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SZTUKI WALKI

ZAPASY



ZAPASY JEDEN Z 
NAJSTARSZYCH  SPORTÓW 
ŚWIATA



HISTORIA ZAPASÓW SIĘGA 
DO ŻRÓDEŁ LUDZKOŚCI 

◼ SUMEROWIE

◼ ETRUSKOWIE

◼ EGIPT

◼ GRECJA

◼ INDIE

◼ CHINY

◼ RZYM…….



ZAPASY TO SPORT 
OLIMPIJSKI

◼ Po raz pierwszy na 
Igrzyskach 
Olimpijskich w
1896 r

◼ Od 2004 r na 
Igrzyskach 
Olimpijskich zapasy 
reprezentowane są 
w 3 stylach: 

◼ klasycznym,
◼ wolnym mężczyzn  
◼ wolnym kobiet





NAJWIĘKSZE   
SUKCESY 



NAJWIĘKSZE SUKCESY

Igrzyska 
Olimpijskie

ATLANTA 
1996



NAJWIĘKSZE SUKCESY

Igrzyska 
Olimpijskie

ATLANTA 1996



NAJWIĘKSZE SUKCESY

Igrzyska 
Olimpijskie

ATLANTA 
1996



IGRZYSKA OLIMPIJSKIE 
SYDNEY 2000

◼ IGRZYSKA 
OLIMPIJSKIE 
BEZ MEDALU 
W ZAPASACH !



IGRZYSKA OLIMPIJSKIE 
ATENY 2004

◼ Igrzyska XXVIII 
Olimpiady - Ateny 2004 
(13.08. - 29.08.)
Reprezentacje wystawiły 202 
narodowe komitety 
olimpijskie.

◼ Rozegrano 301 konkurencji w 
28 dyscyplinach.

◼ W igrzyskach udział wzięło 
11 099 sportowców.

◼ Igrzyska otworzył prezydent 
Grecji Konstantinos 
Stefanopulos.

◼ Przyrzeczenie składał pływak 
Zoi Dimoschaki.

◼ Znicz zapalił mistrz olimpijski z 
Atlanty w windsurfingu Nikos 
Kaklamanakis.



ZAPASY KOBIET-NASZE 
NADZIEJE OLIMPIJSKIE

◼ Takie były początki

przygotowań.

◼ Dlaczego przegrały 
rywalizację o  
Igrzyska Olimpijskie 
w Atenach -2004 r ?



NASI REPREZENTANCI W 
ATENACH-2004



IGRZYSKA OLIMPIJSKIE 
ATENY 2004

◼ polskie 
zapaśniczki nie 
zakwalifikowały 
się do turnieju 
olimpijskiego

w Atenach !!



IGRZYSKA OLIMPIJSKIE
ATENY   2004

◼ Słaby start 
zapaśników w stylu 
klasycznym



IGRZYSKA OLIMPIJSKIE
ATENY 2004

◼ W pamięci 
pozostała walka 
Krystiana 
Brzozowskiego o 
olimpijski medal.

◼ Niestety ,bez 
sukcesu!



DIAGNOZA PO I.OL W 
ATENACH -2004

◼ PRZYCZYNY KRYZYSU W 
POLSKICH ZAPASACH
– 1.Słabe wyniki w I.Ol-2000-2004

– 2.Kryzys w koncepcji i metodyce 
szkoleniowej

– 3.Niepotrzebne podziały w środowisku 
zapaśniczym

– 4.Brak agresywnej polityki marketingowej

i walki o sponsorów.



CEL
IGRZYSKA OLIMPIJSKIE -

PEKIN-2008

◼ TERMIN I MIEJSCE 
IGRZYSK 
OLIMPIJSKICH

◼ 08-24.08.2008 r

◼ PEKIN

◼ TERMIN I MIEJSCE 
ZAWODÓW:

◼ Do ustalenia przez 
Komitet Organizacyjny 
I. Ol w Pekinie



PLAN ZAMIERZEŃ NA 
LATA 2004-2006

– Rozwój polskich zapasów

– Kompetentny Wydział Wyszkolenia PZZ i 
zespół metodyczno-szkoleniowy

– Działania organizacyjno-szkoleniowe do 
udanego startu reprezentacji w I.Ol-
PEKIN-2008

– Pozyskanie sponsorów

– Nowoczesne i kompetentne Biuro Związku



PLAN ZAMIERZEŃ NA 
LATA 2006-2012

– Działania organizacyjno-szkoleniowe do 
udanego startu reprezentacji w I.Ol-2012

– Pozyskanie sponsorów

– Zapewnienie dynamicznego rozwoju 
polskich zapasów



IGRZYSKA OLIMPIJSKIE
LONDYN-2012

To już za 7 lat !!!!



