
Założenia perspektywicznego 
programu szkolenia olimpijskiego

w zapasach

JERZY LIPSKI
AKADEMIA TRENERSKA PZZ

MAJ ,2006



- perspektywiczne, ciągłe szkolenie olimpijskie uzdolnionych 

zawodników 

- poprawa pozycji w zapasach w klasyfikacji medalowej i 

punktowej w stosunku do IO w Atenach,

- zakwalifikowanie się 4-5 zawodników stylu klasycznego, 4-

5 zawodników stylu wolnego, 3-4 zawodniczki w zapasach 

kobiet. Razem 11-14 osób.

- głównym celem strategicznym jest przygotowanie 

reprezentacji do Igrzysk Olimpijskich w Pekinie  i  

uzyskanie po jednym medalu w każdej konkurencji 

olimpijskiej.

Cel główny



Termin i miejsce Igrzysk Olimpijskich

08-24.08.2008 r         PEKIN

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

ZAPASY-

Do ustalenia przez Komitet Organizacyjny I. Ol w Pekinie



System kwalifikacji do IO

System kwalifikacji do I.O. w Pekinie w 2008 roku zostanie 

prawdopodobnie utrzymany jak do I.O. w Atenach. 



Należy odnotować zmiany przepisów sportowych jakie nastąpią od 

1.01.2005 r.

Te nowe tendencje powinny znaleźć swoje przełożenie na 

konkretne programy szkoleniowe.

Tendencje w dyscyplinie.



Średni wiek medalistów XXVIII Igrzysk Olimpijskich w Atenach w zapasach 

kobiet wynosił 24,4, w zapasach w stylu wolnym 25,8 i w stylu klasycznym 26,8. Średni 

wiek naszej reprezentacji w zapasach w stylu klasycznym wynosił 30 lat (Zawadzki 37 

lat, Wolny 35 lat, Jabłoński 30 lat) a w stylu wolnym 27 lat (Garmulewicz 36 lat). 

Na IO w Atenach większej roli zawodnicy zaawansowani wiekowo nie odegrali. 

Medale zdobywali w większości młodzi zawodnicy.

Wiek najlepszych zapaśniczek ostatnich zawodów kwalifikacyjnych do I.O. w 

Atenach  kształtował  się następująco. Czołowe zawodniczki w kategoriach olimpijskich 

do 55 i 63 kg to zawodniczki doświadczone o długim stażu treningowym. W kategorii do 

48 kg to zawodniczki młode poza zawodniczką z Tadżykistanu. W kategorii do 72 kg poza 

wielokrotną medalistką Kanadyjką Nortchagen to też zawodniczki młode. 

Oceniając szansę związane ze stażem zawodniczym i zaawansowanym wiekiem 

możemy przyjąć, że sportowcy ukształtowani, posiadają wysoki poziom mistrzostwa 

sportowego i długą karierę sportową dają sobie doskonale radę w walce o miejsca 

medalowe i osiągają stabilnie wysokie pozycje w rankingu światowym.

Z uwagi na specyfikę sportu zapaśniczego należy sądzić, że sukcesy sportowe 

osiągają przede wszystkim młodzi zawodnicy – głodni sukcesu jak i zawodnicy 

doświadczeni.

Tendencje wiekowe w zapasach.



Budowa somatyczna zawodników  zapasów jest bardzo 

zróżnicowana. Nie wiele wiadomo o budowie somatycznej w 

zapasach kobiet z uwagi na brak tego typu badań 

antropologicznych. Nie mniej jednak nasze zawodniczki wyróżnia 

stosunkowo duża tkanka tłuszczowa w stosunku do innych 

komponentów budowy ciała. 

Właściwa budowa somatyczna  jest ważna i stanowi 

dodatkowy atut dając zwiększone preferencje w walce o medale lub 

wejście na stałe do czołówki światowej.

Ważnym problemem jest zmniejszenie ilości kategorii 

wagowych w zapasach kobiet z 7 występujących kategorii do 4  tzw. 

kategorii olimpijskich, w zapasach męskich z 10 kategorii w Atlancie 

zredukowano ilość do 7 kategorii olimpijskich.

4.2. Budowa somatyczna.



Technika walki – jest najważniejszym „kluczem” do osiągnięcia mistrzostwa sportowego. Zawodnik dysponujący 

wszechstronną techniką potrafi skutecznie rozwiązywać zwycięsko walki z przeciwnikami o różnej budowie somatycznej, 

wyszkoleniu technicznym czy stażu sportowym.

Perfekcyjna technika wykonana w trakcie walki potrafi zniwelować często braki w zakresie siły i 

wytrzymałości. Doskonalenie mistrzostwa technicznego na etapie kadry powinno być jednak ukierunkowane na 

indywidualne predyspozycje zawodników oraz aktualnie obowiązujące, najbardziej skuteczne i preferowane tendencje 

światowe w walce.

Stójka

W myśl nowych tendencji związanych z nowymi przepisami sportowymi w zapasach, walka w stójce będzie 

odgrywała pierwszorzędne znaczenie. W  zapasach kobiet i w stylu wolnym skutecznymi elementami w stójce będą atak i 

obrona nóg wykonywana na nisko i na wysoko. Tak samo jak w stylu klasycznym często o wyniku decyduje tzw. klamra. 

Należy więc ten element techniczny dobrze wyćwiczyć i nauczyć się rozwiązywać kilka wariantów. 

W stylu klasycznym w związku z możliwością wygrania walki poprzez akcję techniczną za 5 pkt lub dwa razy po 3 

pkt. na pewno będzie się opłaciło szkolić technikę w stójce (rzuty, przerzuty).

Technika walki w parterze będzie raczej ograniczona z uwagi na rezygnację z tzw. przymusowych parterów. Niemniej 

jednak nieograniczona ilość wykonań „wózków” i „młynków” stwarza duże możliwości rozstrzygnięć walki w parterze.

„Klamra” 

Dużo rozstrzygnięć wygrania rundy będzie zależała od wygrania „klamry” .Jest to  uchwyt, zapięcie „klamry” 

na plecach przeciwnika w zapasach w stylu klasycznym a w stylu wolnym i w zapasach kobiet będzie to uchwyt za nogę. 

Najczęściej wykonywane rzuty to suples ręka tułów, biodro powaleniowe, suples skrętowy. FILA bardzo liczy na to, że 

„klamra” w dalszym ciągu w walce wprowadzi dodatkowe ożywienie i stwarza szansę na zademonstrowanie przez 

zawodników mistrzowskiej techniki rzutów. Wprowadzająca tak zwaną „klamrę dynamiczną”, w której można rozerwać 

uchwyt bardzo ułatwia rozwiązanie tego fragmentu walki i daje walczącym dodatkową motywację do podjęcia ryzyka rzutu. 

4.3.Technika walki



Poziom sprawności stanowi podstawę (fundament) wszystkich rodzajów 

przygotowań zawodnika do zawodów. Nieodpowiedni rozwój motoryki 

powoduje chwiejność całościowego przygotowania. Dotyczy to przede 

wszystkim przygotowania techniczno – taktycznego. 

Poziom sprawności pozostaje elementem pierwszoplanowym w wieloletnim 

przygotowaniu zawodników, prowadzącym do mistrzostwa sportowego. 

W strukturze przygotowania sprawnościowego do nowych tendencji 

rozgrywania zawodów w zapasach dużą rolę będzie odgrywała 

wytrzymałość beztlenowa (runda trwa 2 min) i wytrzymałość tlenowa 

(zawody odbywają się w ciągu jednego dnia). Adekwatnie do poziomu 

wytrzymałości na wysokim poziomie musi być rozwinięta siła (wyjście za 

matę powoduje utratę 1 pkt. technicznego). 

4.4. Sprawność.



Sprzęt  specjalistyczny w sporcie zapaśniczym jest zunifikowany przez 

Międzynarodową Federację FILA i obowiązuje wszystkie krajowe Federacje. 

Dotyczy to mat zapaśniczych, kostiumów, butów, kasków ochronnych na uszy 

oraz sprzętu informatycznego do obsługi imprez mistrzowskich. W ostatnim 

okresie zmieniono krój kostiumów zapaśniczych na bardziej obcisły z małymi 

wycięciami  pod pachami. Dopuszczalna jest możliwość korzystania z kasków 

ochronnych na uszy w trakcie walki.

