się im nie przerywać.

-Nie osądzaj przedwcześnie wypowiedzi, daj mu skończyć 

mówić.





-Spróbuj zrozumieć punkt widzenia swojego zawodnika. 

-Staraj się nie przygotowywać odpowiedzi w czasie, gdy 

rozmówca jeszcze mówi

-Jeśli to możliwe przekładaj krytykę z pochwałą, ale jeśli to 

konieczne bądź bezpośredni.

-Stosuj procedurę „kanapki” tj. 

pochwal co zawodnik wykonał poprawnie ( „kilka razy 

dobrze atakowałeś”)

-przekaż informację co było złe („ale czy nie miałeś 

więcej okazji do wykonania rzutu przez biodro?”)

-zachęć do pracy, dalszego postępu, zwykle 

podpowiadając jak wykonać np. dane  rzut lepiej, 

„uważam, że możesz zostać lepszym zawodnikiem jeśli 

będziesz częściej atakował zejściem do jednej nogi 

zaraz po gwizdku sędziego ”. „Czy chciałbyś ten chwyt 

częściej trenować?”.



Komunikowanie się z 

zawodnikiem po zwycięstwie





-Pochwal za dobrą walkę.

-Nie popadaj jednak w euforię. Bądź realistą – sprowadzaj 

zawodników na ziemię. Kieruj ich uwagę na następny 

pojedynek w turnieju.

-Zachęcaj zawodników do kontynuowania pracy/wysiłków i 

dawania z siebie wszystkiego (walki/starania się na 100%) na 

treningach i w turniejach czy meczach.



komunikowanie się z 

zawodnikiem po porażce.



-W takim wypadku zawodnicy są mniej otwarci w 

rozmowie/chętni do rozmowy.

-Zawodnicy bardziej potrzebują trenera po porażce niż po 

wygranym pojedynku.

-Nigdy nie ignoruj zawodnika.

-Często wystarczy klepnięcie po plecach i krótkie: „pech”.

-To czego zawodnicy najbardziej chcą i potrzebują po porażce 

to wsparcie.

-Poczekaj aż u zawodnika opadną emocje.

-Najpierw wysłuchaj przemyśleń i odczuć zawodnika odnośnie 

walki a dopiero potem przekaż mu swoje.

-Kontroluj/panuj na swoimi emocjami po porażce 

podopiecznego.

-Zaakceptuj/pogódź się z faktem, że zawodnik może chcieć 

być przez chwilę sam.

-Możesz być wściekły, ale nie krytyczny czy sarkastyczny.



-Nie uważaj negatywnej krytyki ani nie zawstydzaj swojego 

zawodnika

-Podkreślaj/kładź nacisk na walkę  (i postawę) a nie na wynik.

-Rozważ walkę nie jako cel sam w sobie, ale jako 

część/element całej kariery i rozwoju zawodnika.

-Jeżeli zawodnik jest przybity po dotkliwej porażce, to odwróć 

jego uwagę, skoncentruj się na jego pozasportowych 

wartościach, zainteresowaniach, kolegach – „to tylko walka”.

-Wyciągnij jeden lub dwa pozytywne wnioski z porażki np. 

poprzez znalezienie odpowiedzi na pytanie:„Co byś zrobił 

inaczej, gdybyś miał walczyć jeszcze raz?”

-Unikaj stwierdzenia: „A nie mówiłem”/ „mówiłem, że tak 

będzie”.



komunikowanie się z trenerem przeciwnika.



-Przywitaj się z nim przed pojedynkiem.

-Podczas meczu nie wdawaj się w zbytnie dyskusje oraz 

wymianę poglądów.

-Traktuj go jak kolegę: to zawodnicy rywalizują a nie trenerzy.

Nie bój się poprosić o radę/opinię/sugestie po  walce.



komunikowanie się z sędziami.



-Bądź przykładem dla swoich zawodników jeśli chodzi o 

rozmawianie z sędziami.

-Szanuj ich, wyrażaj swoje opinie w sposób grzeczny, 

akceptuj ostateczne decyzje.

-Znaj przepisy sportowe i sędziowskie w zapasach, przepisy 

rozgrywania turniejów oraz kodeks postępowania zawodnika.



KOMUNIKOWANIE SIĘ PO 

ZAWODACH.
komunikowanie się z zawodnikami po porażce.



-To czego zawodnicy najbardziej chcą i potrzebują po 

porażce to wsparcie.

- Przedstaw logicznie przyczyny porażki oraz omów 

podstawowe błędy zawodników lub drużyny.

- Zachęć  zawodnika do poprawy głównych błędów.

- Nie przypominaj o porażce, zachęcaj do dalszych  

treningów  i motywuj do dalszej pracy.         



komunikowanie się z 

zawodnikami po zwycięstwie. 



-pochwal i podziękuj zawodnikom za osiągnięty sukces.

omów przykłady dobrych walk i sytuacji ,które wpłynęły na 

dobry wynik.

-podkreśl ich dobre strony i zachęć do dalszej pracy.

-przedstaw najbliższy cel ,zachęcaj do dalszych treningów i 

motywuj do dalszej pracy.





Dziękuję za uwagę. Proszę 

o uwagi i pytania.

Jerzy LIPSKI

Lubelski Okręgowy Związek 

Zapaśniczy

Tel.praca:    (0-81) -441-12-61 

Tel.kom.:     0-509-394-220

E-mail:      jureklipski@op.pl