CEL GŁÓWNY PRZYGOTOWAŃ 
-przygotowanie reprezentacji do I.O w Pekinie i 
uzyskanie po jednym medalu w każdej konkurencji 
olimpijskiej

◼ 1.Perspektywiczne,ciągłe szkolenie 
olimpijskie uzdolnionych zawodników,

◼ 2.Poprawa pozycji w zapasach w 
klasyfikacji medalowej i punktowej w 
stosunku do I. Ol w Atenach 2004 r

◼ 3.Zakwalifikowanie się 11-14 osób do 
startu w I.O- Pekin 2008 w tym:4-
zawodników w stylu klasycznym,4-5 
zawodników w stylu wolnym,3-4 
zawodniczek w zapasach kobiet 







STYL KLASYCZNY
CELE ETAPOWE 2005-2008

Mistrzostwa Europy

Mistrzostwa Świata

w 2008 r. Igrzyska 

Olimpijskie

I-III IV-VI VII-X I-III IV-VIII IX-XII

2005 - 2-3 2-3 - 1-2 2-3

2006 1 2-3 2-3 1 1-2 1-2

2007 1 2-3 3-4 1-2 2-3 1-2

2008 1-2 2-3 2-3 1 1-2 2-3



STYL WOLNY MĘŻCZYZN
CELE ETAPOWE 2005-2008

Mistrzostwa Europy

Mistrzostwa Świata

w 2008 r. Igrzyska Olimpijskie

I-III IV-VI VII-X I-III IV-VIII IX-XII

2005 1 2-3 2-3 1 1-2 1-2

2006 1-2 1-2 2-3 1 1-2 2-3

2007 1-2 2-3 2-3 1 1-2 3-4

2008 1-2 2-3 2-3 1 1-2 1-2



ZAPASY KOBIET
CELE ETAPOWE 2005-2008

Mistrzostwa Europy

Mistrzostwa Świata

w 2008 r. Igrzyska 

Olimpijskie

I-III IV-VI VII-X I-III IV-VIII IX-XII

2005 1-2 2-3 1-2 - 1-3 2-3

2006 1-2 2-3 1-2 1 1-2 2-3

2007 2-3 2-3 1-2 1-2 1-2 1-2

2008 2-3 1-2 1-2 1 1-2 1-2



SYSTEM 
WSPÓŁZAWODNICTWA

ROK 2005

MŚ- Budapeszt

ME- Varna



PO GŁÓWNYCH 
STARTACH ROKU 2005

◼ CZAS WYCIĄGNĄĆ 
WNIOSKI SZKOLENIOWE

DO PROGRAMU

PRZYGOTOWAŃ

OLIMPIJSKICH



WNIOSKI Z ROKU 2005

◼PO ME

◼PO MŚ

◼KONFERENCJA 

TRENERSKA 2005



WNIOSKI ZE STARTU W 
MŚ-2005

1.Wnioski 
organizacyjne

2.Wnioski szkoleniowe

3.Zadania na 2006 r



TRENING SPORTOWY W 
ZAPASACH

Co i jak trenować  po 
analizie roku 2005?

Jaki ma być trening 
sportowy po korektach z 
analizy roku 2005?



TENDENCJE ROZWOJOWE 
W ZAPASACH 



SYSTEM KWALIFIKACJI DO 

IGRZYSK OLIMPIJSKICH

◼System kwalifikacji do I.O w 
Pekinie  zostanie 
prawdopodobnie utrzymany 
tak jak do I.O w  Atenach

◼Zasady określi FILA w roku 
2005



PRZEPISY SPORTOWE W 
ZAPASACH

◼ Obiekty olimpijskie 
na których walczyć 
będą zapaśnicy i 
zapaśniczki.

Jakie będą przepisy

sportowe w 
zapasach na I. Ol 
2008 w Pekinie ?