4.5. Sprzęt.



Przepisy walki zapaśniczej od 1.01.2005 r. 

ulegną zmianie.

4.6. Przepisy



Taktyka i technika to nierozerwalny związek w walce zapaśniczej i jest 

niezwykle ważnym elementem szkolenia. Zawodnicy powinni posiąść 

umiejętność układania planu przewidywanych działań taktycznych, zasad i 

sposobu taktycznego rozgrywania walki na zawodach. Wygranie rundy jeszcze 

nie powoduje wygranie walki. Stąd należy utrzymywać dużą aktywność w 

przebiegu całej walki w zapasach.

4.7. Taktyka walki.



W zapasach kobiet najsilniejszym punktem reprezentacji była Edyta Witkowska w kategorii 

do 72 kg ale z uwagi na nie zmienione kategorie wagowe przez FILA jej udział w dalszym 

szkoleniu uwarunkowany jest znaczne zredukowaniem masy ciała. Nie wiadomo czy to jest 

realne? 

Zawodniczki przyszłej wyselekcjonowane, perspektywicznej grupy muszą charakteryzować 

się dużymi możliwościami dalszego rozwoju tak w zakresie wyszkolenia technicznego jak 

również rozwoju cech motorycznych w celu osiągnięcia mistrzostwa sportowego. Od kadry 

trenerskiej i osobistego zaangażowania zawodniczek zależeć będzie na ile szybko uda się 

osiągnąć kierunkowe cele. Czasu pozostało bardzo mało.

W zapasach w stylu klasycznym należy pilnie odmłodzić reprezentację. Należy 

wyselekcjonować najzdolniejszych zawodników, którzy podejmą trud i spełnią oczekiwania 

pod kątem realizacji określonych celów i zadań etapowych do I.O. w Pekinie. Należy przede 

wszystkim wyleczyć tych zawodników, którzy odnieśli kontuzje, a nadal mogą jeszcze 

odnosić sukcesy sportowe w zapasach.

W zapasach w stylu wolnym jest niewielka grupa utalentowanych zawodników, z którą należy 

podjąć pracę. Część z tych zawodników posiada doświadczenie z poprzedniego cyklu 

przygotowań do Aten. I to należy wykorzystać. 

4.8. Zawodnicy.



Przez system szkolenia należy rozumieć uporządkowaną całość, złożoną ze 

składowych i ściśle sprzężonych ze sobą elementów.
Do podstawowych składowych systemu należą:

Zespoły szkoleniowe.

Zespoły badawcze.

Baza i sprzęt.

Środki i metody szkoleniowe.

Wpływ na efektywność szkolenia mają następujące czynniki:

Prognozowanie, modelowanie przebiegu kariery sportowej zawodnika.

System treningu, zawodów, odnowy biologicznej.

Materialne zabezpieczenie dotyczące przeprowadzenie treningu, zawodów, badań i odnowy 

biologicznej.

Nabór i selekcja zawodników.

Poziom przygotowania kadry szkoleniowej.

Organizacja szkolenia.

Wyniki sportowe oraz droga dochodzenia zawodników do mistrzostwa sportowego są wypadkową 

efektywnie działającego systemu szkolenia.

Które elementy systemu szkolenia wpływają w największym stopniu na wyniki sportowe - to trudno 

ustalić. Jedno jest istotne, musi istnieć między nimi wzajemna zależność i spójność.

4.9. System szkolenia.



Organizacja szkolenia, system treningów i odnowy biologicznej.

Główną formą szkolenia seniorów w zapasach stylu klasycznego, stylu wolnego jak i w 

zapasach kobiet powinno być centralne szkolenie i centralno-ośrodkowe. 

W zapasach należy uczyć się od lepiej wyszkolonego techniczo-taktycznie zawodnika oraz trenować 

z silniejszym – system centralnego i centralno-ośrodkowego szkolenie spełnia te warunki. Następuje proces 

przekazywania umiejętności, których nie jest w stanie przekazać i nauczyć najlepszy trener. 

Szkolenie centralne nie może przebiegać przez cały rok. Dlatego jego uzupełnieniem i 

nierozerwalną częścią powinno być szkolenie centralno-ośrodkowe i klubowe. Musi istnieć związek między 

szkoleniem centralnym i pracą w klubie sportowym. 

Koncepcja szkoleniowa trenera kadry musi być realizowana pomiędzy centralnymi 

zgrupowaniami kadry narodowej w klubach.

Mankamentem w chwili obecnej jest to, że kluby sportowe są słabe, posiadają coraz mniej 

wartościowych sparing partnerów i przez to szkolenie klubowe jest coraz mniej efektywne.

Poszukujemy w związku z tym innych lepszych metod i form szkolenia, które sprawdziły się w innych 

dyscyplinach sportowych.

Dlatego należy wprowadzać zgrupowania szkoleniowe z reprezentacjami zagranicznymi jak: Rosja, 

Białoruś, USA, Iran. W innych grupach wiekowych (juniorach i kadetach) powinniśmy zastosować formę 

szkolenia ośrodkowego, rozwinąć Szkoły Mistrzostwa Sportowego, konsultacje szkoleniowe 

międzywojewódzkie oraz konsultacje szkoleniowe interwojewódzkie. 

Niektóre formy organizacji szkolenia są drogie ale skuteczne (jak choćby forma szkolenia 

ośrodkowego czy zgrupowania z zawodnikami zagranicznymi) ale chcąc rywalizować z najlepszymi na 

świecie – jest to niezbędne.

Potrzeba jest również nowoczesna odnowa biologiczna i dozwolone wspomaganie. 

Zawodnicy trenują coraz więcej i dłużej, znoszą coraz większe obciążenia treningowe i startowe. 

Skuteczność stosowanych metod i technik odnowy biologicznej pozwala szkoleniowcom na 

zintensyfikowanie procesu treningowego oraz na regenerację sił i odpoczynek zawodników. Szczególnie 

ma ta sprawa istotne znaczenie w tzw. BPS-ie i w czasie zawodów sportowych. 

Odnową biologiczną, opieką lekarską, dozwolonym wspomaganiem powinni zajmować się 

doświadczeni, wysokiej klasy terapeuci i lekarze kadry narodowej. 



Szkolenie. Nauczanie techniki i taktyki walki.

Nabór i selekcja.

Jednym z najważniejszych i najistotniejszych  problemów w szkoleniu sportowym w zapasach jest problem nauczania i 

doskonalenia techniki i taktyki walki w zapasach. Jak doprowadzić zawodników do mistrzostwa sportowego na skalę 

światową? 

W sprawozdaniach i ocenach szkoleniowych z zawodów głównych przewijają się bardzo często problemy 

wyszkolenia techniczno-taktycznego zawodników w którym często trenerzy widzą największe rezerwy w przygotowaniach 

zawodników do udziału w walce sportowej.

Powszechnie znane są metody, formy i zasady nauczania. Doceniamy rolę pokazu i znajomości techniki 

zapaśniczej przez szkoleniowców. Powszechnie stosowane są środki audiowizualne jak wideo, płyty CD z zakresu techniki i 

taktyki walki wykonywanej przez najlepszych zawodników na świecie.

Mimo olbrzymiego bogactwa znajomości teorii  mamy braki w wyszkoleniu najlepszych zawodników.

W nauczaniu i doskonaleniu techniki i taktyki walki istnieje nierozerwalny związek między tymi składowymi. 

Stosowanie techniki kompleksowej w walce w zapasach jej automatyzacja i opanowanie jest najwyższym wskaźnikiem 

mistrzostwa wyszkolenia techniczno-taktycznego zawodnika.

Techniki i taktyki walki można nauczyć się tylko na drodze mozolnej i wytężonej pracy zawodnika i trenera. 

Polska szkoła w zapasach w stylu klasycznym polegała na przekazywaniu mistrzostwa sportowego od zawodników 

najlepszych, którzy wiedzę i swoje umiejętności przekazywali młodszym zawodnikom szkolenia centralnego. 

Przy nauczaniu techniki i taktyki walki należy korzystać z rozwiązań w/w temacie jakie występują w innych 

dyscyplinach sportu. W szermierce, w boksie – lekcje indywidualne.

