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Stecyk. 

Poznaj najlepszych 
Najsłynniejszym antycznym 
zapaśnikiem byt Milon z Krotonu, który 
tryumfował w sześciu igrzyskach 
olimpijskich. Platon i Sokrates — wielcy 
filozofowie starożytni uprawiali zapasy 
i zalecali je jako sport dający najlepsze 
przygotowanie fizyczne. 

Epoką wielkich atletów nazwano przetom XIX i XX 
wieku. Władysław Pytlasiński, bracia Stanisław i 
Zbigniew Cyganiewiczowie, Teodor Sztekker — 
każdy z nich kilkakrotnie zdobywał tytuł 
zawodowego mistrza świata. Od 1896 roku 
zapasy nieprzerwanie występują w programie 
igrzysk olimpijskich. Nasi zapaśnicy startują w 
igrzyskach od 1924 roku. Pierwszy medal 
olimpijski wywalczył w 1960 roku w Rzymie 
Tadeusz Trojanowski. W następnych igrzyskach 
medale zdobywali między innymi: Czesław 
Kwieciński, bracia Kazimierz i Józef Lipieniowie, 
Andrzej Supron, Adam Sandurski, Władysław 
Ogółem w igrzyskach olimpijskich walczyto 88 
polskich zapaśników. Rekordzistą jest Czesław 
Kwieciński 5-krotny uczestnik turniejów 
olimpijskich. 

Najlepszym obecnie polskim zapaśnikiem 
jest Andrzej Wroński — mistrz olimpijski 
(1988), mistrz świata (1994) i mistrz Europy 
(1992, 1994). 

Maty sport — wielka 

radość! 

Prawie każdy z Was lubi rywalizację, chciałby zostać uznany 
za najlepszego w grupie kolegów. Proponujemy 
Wam najprostszy sposób sprawdzenia swoich sit i 
umiejętności — walkę zapaśniczą. 

Zapasy to sport, w którym możesz 
wykazać swoją przewagę w sposób bezpieczny, 
honorowy i sprawiedliwy. Jeśli swojego rówieśnika 
o podobnej wadze ciała pokonasz w bezpośredniej 
walce wręcz, po prostu zmagając się z nim na macie 
— jesteś zwycięzcą. Ale zwycięstwo w tych 
zmaganiach osiągniesz tylko wtedy, gdy uczynisz to 
zgodnie z regułami walki, bez zadawania ciosów i 
stosowania niedozwolonych chwytów. 
Jeśli przegrasz — więcej trenuj. Przekonasz się, że 

ćwiczenia zapaśnicze są bardzo atrakcyjne. Trenując 
zapasy wyrabiasz siłę, szybkość, zręczność i 
wytrzymałość, uczysz się szacunku dla rywala i 
przestrzegania reguł walki. 

W serii wydawniczej SPORT WSZYSTKICH DZIECI 
prezentujemy Wam „Elementarz zapaśniczy” 



 

autorstwa znanego trenera Jana 
Godlewskiego, zawierający podstawowe 
informacje i wskazówki o pierwszych 
krokach na macie zapaśniczej. Technikę 
walki i metody treningu znajdziecie na 
planszach, które trafią do Was jeszcze w tym 
roku. Życzymy Wam jak najwięcej radości i 
zadowolenia z uprawiania sportu 
zapaśniczego. 

Komitet Sportu Dzieci i Młodzieży 
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Zapasy — sportem wszystkich dzieci 

Może uwazasz, że jesteś za maty, a może za wysoki. 
Może sądzisz, że za dużo ważysz lub jesteś za lekki. 
Zapasy są twoją szansą — niezależnie od wagi, wzrostu i wieku możesz 
zostać mistrzem. 

Każdy ma swoją kategorię wiekową i wagową, do której należy. 

Kategorie wagowe młodzików 
w wieku 12-14 lat 

 

Młodzicy Młodziczki 

1. 32-35 kg 

2. 38 kg 

3. 42 kg 

4. 47 kg 

5. 53 kg 

6. 59 kg 

7. 66 kg 

8. 73 kg 

9. 85 kg 

10. 100 kg 

1. 29-32 kg 

2. 34 kg 

3. 37 kg 

4. 40 kg 

5. 44 kg 

6. 48 kg 

7. 52 kg 

8. 57 kg 

9. 62 kg 

10. 67 kg 
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W zapasach najważniejsze jest poznanie i 

doskonalenie umiejętności technicznych, 

czyli chwytów w pozycji stojącej i w 

parterze. Nauczenie się techniki wymaga 

wielu lat treningu, musisz więc uzbroić się 

w cierpliwość. 