Od 1.01.2005-nowe 
przepisy w zapasach

* Do 20.XI.2005 r 

FILA

zmodyfikowała 

3 –krotnie przepisy 
sportowe, które 
mają wpływ na 
przebieg walki 
sportowej w 
zapasach



ZAPASY 2005



SYSTEM SZKOLENIA W 
ZAPASACH 2004-2008



SYSTEM SZKOLENIA 
ZAPAŚNIKÓW

– W latach 2004-2008 dokonać 
takich zmian w systemie 
szkolenia polskich zapasów aby 
zapewnił udany start 
reprezentacji w Pekinie



KADRA SZKOLENIOWA 
PZZ

WYDZIAŁ WYSZKOLENIA PZZ

STYL 
KLASYCZNY

STYL 
WOLNY 

MĘŻCZYZN

ZAPASY
KOBIET



KRYTERIA POWOŁYWANIA ZAWODNIKÓW/CZEK 

DO REPREZENTACJI POLSKI NA IMPREZY 

GŁÓWNE W 2005 r

◼ Zasady ogólne:

◼ Zawodnik/ka aby uczestniczyć w reprezentacji Polski na 
imprezy główne mistrzowskie musi być członkiem/nią kadry 
narodowej. 

◼ Na imprezy główne mistrzowskie skład reprezentacji ustala 
trener kadry narodowej odpowiedzialny za daną grupę 
(program szkoleniowy), zgodnie z kryteriami powoływania 
zawodników/czek do reprezentacji Polski na imprezy główne 
mistrzowskie i przedkłada ją Kierownikowi Wyszkolenia 
(Dyrektorowi Sportowemu).

◼ Kierownik Wyszkolenia (Dyrektor Sportowy) przygotowuje 
program zgrupowania szkoleniowego, który merytorycznie 
zatwierdza Wiceprezes kierunkowy, opiniuje Rada Trenerów a 
pod względem formalnym zatwierdza Zarząd lub Prezydium 
PZZ.

◼ Następnie procedura obrony składu na imprezy główne 
mistrzowskie odbywa się w PKSport.

◼ W przypadku imprez specyficznych realizowanych przez PZZ 
np. Akademickie Mistrzostwa Świata, Uniwersjada –
zawodnik/czka powinien spełniać kryteria określone 
regulaminem w/w imprez.  



KADRA ZAWODNICZA

Zawodnik(czka) powołana do udziału do 
szkolenia centralnego powinien wyróżniać 
się:

◼ dobrym stanem zdrowia na podstawie 
okresowych badań lekarskich i posiadać 
zawsze aktualne badania sportowo-lekarskie,

◼ pełną gotowością, determinacją do udziału w 
zgrupowaniu szkoleniowym,

◼ przygotowany do udziału w zgrupowaniu 
szkoleniowym poprzez wyposażenie w 
odpowiedni sprzęt specjalistyczny i osobisty,

◼ bieżąca realizacja programu szkoleniowego,



KRYTERIA POWOŁANIA DO SZKOLENIA 
CENTRALNEGO PZZ

KRYTERIA KWALIFIKACJI DO KADRY 
OLIMPIJSKIEJ

Kryteria szczegółowe udziału zawodników/czek do szkolenia centralnego w 
zapasach w stylu klasycznym, w stylu wolnym, w zapasach kobiet:

◼ w pierwszej kolejności na zgrupowania szkoleniowe centralne będą powoływani 
zawodnicy/czki posiadający zdaniem trenera kadry narodowej perspektywę na 
osiągnięcie wysokich rezultatów w zawodach głównych mistrzowskich,

◼ dla w/w zawodników/czek muszą być dobrani adekwatni sparingpartnerzy w celu 
zapewnienia warunków przygotowań do zawodów głównych mistrzowskich,

◼ inni zawodnicy/czki powinny mieć zagwarantowany udział w szkoleniu 
centralnym w miarę posiadania miejsc na zgrupowaniu szkolenia centralnego,

◼ Trener kadry narodowej może w wyjątkowych przypadkach wnioskować o 
umożliwienie zawodnikowi/czce przygotowywania się do zawodów głównych 
mistrzowskich poza udziałem w szkoleniu centralnym na podstawie 
opracowanego indywidualnego planu organizacji szkolenia, opisowego planu 
szkoleniowego a następnie przedstawieniu  przez trenera klubowego 
szczegółowego sprawozdania z realizacji programu szkoleniowego przez 
zawodnika w klubie sportowym. 



Kryteria szczegółowe powoływania reprezentacji Polski na 
imprezy główne mistrzowskie w zapasach w stylu 
klasycznym, w stylu wolnym, w zapasach kobiet:
po pierwsze - realizacja zadań sportowych wyznaczonych w 
indywidualnym planie szkolenia (uzyskanie minimum sportowego –
wynikowego w zawodach międzynarodowych FILA,
po drugie - uzyskanie minimum sportowego w wyznaczonych 
zawodach krajowych (MP w danej grupie szkoleniowej lub innych 
wyznaczonych przez trenera kadry narodowej)
po trzecie - trener kadry narodowej może w wyjątkowych 
przypadkach wnioskować o powołanie zawodnika/czki do 
reprezentacji Polski na imprezę główną mistrzowska na koszt 
własny lub PZZ, która nie spełniła kryteriów sportowych ale 
gwarantuje perspektywę sportową na przyszłość lub posiadała 
indywidualny tok przygotowań, wcześniej zatwierdzony przez PZZ..
Uwaga ! Nie dopuszczalne są walki sparingowe na zgrupowaniach 
kadry narodowej jako kryterium powołania zawodnika/czki do 
reprezentacji Polski na imprezy główne mistrzowskie.