Problem przygotowania zawodników do udziału w walce sportowej rozpoczyna się od momentu styczności 

osobnika ze sportem zapaśniczym. W chwili obecnej w Polsce w sporcie zapaśniczym funkcjonuje system naborów do grup 

ćwiczebnych od 10 roku życia – zgoda do ćwiczeń ogólnorozwojowych (decyzja Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej z 

dnia 2.08.2000 r.). Udział w zawodach według naszych przepisów następuje od 13 roku. 

Zapasy jako dyscyplina sportowa wpływa wszechstronnie na organizm ćwiczących, aktywizując wszystkie grupy 

mięśniowe, umysł, wolę i całą osobowość. Przy odpowiedniej metodyce treningu nie ma zagrożenia dla zdrowia 

początkujących zawodników. Cele oraz zadania dla poszczególnych etapów szkolenia sportowego przedstawiono w  tabeli 1.   



Etapy szkolenia oraz cele i zadania 

szkoleniowe

Kategoria 

wiekowa

wiek Klasa Szkoła System 

współzawodnictwa 

sportowego

Gry i zabawy – usportowienie Nie ma w 6 0 Zerówka Nie ma w zapasach

zapasach 7 I podstawo

wa

8 II

9 III

Etap wszechstronny I 10 IV

Tabela 1. System szkolenia w sporcie zapaśniczym w

Polskim Związku Zapaśniczym.



Na etapie szkolenia wszechstronnego i należy dużo 

czasu poświęcić na wszechstronne przygotowanie 

motoryczne poprzez zapoznanie uczestników z różnymi 

formami aktywności sportowej (duża objętość i 

różnorodność pracy w tym zakresie).

Z uwagi na okres stosunkowo „łatwego” przyswajania 

nawyków ruchowych, co związane jest z przewagą 

procesów pobudzania nad hamowaniem, możemy 

przystąpić do nauczania zasad techniki walki w parterze 

w sumo i w zapasach oraz zapoczątkować nauczanie 

techniki w stójce w sumo i zapasach polegającym na 

opanowaniu poruszania się, utrzymania równowagi, 

uwalniania się z uchwytów, uchwytów.

dzieci 11,

12

V, VI Na tym etapie szkolenia nie 

przewidujemy rozgrywania 

zawodów sportowych. Główną 

formą szkoleniową są zajęcia 

treningowe oraz udział w 

festynach, pokazach, mini-

zapasach, sumo oraz 

sprawdzianach

Etap wszechstronny II 13, 

14

VII gimnazjum

Na etapie szkolenia wszechstronnego II obowiązują 

zasady j.w. Niemniej jednak należy zwrócić uwagę, że  

u niektórych zawodników mogą wystąpić zaburzenia 

koordynacji ruchowej związane z okresem skoku 

pokwitaniowego. Przy organizacji zajęć treningowych 

należy brać pod uwagę wiek dojrzewania biologicznego, 

uzdolnienia ruchowe, budowę somatyczną oraz 

sprawność motoryczną. 

młodzicy VIII Na tym poziomie szkolenia 

przewidujemy, zgodnie z 

międzynarodowymi 

przepisami FILA, PZZ oraz 

regulaminem imprez 

sportowych PZZ  zawody 

gminne, powiatowe oraz 

wojewódzkie

Etap ukierunkowany 15 IX

W organizacji szkolenia należy w dalszym ciągu 

zwracać uwagę na dalszy rozwój sprawności 

motorycznej z uwzględnieniem proporcji ćwiczeń 

wszechstronnych, ukierunkowanych i specjalnych.

kadeci 16, 

17

zawodowa, 

liceum

Zawody ogólnopolskie, 

zawody m/n dla 

najzdolniejszych zawodników 

– kadetów



W nauczaniu techniki walki w sumo w zapasach 

należy zwrócić uwagę na  pogłębienie 

znajomości struktury ruchu z umiejętnością 

zastosowania techniki  w sytuacjach walki 

sportowej z uwzględnieniem predyspozycji 

motorycznych ,morfologicznych,  psychicznych.

Etap specjalistyczny I 18 Zawody ogólnopolskie i 

inne

Na tym etapie szkolenia sportowego następuje 

dalsze zwiększanie możliwości wymagań w 

stosunku  do sprawności motorycznej 

wszechstronnej i specjalnej oraz funkcjonalnych 

możliwości organizmu.

Dalsze doskonalenie  w zakresie techniki  i 

taktyki  walki zapaśniczej w zależności od 

różnych czynników zewnętrznych

juniorzy 19, 20 Zawody m/narodowe, 

mistrzowskie

studia

Etap specjalistyczny II
Dalszy rozwój w zakresie techniki i taktyki 

walki, rozwój i stabilizacja mistrzostwa 

sportowego, utrwalanie wysokiego poziomu 

wyników sportowych

seniorzy 21 i 

starsi

wyższe j.w.



Współzawodnictwo sportowe.

W zapasach w grupie seniorów i seniorek rozgrywane są Mistrzostwa Europy w miesiącach kwiecień – maj, 

a mistrzostwa świata odbywają się we wrześniu. Układ tych dwóch zawodów głównych wyznacza system 

przygotowań reprezentacji Polski.

Przygotowania do Mistrzostw Europy rozpoczynają się w listopadzie-grudniu i trwają do kwietnia 

lub maja. Następnie przygotowania do mistrzostw świata rozpoczynają się w miesiącu czerwcu a kończą 

się we wrześniu.

W cyklu do Mistrzostw Europy zawodnicy uczestniczą w zawodach krajowych: Puchar Polski, 

Poland Open oraz w zawodach międzynarodowych. W tym cyklu zawodnicy mają od 4 do 5 startów 

krajowych i międzynarodowych.

W cyklu przygotowań do mistrzostw świata zawodnicy mają w planach Mistrzostwa Polski (w 

zapasach w stylu klasycznym czasami przeprowadza się Mistrzostwa Polski po mistrzostwach świata lub 

Igrzyskach olimpijskich) i m/n turniej im. Władysława Pytlasińskiego w stylu klasycznym i Wacława 

Ziółkowskiego w stylu wolnym.

W tym cyklu zawodnicy odbywają od 3 do 4 startów krajowych i międzynarodowych.  

Juniorzy i juniorki odbywają obecnie Mistrzostwa Europy juniorów i Mistrzostwa Świata juniorów 

w ciągu jednego roku w przedziale jednego miesiąca. Układ tych dwóch startów nie sprzyjał dobremu 

przygotowaniu reprezentacji do w/w zawodów głównych. Powszechna krytyka tego systemu nie przyniosła 

należytego efektu. 

Kadeci i kadetki posiadają jeden start główny Mistrzostwa Europy kadetów (w poprzednich 

latach były mistrzostwa świata kadetów) odbywające się one w miesiącu lipcu.

W związku z tym, że zawody główne w różnych grupach wiekowych odbywają się systemem 

turniejowym również wszystkie zawody, które mają na celu przygotowanie zawodników do udziału w w/w 

zawodach odbywają się systemem turniejowym wg przepisów FILA. 



Kadra trenersko-instruktorska jest kształcona w Akademiach 

Wychowania Fizycznego w formie studiów stacjonarnych, zaocznych, 

zawodowych. Instruktorzy kształceni są na kursach organizowanych przez 

piony sportowe, kluby sportowe i inne organizacje sportowe.

Polski Związek Zapaśniczy prowadzi konferencje doszkalające jeden 

lub dwa razy w roku. Zapraszani na nie są najwybitniejsi fachowcy z różnych 

zagadnień, które tematycznie poruszane są na konferencjach. Ważne miejsce 

w czasie kursokonferencji zajmuje metodyka prowadzenia zajęć na macie 

zapaśniczej a głównie jej nowe tendencje techniczno-taktyczne.

Ważnym problemem w funkcjonowaniu zawodu trenera w Polsce jest 

system zatrudnienia trenerów, płac i statusu trenera. Jak dokąd problemy te 

nie zostały załatwione centralnie i tak długo zawód trenera nie będzie 

należycie doceniany.

Z chwilą powstania dużej ilości Uczniowskich Klubów Sportowych 

uważamy, że problem dokształcania nauczycieli jest ważnym problemem w 

pozyskiwaniu olbrzymiej rzeszy fachowców do nauczania (szkolenia) 

początkowego. 