W czasie ćwiczenia techniki słuchaj 

uważnie zaleceń trenera, staraj się 

powtarzać dokładnie jego ruchy.  Staraj 

się każde ćwiczenie wykonać dokładnie. 

 W miarę jak Twoje ruchy będą stawały 

się coraz bardziej 

precyzyjne, spróbuj 
wykonywać je coraz szybciej. 
Trenując systematycznie 

suples atak nóg do wyniesienia 

będziesz umiał w czasie walki szybko, 

precyzyjnie i skutecznie wykonać różne 

techniki w pozycji stojącej i w parterze. 

 wózek turecki klucz 
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Czego nie wolno robić w zapasach 

Podczas walki zapaśniczej nie 

wolno: 

 

mówić w czasie walki 

 

drapać (należy krótko obcinać paznokcie) uderzać, gryźć i kopać 

 chwytać i wyłamywać palców ciągnąć za włosy 

Warto wiedzieć 
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Zapasy kojarzą się z siłą, ale czy zawsze 
duże bicepsy decydują o wygranej, czy 
zawsze zawodnik, który ma więcej sity 
wygrywa? 

Otóż — nie! Oprócz sity fizycznej i 

umiejętności techn icznych, musisz nauczyć 

się zwyciężać, czyli stosować odpowiednią 

taktykę walki. Możesz zaskoczyć swojego 

przeciwnika pomysłem, wykaż się 

inteligencją, lepszą taktyką, bądź 

sprytniejszy od przeciwnika. Sprytem i 

odwagą możesz pokonać teoretycznie 

silniejszego przeciwnika. Bardzo trudno jest 

walczyć z przeciwnikiem inteligentnym, 

dobrym taktykiem. 

Alepamiętaj! Nawet jeżeli będziesz dużo 

trenował, analizował swoją taktykę, dobrze 

się odżywiał, to może nie wystarczyć, żeby 

zostać mistrzem. Przede wszystkim musisz 

prowadzić higieniczny tryb życia, dbać o 

swoje zdrowie. Ci, którzy piją alkohol, palą 

papierosy, narkotyzują się, zawsze będą 

słabeuszami, nigdy nie będą mogli trenować 

zapasów. 

Nie pękaj! 

Czy często się boisz? Powiedz prawdę, nie 
wstydź się! Strach jest naturalnym uczuciem 

wszystkich żyjących istot. Czasami jest 

naszym przyjacielem, chroni nas przed niebezpieczeństwem, ale również może być 
naszym wrogiem, szczególnie w sporcie, jakim są zapasy. Jeżeli przeciwnik zorientuje 

się, że się go boisz, natychmiast to wykorzysta i z pewnością przegrasz walkę. Naucz się 
panować nad swoim strachem, walcz z nim: odrzuć wszystkie złe myśli, uwierz w siebie, 

w swoją siłę, • ucz się koncentracji, kształtuj swoją wolę. 
Trening zapaśniczy uodporni Cię na ból, zmęczenie, nauczy przezwyciężać własną 

słabość. Uwierzysz w siebie, że jesteś silny, że możesz być najlepszy. 



 

 



 

Fair play 

Walcz zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami, szanuj swojego 
przeciwnika. Tylko wygrana w czystej, sportowej walce da ci pełne 
zadowolenie z osiągniętego sukcesu. 

na 

uchwycie ręki pod pachę suples — przerzut przeciwnika i na kark 
przeciwnika wygięciem do tyłu pasywność — unikanie 

walki zona — strefa pasywności pozycja mostowa — w której w 
kolorze czerwonym zawodnik, broniąc się przed 
oznaczająca koniec pola walki położeniem na łopatki, 

zwycięstwo na punkty oparty jest na czole i stopach — zwycięstwo 
różnicą z wysoko uniesionymi 1—9 punktów biodrami zwycięstwo 
przez przewagę pozycja parterowa — zwycięstwo przed 

czasem, — zawodnik znajduje się jeżeli jeden z 
zawodników na kolanach i w podporze osiągnął przewagę na rękach 
lub leży minimum 10 pkt. na brzuchu zwycięstwo przez tusz pozycja 