TRENING SPORTOWY W 
ZAPASACH

◼ CO ZMIENIĆ W 
TRENINGU W 
ZAPASACH ABY

SKUTECZNIE 
RYWALIZOWAĆ Z 
INNYMI ?

CO ZMIENIĆ?

TECHNIKA, TAKTYKA,

SIŁA, SZYBKOŚĆ,

WYTRZYMAŁOŚĆ ?



STRUKTURA CZASOWA
ROK 2005

◼ Sezon 2005:
◼ zgrupowania szkoleniowe krajowe i konsultacje 

szkoleniowe ok. 120-140 dni.
◼ zgrupowania szkoleniowe zagraniczne 20-30 dni
◼ zgrupowanie lecznicze 20 dni
◼ pozostałe dni szkolenia w klubie sportowym i 

ośrodku
◼ starty krajowe 4-5,
◼ starty międzynarodowe 3-4,
◼ okresowe badania lekarskie 4 razy w roku
◼ badania diagnostyczne i sprawdziany – 3 razy w 

roku



STRUKTURA CZASOWA
2006 rok

◼ Sezon 2006
◼ zgrupowania szkoleniowe krajowe i konsultacje 

szkoleniowe ok. 130 dni.
◼ zgrupowania szkoleniowe zagraniczne 30 dni
◼ zgrupowanie lecznicze 20 dni
◼ pozostałe dni szkolenia w klubie sportowym i 

ośrodku
◼ starty krajowe 4-5,
◼ starty międzynarodowe 4-5,
◼ okresowe badania lekarskie 4 razy w roku
◼ badania diagnostyczne i sprawdziany – 3 razy w 

roku



STRUKTURA CZASOWA
2007 rok

◼ Sezon 2007
◼ zgrupowania szkoleniowe krajowe i konsultacje 

szkoleniowe ok. 130 dni.
◼ rekonesans przedolimpijski w Chinach 14-16 

dni połączony ze startem w zawodach
◼ zgrupowanie lecznicze 20 dni
◼ pozostałe dni szkolenia w klubie sportowym i ośrodku
◼ starty krajowe 3-4,
◼ starty międzynarodowe 4-5, pierwsza kwalifikacja 

olimpijska
◼ okresowe badania lekarskie 4 razy w roku
◼ badania diagnostyczne i sprawdziany – 3 razy w roku



STRUKTURA CZASOWA
2008 rok

◼ Sezon 2008
◼ zgrupowania szkoleniowe krajowe i konsultacje 

szkoleniowe ok. 120 dni.
◼ zgrupowania szkoleniowe zagraniczne 30 dni
◼ zgrupowanie lecznicze 20 dni
◼ pozostałe dni szkolenia w klubie sportowym i 

ośrodku
◼ starty krajowe 3-4,
◼ starty międzynarodowe 2-3, c.d. kwalifikacji 

olimpijskich
◼ okresowe badania lekarskie 4 razy w roku
◼ badania diagnostyczne i sprawdziany – 3 razy w roku



DOKUMENTACJA 
SZKOLENIA 

◼ zapis i analiza obciążeń treningowych wg zapisu 
TREOB4,

◼ bilans udziału zawodnika w zawodach krajowych i 
międzynarodowych (ilość zawodów, walki wygrane, 
walki przegrane, punkty techniczne zdobyte w 
stójce/parterze, punkty techniczne stracone w 
stójce/parterze, klamry wygrane/przegrane, 
pasywności/ostrzeżenia),

◼ komputerowa analiza techniki i taktyki zawodników 
z ME, MŚ (wg programu PZZ),

◼ kontrola stanu wytrenowania wg badań 
diagnostycznych,



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ !

◼ Proszę o pytania i 
uwagi do 
prezentowanego 
opracowania.



Praca wykonana w 
ramach opracowań

◼ AKADEMIA 
TRENERSKA 
POLSKIEGO 
ZWIĄZKU 
ZAPAŚNICZEGO