Kadra trenerska i doskonalenie kadr 

trenersko-instruktorskich.



Od kilku lat funkcjonuje w zapasach sprawdzony program 

badań diagnostycznych. Z uwagi na duże koszty prowadzonych badań 

do minimum ograniczono ich niezbędność dla efektywnego sterowania 

procesu treningowego. 

Trudno jest nie docenić badań diagnostycznych. Niemniej 

jednak odczuwamy brak badań nad nowymi metodami diagnozy i 

technikami badawczymi procesu treningowego i walki sportowej. Ten 

proces musi ciągle doskonalić się i unowocześniać. 

Badania naukowe i diagnostyczne.



Szkolenie zawodników do udziału w walce sportowej powinno przebiegać w 

nowoczesnych ośrodkach szkoleniowych wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt 

treningowy, odnowę biologiczną, diagnostyczną oraz socjalno-bytową. Opieramy się 

głównie na bazie Centralnych Ośrodków Sportu – Zakopane, Władysławowo, Wałcz, 

Szczyrk, Spała, Giżycko, które obecnie są najlepiej przygotowane do nowoczesnego 

treningu.

Funkcjonują trzy Szkoły Mistrzostwa Sportowego, które posiadają bazę 

treningową adekwatną dla tego poziomu i formy szkolenia.

W 2001 roku zaprzestał istnie Ośrodek Szkolenia Olimpijskiego w zapasach w 

stylu wolnym w Brzegu Dolnym. Należy pilnie powołać inne Ośrodki Szkolenia w stylu 

wolnym i w zapasach kobiet oraz w stylu klasycznym.

Do niedawna problemem były maty zapaśnicze. Obecnie oprócz mat, które 

posiadają atest FILA – Jump, Foeldeak istnieją w Polsce producenci w/w sprzętu, którzy 

zabezpieczają kluby w niezbędny sprzęt do treningu.

W ostatnich latach powstało w Polsce ok. 400 Uczniowskich Klubów 

Sportowych, które wyposażone zostały w mini maty zapaśnicze. Sprzęt ten może być 

wykorzystywany do przeprowadzenia treningu zapaśniczego jak i do innych zajęć 

wychowania fizycznego w szkole. 

Baza i sprzęt sportowy.



Podstawą realizacji systemu szkolenia jest materialne 

zabezpieczenie warunków szkolenia. Głównym źródłem finansowania 

szkolenia w Polskim Związku Zapaśniczym jest budżet państwa. Realizowane 

były następujące programy szkoleniowe: „Atlanta ‘96”, „Sydney 2000”, 

„Ateny 2004”, „Sport Wszystkich Dzieci”, program podstawowy – seniorzy, 

juniorzy, kadeci – styl klasyczny, styl wolny i kobiety. 

Źle funkcjonującym ogniwem systemu szkolenia jest finansowanie 

klubów sportowych. A powinno być to podstawowe i jedno z najważniejszych 

ogniw sprawnie działającego systemu szkoleniowego. Załamanie się 

szkolenia w klubach sportowych jest jedną z głównych przyczyn obecnego 

słabego stanu sportu zapaśniczego w kraju. 

Jeżeli nie poprawi się funkcjonowanie szkolenia w klubach 

sportowych, system stypendialny dla zawodników, jeżeli klubom nie będzie 

się opłacało mieć seniorów, a kluby i trenerzy nie będą mięli korzyści, że 

oddają zawodników do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy,  

Mistrzostwa Świata, Igrzyska Olimpijskie, to nie łudźmy się poprawą stanu 

zapaśnictwa w Polsce.  

Środki materialne i zabezpieczenie finansowe 

systemu szkolenia



Polski Związek Zapaśniczy jest stowarzyszeniem, którego celem jest m.in. 

rozwój sportu zapaśniczego w kraju oraz reprezentowanie środowiska zapaśniczego 

w stosunku do instytucji i organizacji kultury fizycznej w kraju i za granicą.

Naczelną komórką sprawującą bezpośredni nadzór nad systemem 

szkolenia jest Wydział Wyszkolenia. Kieruje on szkoleniem sportowym i sprawuje 

funkcję koordynatora systemu szkolenia sportowego w kraju. W swoim działaniu 

dąży, aby „jak najkrótszą drogą można było osiągnąć cel ostateczny jakim jest 

MISTRZOSTWO SPORTOWE”, czyli innymi słowy skuteczne uczestniczyć w 

zawodach sportowych najwyższej rangi.

Ważną rolę w systemie kierowania sportem powinny spełniać 

specjalistyczne komórki metodyczno-szkoleniowe konsultujące programy 

szkoleniowe i organizacyjno-szkoleniowe projekty.  

Kierowanie systemem sportu zapaśniczego w kraju



Jeszcze w 2004 r. należy wyselekcjonować uzdolnionych zawodników 

(preselekcja), którzy podejmą przygotowania olimpijskie. 

Główne kryteria powołania reprezentacji olimpijskiej powinny być:

Głównym kryterium kwalifikacyjnym powołania do reprezentacji olimpijskiej 

jest perspektywa zdobycie przez zawodnika kwalifikacji olimpijskich na XXIX 

I.O. w systemie wyznaczonym przez FILA.

Następnym ważnym czynnikiem selekcyjnym powinna być zdeterminowana 

praca na osiągnięcie sukcesu sportowego. 

Kolejnymi kryteriami powinny być:

- wyniki w zawodach głównych w 2004 r.

- wynik sportowy w zawodach krajowych w 2004 r. (MP miejsca I-III, Mł.MP miejsca 

I-II, MPJ miejsce I-II oraz w zawodach międzynarodowych FILA miejsca I-III),

- wiek do kadry narodowej od 20 lat, do kadry olimpijskiej wiek 17-26 lat. 

- predyspozycje wynikowe i rozwojowe,

- pozytywna  ocena stanu zdrowia na podstawie badań COMS,

- badania antropometryczne (o ile będą możliwe do wykonania)

- badania sprawności motorycznej wszechstronnej i specjalnej (wg zestawu prób)

5. Kadra zawodników.



Lp. Nazwisko i imię Data

urodzeni

a

d/m/r

Przynależność klubowa   

(miejscowość)

Województwo Konkurencja 

lub 

kategoria 

wagowa lub

wzrost lub 

osada lub styl*

Trener klubowy

Kandydaci do medalu olimpijskiego

Charzewski Sylwester 8.10.1981 „Cement Gryf” Chełm Lubelskie 66 Głąb Andrzej

Jaworski Michał 21.09.197

8

AKS Piotrków Tryb. Łódzkie 74 Grabowiecki Henryk

Truszkowski Radosław 5.10.1978 „Cement Gryf” Chełm Lubelskie 74 Głąb Andrzej

Mikołajczyk Artur 9.03.1982 „Agros” Żary Lubuskie 96 Dynowski Ryszard

Olejniczak Marcin 1987 Sobieski Poznań Wielkopolskie 96 Obrycki Antoni

SKŁAD

kadry szkolenia olimpijskiego Polskiego Związku 

Zapaśniczego

w zapasach w stylu klasycznym
na okres od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r.