Minisfowniczek zapaśniczy 

arbiter — sędzia prowadzący przepisy walki — zbiór walkę na 
macie prawideł, według których jest FILA- Międzynarodowa 
prowadzona walka Federacja Zapaśnicza. punktowy — sędzia 
gong — sygnał kończący współpracujący z arbitrem walkę i 
punktujący walkę kierownik maty — sędzia, punkty techniczne 
do którego należy ostateczna — otrzymuje się w wyniku 
decyzja, koordynuje pracę oceny akcji technicznych sędziów 
wykonanych na przeciwniku komisja sędziowska — zespół w 
pozycji stojącej trzech sędziów oceniających lub w parterze 
walkę PZZ - Polski Związek kostium zapaśniczy — ubiór, 
Zapaśniczy w którym występują styl klasyczny — inaczej 
zawodnicy na macie grecko-rzymski, stosuje się (czerwony lub 
niebieski) chwyty tylko do pasa nelson — klasyczny chwyt styl 
wolny — pozwala również w parterze polegający na chwyty za 
nogi 



 

stojąca — obaj — położenie przeciwnika zawodnicy stoją na stopach 
na łopatki 
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Konkurs Polskiego Wydawnictwa Sportowego SPRINT 
I ETAP 

Jest to konkurs dla wszystkich dzieci w 
wieku 8—14 lat, do których dotrze ta 
książeczka. Co zrobić, żeby stać się 
uczestnikiem wielkiej frajdy i wziąć udział 
w losowaniu nagród? 

Proste. Zerknąć na następną stronę. 
Znajduje się tam narysowany schemat 
koperty, pytania konkursowe i ankieta. 
Ankieta po to, żeby się bliżej poznać. 
Wystarczy teraz w zaznaczone rubryki 
wpisać odpowiedzi, wyciąć i skleić kopertę, 
nakleić znaczek, a list wrzucić do skrzynki. 
Banalnie proste! 

Wszystkie prawidłowe odpowiedzi biorą udział 
w losowaniu 

100 nagród 
Odpowiedzi można nadsyłać do 
28 października 1995 roku. 
Termin losowania — 12 listopada 1995 
roku. Listę nagrodzonych zamieścimy na 
tamach prasy sportowej, do 22 listopada 
1995 roku. Nagrody wyślemy pocztą. 

Il ETAP 
W bieżącym roku ukaże się jeszcze kilka książeczek 
z serii wydawniczej SPORT WSZYSTKICH DZIECI. 
Do Gwiazdki '95 będzie trwał konkurs dla wytrwałych. 
Wystarczy zgromadzić trzy kolorowe kupony wycięte z 
trzech różnych książeczek i nadesłać je pod adresem 
Wydawnictwa SPRINT do 10 grudnia 1995 r. W tym konkursie nie będzie 
losowania, liczy się wytrwałość — podstawowa cecha w sporcie. Każdy, kto 
spełni warunki konkursu otrzyma pocztą na Gwiazdkę 

nagrodę—niespodziankę. KUPON 

KAŻDY WYGRYWA! 

KAŻDY  

SPORT 

DZIECI 

KONKURSOWY 



 

NOTATKI 

KAŻDY WYGRYWA! 



 

 



 

 

 Pytania konkursowe: 02 

1. Jakie informacje, według Ciebie, powinny zawierać publikacje 

wydawane w ramach serii SPORT WSZYSTKICH DZIECI? 

 

 

2 Jak nazywał się najsławniejszy zapaśnik starożytności? 

 

3. Co to jest nelson? (wstaw X we właściwym miejscu) potrawa litewska 

chwyt zapaśniczy gra komputerowa 

4. W którym roku i gdzie Andrzej Wroński zdobył złoty medal 
olimpijski?  



 

 linia ciągła — tu wycinamy nożyczkami  linia 



 

przerywana — wzdłuż niej zginamy boczne ścianki  

miejsca zaznaczone liniami skośnymi służą do sklejenia 



 

 



 

Dotychczas w serii 

wydawniczej SPORT 

WSZYSTKICH DZIECI ukazały się 

następujące tytuły: Szybciej! 

Dalej! Wyżej! Elementarz 

zapaśniczy 

W najbliższym czasie ukażą 
się publikacje, których 
tematem będą następujące 
dyscypliny sportowe: 

dżudo, pływanie, 
radioorientacja 
sportowa. 

W przygotowaniu: 

o snowboard, unihoc (hokej 
uniwersalny), o pitka nożna, 
pitka ręczna, o pitka 
siatkowa, tenis stołowy. 

I pwwn 
POLSKIE v,rtDAWNCTWO SPORTOWE 



 

ul. Smulikowskiego 
1/3, 00-389 Warszawa 
tel./fax 26-28-48, tel. 
27-90-11 w. 203, 294 

ISBN 83-86777-02-8 

 



 

 