Finaliści I-VIII

Kramarz Paweł 10.04.197

9

„Śląsk” Wrocław Dolnośląskie 55 Tracz Józef

Łoś Mariusz 20.05.198

2

Agros Zamość Lubelskie 55 Radliński Ryszard

Pyka Rafał 1985 „Unia” Racibórz Śląskie 55 Szczeponiok Piotr

Kneć Piotr 1984 „Unia” Racibórz Śląskie 55 Szczeponiok Piotr

Niewiadomski Łukasz 2.11.1981 „Legia” Warszawa Mazowieckie 60 Bidermann Ksawery

Świerk Tomasz 6.08.1983 Zagłębie Wałbrzych Dolnośląskie 60 Pawłowska Stanisław

Haba Dominik 1985 Wisłoka Dębica Podkarpackie 66 Ryszard Konieczny

Tarnecki Łukasz 14.06.198

1

PTC Pabianice Łódzkie 66 Tarnecki Łukasz

Sobczyk Tomasz 2.12.1984 PTC Pabianice Łódzkie 66 Sobczyk Tomasz

Siorak Wacław 1985 „Unia” Racibórz Śląskie 74 Szczeponiok Piotr

Kowalski Krzysztof 1984 Derby Kobylanka Małopolskie 74 Krasoski Zbigniew

Szreder Seweryn 8.07.1984 AZS-AWF Warszawa Mazowieckie 84 Kruszewski Artur



Fedorowicz Damian 30.03.198

1

„Agros”  Żary Lubuskie 84 Dynowski Ryszard

Stacherczak Artur 1984 „Agros” Żary Lubuskie 96 Dynowski Ryszard

Mikulski Marek 18.03.198

1

„Legia” Warszawa Mazowieckie 120 Bidermann Ksawery

Banak Łukasz 4.09.1983 Śląsk Wrocław Dolnośląskie 120 Tracz Józef

Sparingpartnerzy i szkolenie

Łągwa Arkadiusz 1984 AKS Piotrków Tryb. Łódzkie 55 Grabowiecki Henryk

Omilusik Robert 1984 Heros Witków Dolnośląskie 55 Piastowski Dariusz

Kurdzie Łukasz 1984 Cement Gryf Chełm Lubelskie 55 Głąb Andrzej

Bulak Grzegorz 1983 „Unia” Racibórz Śląskie 60 Szczeponiok Piotr

Marciniak Ryszard 11.08.198

3

AZS-AWF Warszawa Mazowieckie 60 Kruszewski Artur

Puchalski Piotr 8.07.1983 Legia Warszawa Mazowieckie 60 Bidermann Ksawery

Kwit Lucjan 1.12.1983 Zagłębie Wałbrzych Dolnośląskie 60 Pawłowska Stanisław

Kwit Julian 1.12.1983 Zagłębie Wałbrzych Dolnośląskie 66 Pawłowska Stanisław



Dąbrowski Radosław 1980 „Legia” Warszawa Mazowieckie 66 Bidermann Ksawery

Panasiuk Marcin 11.10.197

8

„Legia” Warszawa Mazowieckie 66 Bidermann Ksawery

Gawkowski Damian 22.02.198

1

„Olimp” Siła Mysłowice Śląskie 66 Przygoda Mariusz

Okoński Marek 7.08.1982 „Cement Gryf” Chełm Lubelskie 66 Głąb Andrzej

Hader Piotr 14.12.198

2

„Legia” Warszawa Mazowieckie 74 Bidermann Ksawery

Hader Paweł 1984 Zagłębie Wałbrzych Dolnośląskie 74 Pawłowska Stanisław

Kujda Michał 1984 „Śląsk” Wrocław Dolnośląskie 74 Tracz Józef

Wiatrowisk Paweł 1983 PTC Pabianice Łódzkie 74 Sawosz Waldemar 

Korpacki Przemysław 1982 AZS-AWF Warszawa Mazowieckie 74 Kruszewski Artur

Kogut Szymon 2.04.1977 „Legia” Warszawa Mazowieckie 74 Bidermann Ksawery

Michalkiewicz Artur 11.09.197

7

„Śląsk” Wrocław Dolnośląskie 84 Tracz Józef

Jaworski Andrzej 1981 AZS-AWF Warszawa Mazowieckie 84 Kruszewski Artur



Wijata Bartłomiej 9.02.1982 AKS Piotrków Trybunalski Łódzkie 84 Grabowiecki Henryk

Kuźnicki Jakub 1982 AZS-AWF Warszawa Mazowieckie 84 Kruszewski Artur

Malinowski Przemysław 1985 „Agros” Żary Lubuskie 96 Dynowski Ryszard

Juśkowski Michał 1985 Zagłębie Wałbrzych Dolnośląskie 66 Pawłowska Stanisław

Sitnik Marek 20.04.197

5

„Śląsk” Wrocław Dolnośląskie 96 Tracz Józef

Deberny Andrzej 15.01.198

3

AKS Piotrków Tryb. Łódzkie 96 Grabowiecki Henryk

Czerwieński Sebastian 1981 „Cement Gryf” Chełm Lubelskie 120 Potocki Jan

Nikiel Mariusz 1985 PTC Pabianice Łódzkie 120 Sawosz Waldemar 



SKŁAD

kadry szkolenia olimpijskiego Polskiego Związku Zapaśniczego

w zapasach w stylu wolnym

na okres od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r.

Lp. Nazwisko i imię Data

urodzenia

d/m/r

Przynależność klubowa   

(miejscowość)

Województwo Konkurencja 

lub 

kategoria 

wagowa lub

wzrost lub 

osada lub styl*

Trener klubowy

Kandydaci do medalu olimpijskiego

Brzozowski Krystian 20.02.198

2

Górnik Łęczna Lubelskie 74 Garbal Piotr

Bartnicki Bartłomiej 26.05.198

1

Włókniarz Łódź Łódzkie 96 Krupiński Paweł



Finaliści I-VIII

Mazan Adrian 24.08.198

3

Budowlani Łódź Łódzkie 66 Krupiński Paweł

Sadowski Wojciech 1984 AKS Białogard Zachodniopomorskie 66 Szwenk Andrzej 

Wiechna Łukasz 13.06.198

5

ZKS Górażdże Opolskie 74 Pawlak Krzysztof

Horbik Radosław 29.03.197

7

Grunwald Poznań Wielkopolskie 84 Krajewski Piotr

Marcinkiewicz Marcin 12.04.198

1

Górnik Łęczna Lubelskie 84 Garbal Piotr

Janiszewski Tomasz 2.02.1981 Gwardia Warszawa Mazowieckie 96 Wójtowiec Krzysztof

Witek Maksymilian 25.02.197

7

Górnik Łęczna Lubelskie 96 Garbal Piotr

Jankowski Radosław 8.07.1979 Grunwald Poznań Wielkopolskie 120 Krajewski Piotr



SKŁAD

kadry szkolenia olimpijskiego Polskiego Związku Zapaśniczego

w zapasach kobiet
na okres od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r.

Lp. Nazwisko i imię Data

urodzenia

d/m/r

Przynależność klubowa   

(miejscowość)

Województwo Konkurencja 

lub 

kategoria 

wagowa lub

wzrost lub 

osada lub styl*

Trener klubowy

Kandydaci do medalu olimpijskiego

Podedworna Marta 19.09.198

5

Agros Żary Lubuskie 48 Dynowski Ryszard

Sadowska Iwona 28.05.198

2

Agros Żary Lubuskie 48 Dynowski Ryszard

Bileńska Sylwia 11.04.198

3

Dąb Brzeźnica Śląskie 55 Ołeńczyn Krzysztof

Michalik Monika 2.05.1980 Orliki Szczecin Zachodniopomorskie 63 Romanowski Michał

Drzewińska Emilia 1984 Agros Żary Lubuskie 63 Dynowski Ryszard

Wieszczek Agnieszka 22.03.198

3

ZTA Zgierz Łódzki 72 Filopiwicz Marian

Wawrzycka Anna 21.02.198

3

Znicz Podzamcze Świętokrzyskie 72 Zaborski Czesław



Finaliści I-VIII

Zalewska Katarzyna 4.04.1982 WLKS Iganie Nowe Siedlce Mazowickie 48 Świętochowski 

Władysław

Jaworska Katarzyna 28.11.198

3

Platan Borkowice Mazowieckie 63 Maciejczak Józef

Starzec Sylwia 19.06.198

4

ZTA Zgierz Łódzki 67 (72) Filopiwicz Marian

Zarzecka Benita 26.03.198

6

ZTA Zgierz Łódzki 67 (72) Filopiwicz Marian

Sparingpartnerzy i szkolenie

Domżalska Katarzyna 14.06.198

5

Platan Borkowice Mazowieckie 48 Maciejczak Józef

Piwowar Sylwia 7.07.1985 Cement Chełm Lubelskie 48 Kucharczyk Dariusz

Omilusik Julita 1984 Heros  Czarny Bór Dolnośląskie 48 Piastowski Dariusz

Paciorek Marta 1.07.1984 Hutnik Pieńsk Dolnośląskie 51 Bagladis Pando

Bucka Małgorzata 17.10.198

1

Szczyt Boguszów Dolnośląskie 51 Grabowski Zbigniew

Więczek Patrycja 1982 Dąb Brzeźnica Śląskie 51 Ołeńczyn Krzysztof

Lis Agnieszka 31.12.198

2

Agros Żary Lubuskie 51 Dynowski Ryszard



Bucka Małgorzata 17.10.198

1

Bielawianka Bielawa Dolnośląskie 51 Stolarczyk 

Władysław

Lis Edyta 31.12.198

6

Budowlani Łódź Łódzkie 55 Krupiński Paweł

Jarząbek Ewa 1982 WLKS Iganie Nowe Siedlce Mazowickie 55 Świętochowski 

Władysław

Kołodziej Joanna 1979 Heros  Czarny Bór Dolnośląskie 55 Piastowski Dariusz

Kruza Małgorzata 1982 Granica Gdańsk Pomorskie 59 Grzegorzewski 

Zbigniew

Barcik Justyna 1984 Mazowsze Teresin Mazowieckie 59 Albinoski Artur

Zwirydowska Anna 28.01.198

6

Hutnik Pieńsk Dolnośląskie 63 Bagladis Pando

Wałkuska Arleta 26.11.198

3

Dąb Brzeżnica Śląskie 63 Ołeńczyn Krzysztof

Maj Monika 29.08.198

1

Cement Gryf  Chełm Lubelskie 67 Kucharski Dariusz



Kadra szkoleniowa: trener koordynator, główni trenerzy kadry olimpijskiej w zapasach w stylu klasycznym, 

w zapasach kobiet, asystenci trenerów głównych we wszystkich konkurencjach będą wybierani z drodze konkursu. Trener 

główny Oleg Sugako w zapasach w stylu wolnym uzyskał przedłużenie kontraktu do IO w Pekinie.

Terapeuci w poszczególnych konkurencjach, lekarze zostaną zaproponowani przez trenerów głównych. 

Funkcja Styl klasyczny Styl wolny Zapasy kobiet

Trener koordynator Andrzej Głaz/Lipski Jerzy

Trener główny Piotr Stępień Oleg Sugako Jan Godlewski 

Asystent I/kadra C Ryszard Wolny Dariusz Grzywiński Marian Filipowicz

Asystent II Wiesław Dziadura Ryszard Kozyrski Artur Albinowski

Terapeuta Marcin Krzysztoszek Krzysztof Gregorczyk

Lekarz główny Henryk Bisz Henryk Bisz Henryk Bisz

Fizjolog/biochemik Elżbieta Hubner-Woźniak Elżbieta Hubner-Woźniak Elżbieta Hubner-Woźniak

Bad. diagnostyczne Andrzej Kosmol Andrzej Kosmol Andrzej Kosmol

Psycholog Dariusz Nowicki

Dietetyk Jadwiga Malczewska Jadwiga Malczewska Jadwiga Malczewska

Baza danych video Marek Wałachowski Marek Wałachowski Marek Wałachowski

7. Osoby współpracujące w programie szkolenia olimpijskiego (zespoły szkoleniowe).

6. Kadra szkoleniowa.



Rada programowa jest ciałem doradczym Wiceprezesów ds. szkolenia i 

Wydziału Wyszkolenia. Do jej kompetencji będzie należało: wizytowanie 

centralnych zgrupowań szkoleniowych kadry narodowej i olimpijskiej wszystkich 

konkurencji i grup wiekowych na polecenie Kierownika Wydziału Wyszkolenia, 

opiniowanie programów pracy trenerów kadry narodowej,  opiniowanie składów na 

zawody mistrzowskie,  opiniowanie ocen zawodów mistrzowskich,  opiniowanie 

planów pracy, kalendarzy sportowych, sprawozdań WW. 

Rada skład się z wybitnych trenerów  i byłych trenerów kadry narodowej:

Janusz Tracewski – szef Rady, członkowie - Stanisław Wrzesiński, Piotr Starzyński, 

Józef Wojtasik, Jan Żurawski, Ryszard Klimas, JanWalkowiak

8. Rada programowa.



9. Kadra olimpijska w zapasach (medaliści, finaliści, 

grupa szkolenia) na 2005 r.



10. Cele sportowe i założenia metodyczno-szkoleniowe.

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

10.1. Cele sportowe etapowe

Cele sportowe w stylu klasycznym.



Cele sportowe w stylu wolnym M.

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



Cele sportowe w zapasach kobiet.

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



W ostatnich latach pogorszyła się sytuacja finansowa klubów sportowych. 

Szkolenie seniorów jest ograniczone. Brak stypendiów i motywacyjnych nagród za 

osiągnięcia sportowe seniorów. Kluby zainteresowane są tylko szkoleniem juniorów i 

kadetów w ramach systemu szkolenia uzdolnionej młodzieży. Liczą się punkty z tej 

rywalizacji, bo tylko z tego egzystują kluby. Trenerzy w klubie sportowym zatrudniani są 

na umowy zlecenia. Często jeden trener odpowiada za wszystkie grupy a czasami nawet 

za dwie konkurencje (styl klasyczny i zapasy kobiet lub styl wolny i zapasy kobiet). Przy 

takiej organizacji szkolenia trudno mówić jest o perspektywach na Pekin.

W takiej sytuacji musi zmienić się system organizacji szkolenia przygotowań 

olimpijskich do I.O. w Pekinie i dalej. Szkolenie seniorów w klubach sportowych musi 

uzyskać dawną rangę. Szkolenie klubowe powinno być uzupełnieniem szkolenia 

centralnego i centralo-ośrodkowego kadry olimpijskiej. 

Główną formą szkolenia powinny być ośrodki szkolenia olimpijskiego dla 

zawodników uczących się, podejmujących studia wyższe i centralne szkoleni kadry 

olimpijskiej. W ośrodkach szkolenia olimpijskiego powinno zazębiać się szkolenie 

seniorów, juniorów i uzdolnionej młodzieży szkolenia wojewódzkiego. 

W stylu klasycznym do miana ośrodka kandyduje Poznań w oparciu o obiekty 

klubu sportowego „Sobieski” , w stylu wolnym i w zapasach kobiet Kraśnik w oparciu o 

SMS Kraśnik i klub sportowy.   

W wieloletnim planie przygotowań olimpijskich należy odbyć rekonesans 

przedolimpijski. Nawiązać kontakty i wymianę szkoleniową z Chinami.

10.2. Założenia organizacji szkolenia „Pekin 2008”.



Organizacja szkolenia kadry olimpijskiej w stylu klasycznym, w stylu wolnym i w zapasach 

kobiet przebiegało będzie w formie centralnych zgrupowań szkoleniowych głównie na bazie 

Centralnych Ośrodków Sportu. Zawodnicy i zawodniczki pretendujące do medalu olimpijskiego w 

Pekinie powinni mieć opracowany indywidualny program treningowy graficzny i opisowy. 

Za realizację szkolenia w klubie sportowym powinien być wyznaczony odpowiedzialny trener 

klubowy, który za przedstawienie dokumentacji realizacji procesu treningowego powinien otrzymać 

wynagrodzenie. Dokumentacja powinna zawierać zapis pracy treningowej wg TOREB4. 

W stylu wolnym odpowiedzialnym za szkolenie w klubie sportowym K. Brzozowskiego, Ł. 

Wiechny i M. Marcinkiewicza powinien być trener Krzysztof Pawlak. Inni zawodnicy powinni być 

skoncentrowani w klubie WKS Grunwald w Poznaniu (Ośrodek Wojskowy) pod kierunkiem P. 

Krajeńskiego i D. Grzywinskiego.

W stylu klasycznym za szkolenie R. Truszkowskiego i S. Charzewskiego w klubie sportowym 

powinien być objęty trener Andrzej Głąb, A. Mikołajczyka oraz zawodniczki M. Podedworna, I. 

Sadowiska, E. Drzewińska trener Ryszard Dynowski, M. Olejniczaka trener Antoni Obrycki, M. 

Jaworskiego trener Henryk Grabowiecki, M. Mikulskiego trener Ksawery Biedermann.

W zapasach kobiet za A. Wieszczek i inne trener Marian Filipowicz, S. Bileńską trener Krzysztof 

Ołeńczyn.

W/w trenerzy powinni być rotacyjnie zapraszani na centralne zgrupowania 

szkoleniowe kadry olimpijskiej. 

10.2.1. Organizacja szkolenia olimpijskiego 

w roku 2005.



Kadra olimpijska C w 2005 roku składa się w większości z zawodników do 20 roku życia. Powinna to być wąska 

perspektywiczna grupa zawodników szkolenia pomiędzy kadrą olimpijską a kadrą narodowa juniorów, kandydatów 

do startu w MŚJ, MEJ. Szkolenie kadry C powinno przebiegać w formie centralnych zgrupowań szkoleniowych 

wspólnie z kadrą olimpijska.

Kadra narodowa juniorów stanowią najzdolniejsi zawodnicy do 20 lat. Szersza grupa niż kadra C. Szkolenie 

kadry narodowej juniorów i kadry C powinno przebiegać wspólnie. Za szkolenie powinien być odpowiedzialny trener 

kadry młodzieżowej, bezpośredni asystent trenera kadry olimpijskiej.

W zapasach w stylu klasycznym planuje się otworzenie od 1.09.2005 r. Ośrodka Szkolenia w Poznaniu na bazie 

KS „Sobieski” Poznań. Forma szkolenia zawodników w Ośrodku – stacjonarna i rotacyjna. 

W latach następnych należałoby utworzyć następny Ośrodek Szkolenia w centrum Polski i razem ze SMS w 

Chełmie i SMS w Radomiu powinno to stanowić zintegrowany system szkolenia młodzieży w oparciu o szkolenie 

ośrodkowe i w SMS. W takim wypadku szkolenie centralne będzie odbywało się tylko w okresie wakacji.

W stylu wolnym i w zapasach kobiet od 2006 r. należy podjąć takie same działania organizacji szkolenia jak 

wyżej. Obecnie należy dążyć do centrów szkolenia klubowego, które w przyszłym roku powinny przekształcić się w 

samodzielne Ośrodki Szkolenia.

SMS powinny przejąć szersze szkolenie młodzieży. Do tego celu jest przed wszystkim podwyższenie może 

uzupełnienie kadry szkoleniowej w SMS-ach.

Organizacja szkolenia wojewódzkiego musi przejść gruntowne przeobrażenie. W okresie ferii zimowych i 

wakacji powinny odbywać się zgrupowania szkoleniowe regionalne (międzywojewódzkie). Powinniśmy, jak 

dotychczas, grupę najzdolniejszych zawodników ok. 30 zawodników szkolić w formie centralnej na bazie dobrych 

obiektów klubowych. 

Szkolenie kadr wojewódzkich młodzików powinno przebiegać w formie zgrupowań szkoleniowych w okresie 

ferii i wakacji wspólnie z organizacja „Sportowych Wakacji” w programie Sport Wszystkich Dzieci (UKS-y).

10.2.2. Organizacja szkolenia pozostałych kadr i 

grup szkoleniowych.



W roku 2004 analiza wyników badań, sprawdzianów i wyników 

sportowych (analiza postępów sportowo-szkoleniowych) będzie 

podstawą oceny przydatności zawodników do szkolenia 

perspektywicznego (preselekcja).

10.3. Założenia metodyczno-szkoleniowe  

i cele etapowe

Rok 2004



Na lata 2005-2006 zostaną opracowane etapowe zadania sportowe (wynikowe) i szkoleniowe dla każdego 

zawodnika i kategorii wagowej. Jedną z ważniejszych cech decydujących o klasie zawodnika jest odpowiednie 

zmotywowanie w dążeniu do celu, charyzma oraz odporność psychiczna na stres.

Pierwszy etap szkolenia nastawiony będzie na doskonalenie techniki walki zgodnie z najnowszymi tendencjami 

obowiązującymi w światowych zapasach i zgodni z nowymi przepisami walki jej oceny i punktacji obowiązującej od 

1.01.2005 r. A więc w pozycji stojącej zejścia do nóg na wysoko i na nisko, walka w klamrze, walka aktywna polegająca na 

zbiciach, zejściach z linii naporu i spychaniu przeciwnika do „zony”, przebicie do własnej klamry uchwytu i techniki, rzutów 

wysoko punktowanych, skutecznych obejść i sprowadzeń do parteru, obrony nóg.

Natomiast w parterze szkolenie skierowane będzie na takie podstawowe elementy jak wózek (indywidualna 

specjalizacja), młynek, odwrotny pas, klucze wykonane rękoma i nogami, atak ręka-głowa, aktywna obrona przed tymi 

chwytami, kombinacje z różnym opanowaniem nóg, tułowia, głowy i rąk w stylu wolnym.

Adekwatnie do nowych tendencji w wyszkoleniu techniczno-taktycznym prowadzone będzie szkolenie w celu 

podwyższenia przygotowania wszechstronnego i specjalnego. Przede wszystkim na bazie przygotowania wytrzymałości 

tlenowej należy podnieść na wysoki poziom wytrzymałość beztlenową. Z uwagi na to, że zawody będą odbywały się w 

ciągu jednego dnia (4-5 walk a walki repesażowe mogą się odbywać nawet co 15 min.). Dużą rolę w dalszym ciągu będzie 

odgrywała siła jako jedna z wiodących cech motorycznych przygotowania zapaśnika. Wprowadzene zostanie do 

ponownego stosowania funkcjonujący zestaw prób sprawności ogólnej i specjalnej, który w pełni odzwierciedla możliwości 

motoryczne oceny zawodników. Sprawdziany dają możliwości wszechstronnej, porównywalnej analizy wyników bieżących 

i tych z przeszłości. 

Dużą rolę należy przykładać do tzw. klamry, która niejednokrotnie może decydować o wygranej rundzie i 

walce. Należy perfekcyjnie wprowadzić kilka rozwiązań w stylu klasycznym nauczyć zupełnie nowych wariantów w 

zapasach kobiet i w stylu wolnym.

Każdy zawodnik będzie miał opracowany indywidualny plan szkolenia w formie organizacji szkolenia i 

opisowej części dotyczącej wyszkolenia techniczno taktycznego i przygotowania motorycznego. 

Plany indywidualne na 2005 r. w formie graficznej i opisowej dla zawodników kadry olimpijskiej będą opracowane 

prze trenera kadry olimpijskiej do 30.01.2005 r.

Lata 2005-2006



Etap ten będzie związany z większym ukierunkowaniem na wysoką 

indywidualną treningu, której skuteczność sprawdzona zostanie w dużej ilości 

startów międzynarodowych i krajowych.

W zakresie techniki i taktyki powinno nastąpić dalsze doskonalenie 

techniczno-taktycznych  kombinacji  poprzez walki zadaniowe, fragmenty walk 

szkolnych, walki sparingowe. W kolejnych etapach w miarę zbliżania się do 

eliminacji olimpijskich skuteczność rozwiązań techniczno-taktycznych sprawdzany 

będzie na ważnych zawodach międzynarodowych oraz Mistrzostwach Europy i 

Świata.

Pod koniec 2007 roku dokonana zostanie etapowa ocena realizacji zadań 

sportowych i szkoleniowych i selekcja zawodników do finalnego etapu 

przygotowań olimpijskich.

Rok 2007 będzie również prawdopodobnie etapem pierwszych eliminacji 

olimpijskich. Dlatego będzie to rok intensywnej pracy szkoleniowej ukierunkowanej 

na uzyskanie jak największej ilości kwalifikacji do I.O. w Pekinie.

W 2007 r. należy odbyć rekonesans przedolimpijski w Pekinie.

Lata 2007



W 2008 r. opracowane plany organizacyjno-szkoleniowe należy skorygować z 

uwagi na odbytą już pierwszą fazę kwalifikacji olimpijskich i  najprawdopodobniej 

c. d.  zawodów kwalifikacyjnych w pierwszym kwartale 2008 r.

W roku 2008 nie wolno eksperymentować, należy realizować ściśle wypracowany 

wcześniej model szkolenia i obciążeń treningowych w okresach 

przygotowawczych, startowych i BPS.

Na szczegółowy program szkolenia w omawianych etapach składały się będą  

następujące elementy:

- treści szkolenia (program szkolenia)

- starty kontrolne krajowe i zagraniczne, indywidualne i drużynowe

- wyniki testów sprawności ogólnej i specjalnej (W. Starosta, J. Tracewski 1981),

- badania lekarskie w COMS i diagnostyczne (tabela)

Lata 2008



Ocena skuteczności szkolenia prowadzone będzie w oparciu o zbierane i 

analizowane dane:

- analizę obciążeń treningowych (TREOB4),

- analizę badań diagnostycznych,

- analizę wyników sportowych (bilans walk, skuteczności startowej),

- analiza bazy techniki i taktyki walki najlepszych zapaśników świata (wg 

programu komputerowego)

- analizę postępów szkoleniowych (perspektywy rozwojowe)

11. Oferta i plan organizacyjno-szkoleniowy na 2005 r. w załączeniu

Dokumentacja pracy szkoleniowej



Wieloletni cykl szkolenia wymaga przestrzegania ważnych zasad 

postępowania szkoleniowego, które pozwalają na doprowadzenie zawodników do 

maksymalnych obciążeń, przy wyraźnie wyznaczonych kierunkach, zgodnie z 

którymi winna postępować intensyfikacja procesu treningu. 

Do podstawowych czynników budowy wieloletniego planu szkoleniowego w 

zapasach do Igrzysk Olimpijskich w Pekinie zaliczono (ryc. 1):

planowe zwiększanie sumarycznej objętości pracy treningowej wykonanej w 

pierwszych latach przygotowań - etap akumulacji (2005-2007),

zwiększenie intensyfikacji pracy szkoleniowej ukierunkowanej na uzyskiwanie 

kwalifikacji olimpijskich w 2007 r. i w 2008 r. – etap intensyfikacji i z uwagi na 

Igrzyska Olimpijskie w 2008 r. – etap transformacji,

zwiększanie środków techniczno-taktycznych w warunkach maksymalnie 

zbliżonych do tych jakie występują podczas zawodów,

planowe zwiększanie psychicznego napięcia w czasie treningu, tworzenia 

mikroklimatu zawodów i ostrej konkurencji podczas zajęć, walk sparingowych.

12. Globalne wielkości obciążeń:
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Cykl przygotowań do XIX Igrzysk Olimpijskich podzielono na trzy etapy:

I etap 2005-2006 lata,

II etap 2007 i częściowo 2008,

III etap 2008 r.

I etap w szkoleniu polegał będzie na podniesieniu poziomu wyszkolenia techniczno-taktycznego 

zawodniczek, który jest podstawą do przyszłych wyników sportowych. 

W zakresie kształtowania cech motorycznych podnieść na optymalny poziom takie zdolności 

motoryczne jak: siła, wytrzymałość, szybkość, koordynacja – zwinność. Bo przecież przygotowanie 

wszechstronne jest fundamentem na którym należy budować przygotowanie techniczno-taktyczne. 

Na tym etapie szkolenia należy zabezpieczyć optymalną ilość („objętość startową”) startów 

krajowych i międzynarodowych, indywidualnych i drużynowych. Poprzez udział w zawodach 

drużynowych zwiększa się ilość startów oraz nabywa się niezmiernie ważną zdolności wygrywania 

ważnych walk (umiejętność wygrywania, utrzymania przewagi, zdobycia przewagi, i.t.p.).

Etap 2005-2006 charakteryzowałby się dużą objętością pracy w zakresie W i S. Praca o charakterze 

S w zakresie intensywności  przebiegałaby głównie w obszarach  T3, T4.

Etap lat 2007 i częściowo 2008 będzie związany z selekcją zawodników do reprezentacji olimpijskiej, 

której przyjdzie uczestniczyć w pierwszych kwalifikacjach do Igrzysk Olimpijskich.

W związku z tym przygotowania należy zintensyfikować pod kątem startu w 

mistrzostwach świata w 2007 r. Należy zaakcentować obciążenia w zakresie – S i w zakresach  

intensywności T4, T3 i T5.

Im większą ilość zawodników uda się zakwalifikować się do I.O. z pierwszego etapu, tym 

będzie więcej czasu na odbudowę przygotowania wszechstronnego i specjalnego w 2008 r. oraz na 

dalsze doskonalenie wyszkolenia techniczno-taktycznym w zakresach intensywności pracy T3 i T4.

Kontynuacja przygotowań do eliminacji olimpijskich prowadzona będzie w pierwszej 

połowie roku 2008 dla tych zawodników, którym nie udało się zakwalifikować do I.O. w  2007 r.



13. Kontrola stanu wytrenowania (badania diagnostyczne).
Program badań diagnostycznych kadry olimpijskiej

Termin Miejsce Ilość badanych w 

każdej 

konkurencji

Zakład Zakres badań

Styczeń/luty Warszawa po 8-10 osób Fizjologia

Biochemia

Antropologia

Biomechanika

Test PPA

Ocena parametrów fizjologicznych krwi

Ocena komponentów budowy ciała

Ocena momentów sił mięśniowych w statyce

3 pierwsze dni BPS w 

cyklu do ME

Miejsce BPS po 8-10 osób Fizjologia Test 30 sek. W wersji na nogi i ręce w wersji 

amerykańskiej (AWF Warszawa)

BPS faza akumulacji i 

intensyfikacji do ME

Miejsce BPS po 8-10 osób Biochemia Bieżąca kontrola treningu – oznaczanie aktywnego 

CK i stężenia kwasu mlekowego we krwi 

3 pierwsze dni BPS w 

cyklu do ME

Miejsce BPS po 8-10 osób Fizjologia 

żywienia

Kontrola jadłospisów i ustalanie diet

3 pierwsze dni BPS w 

cyklu do MŚ

Miejsce BPS po 8-10 osób Fizjologia Test 30 sek. W wersji na nogi i ręce w wersji 

amerykańskiej (AWF Warszawa)

BPS faza akumulacji i 

intensyfikacji do MŚ

Miejsce BPS po 8-10 osób Biochemia Bieżąca kontrola treningu – oznaczanie aktywnego 

CK i stężenia kwasu mlekowego we krwi (AWF 

Warszawa)

BPS faza akumulacji i 

intensyfikacji do MŚ

Miejsce BPS po 8-10 osób Fizjologia 

żywienia

Kontrola jadłospisów i ustalanie diet

Uwaga ! Sprawdziany sprawności motorycznej wg zestawu i oceny wg skali T należy przeprowadzać systematycznie, kilka razy w cyklu treningowym w ramach

programu zajęć treningowych np. siłowe w czasie treningów kształtowania siły, szybkościowe i zwinności-koordynacji w czasie zajęć o charakterze uzupełniającym,

wytrzymałościowe w czasie zajęć kształtowania wytrzymałości itd.



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

14. Struktura czasowa – cykliczność, periodyzacja w 

kolejnych latach szkolenia.



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



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



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



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,

Forma dokumentacji szkoleniowej.



16.  Przedstawiony materiał jest podstawą opracowywania prze trenerów 

kadry olimpijskiej rocznych planów szkoleniowych i organizacji szkolenia 

oraz planów indywidualnych.

Opracował dr Andrzej Głaz

Kierownik Wydziału Wyszkolenia PZZ



Opracowanie graficzne i projekt sjaldów wykonal

JERZY LIPSKI

Akademia Trenerska PZZ



Games of the XXX Olympiad

From the 27th July to 12th August 2012







Powitanie i wprowadzenie 

◼ Powitaj pracowników w danej sesji.

◼ Podaj temat sesji.

◼ Opisz ogólne cele sesji. 



Omówienie 

◼ Przedstaw omówienie tematu.

◼ Wyjaśnij, dlaczego to szkolenie jest dla 
pracowników ważne.

◼ Wymień tematy, które zostaną 
omówione.

◼ Objaśnij związki między 
poszczególnymi tematami. 



Terminologia

◼ Przedstaw wykaz terminów z 
definicjami. 



Temat 1

◼ Objaśnij temat.

◼ Podaj przykład.

◼ Umieść ćwiczenie, aby utrwalić wiedzę. 



Temat 2

◼ Objaśnij temat.

◼ Podaj przykład.

◼ Umieść ćwiczenie, aby utrwalić wiedzę. 



Podsumowanie

◼ Wymień omówione tematy.

◼ Wyjaśnij ewentualne wymagania 
dotyczące stosowania tego szkolenia w 
pracy.

◼ Poproś o opinie na temat tej sesji 
szkoleniowej. 



Więcej informacji

◼ Wymień inne sesje szkoleniowe.

◼ Wymień książki, artykuły i źródła w 
formacie elektronicznym.

◼ Wymień usługi doradcze i inne źródła. 






