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Nasze zaproszenie do publikacji swoich materiałów w naszym biuletynie 
przyjęły kolejne osoby.

W trzecim numerze zaprezentujemy materiał pod tytułem „Żywienie w spor-
tach walki” opracowany przez dr. n zdr. inż. krzysztofa durkalca - michal-
skiego.

Zaprezentujemy również kolejny materiał opracowany przez mgr Natalią 
Skwarek - paradowską fizjoterapeutkę pracującą z kadrą olimpijską w stylu 
wolnym „Ćwiczenia stabilizacyjne statyczne i dynamiczne nóg”.

Wkrótce również ukaże się pozycja pod tytułem „Elementy strategii działań 
technicznych w zapasach kobiet” trenera Jana godlewskiego.

Zapraszamy do lektury i kolejnych prezentacji swoich materiałów na łamach 
biuletynu pZZ.

Zapraszamy do lektury i kolejnych prezentacji swoich  
materiałów na łamach biuletynu pZZ.

 
Zespól redakcyjny.

od rEdAkCJI
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WproWAdZENIE 

Właściwie zaplanowany trening, sposób odżywia-
nia i powysiłkowa regeneracja są głównymi czyn-
nikami determinującymi zdolności wysiłkowe i wy-
dolność fizyczną, a także kondycję psychologiczną 
oraz stan zdrowia zawodników w sportach walki.

W wielu przypadkach obserwuje się jednak, że 
sportowcy nie realizują w praktyce racjonalnych 
zaleceń żywieniowych zarówno w okresie przy-
gotowawczym, jak i okołostartowym. problem do-
tyczy wysokiego spożycia m.in. produktów typu 
fast-food, słodyczy, chipsów oraz picia dużych 
ilości wysokosłodzonych napojów gazowanych. 
Ważna jest również pora ich spożywania, która 
u zawodników przypada najczęściej na godziny 
wieczorne/nocne.

Należy zwrócić uwagę, że regularny trening 
w sportach walki wiąże się ze wzrostem zapotrze-
bowania na energię, składniki pokarmowe i wodę. 
problem ten nasila kwestia kategorii wagowych 
i konieczności przedstartowej regulacji masy cia-
ła, po okresie intensywnego cyklu szkoleniowe-
go. Wymaga to właściwego doboru produktów 
pod względem jakościowym i ilościowym, co po-
maga zarówno w regeneracji i zwiększeniu formy 

sportowej, jak i przeciwdziała ryzyku kontuzji, czy 
wzrostu masy ciała na drodze zwiększenia pozio-
mu tkanki tłuszczowej.

W praktyce, obok właściwej diety w wielu przy-
padkach pomocna może być właściwie prowadzo-
na suplementacja diety. W zwyczajowym treningu 
– poza zgrupowaniami kadry oraz u zawodników 
w młodszych grupach wiekowych potrzeby ener-
getyczne są jednak nieco niższe. Stąd też zawod-
nicy są w stanie pokryć zwiększone wysiłkiem 
fizycznym zapotrzebowanie żywieniowe, jedynie 
za pomocą prawidłowo zaplanowanej, klasycznej 
diety. Niestety wielu z nich przecenia niejedno-
krotnie wpływ popularnych odżywek i suplemen-
tów, nie korzystając z olbrzymich możliwości, jakie 
daje racjonalne odżywianie.

Tego typu podejście może prowadzić nie tylko do 
obniżenia zdolności wysiłkowych i skuteczności 
prowadzonego przez nich treningu, ale również do 
zwiększenia ryzyka kontuzji, czy powikłań zdro-
wotnych, związanych z nadmiernym obciążeniem 
niektórych narządów oraz zaburzeniem homeo-
stazy organizmu, wywołanej m.in. niedoborami 
lub nadmiarem poszczególnych składników po-
karmowych lub zaburzeniem właściwej proporcji 
między nimi.

ZnacZEniE ŻywiEnia  
w sportach walki,  

w okrEsiE trEningowym
dr n zdr. inż. krzysztof durkalec-michalski

polski Związek Zapaśniczy - dietetyk kadry Narodowej
katedra higieny Żywienia Człowieka, Uniwersytet przyrodniczy w poznaniu.

porady 

praktyczne
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W zakresie suplementów istotnym problemem 
jest także ryzyko zakupu i stosowania środków, 
które mogą zawierać niedeklarowane na etykie-
tach środki, będące przyczyną dodatniego wyniku 
kontroli antydopingowej.

ENErgIA A SporTY WALkI

Właściwe oszacowanie kosztów energetycznych 
wysiłku w sportach walki jest ważnym aspektem 
w planowaniu skutecznej strategii dietetycznej. 
Niezwykle trudno jest bowiem określić jedno-
znacznie zapotrzebowanie energetyczne sportow-
ców m.in. ze względu na niejednolitą specyfikę 
i intensywność treningu, rozmaitą proporcję włó-
kien mięśniowych, różną masę i skład ciała, wiek, 

płeć oraz zindywidualizowane tempo metabolizmu 
(tabela 1).

orientacyjne koszty energetyczne treningu, za-
mieszczono w tabeli 2. Największych nakładów 
energii wymaga bezpośrednia walka sportowa 
w trakcie walk sparingowych lub zawodów. dla 
przykładu średni wydatek energetyczny w trakcie 
treningu (w zależności od jego specyfiki i długoś-
ci przerw, pomiędzy aktywną pracą mięśniową) 
może oscylować w granicach 430-580 kcal na go-
dzinę u 48 kilogramowej zapaśniczki. Z kolei u za-
paśnika o masie ciała 120kg koszty energetyczne 
mogą wynosić 1080-1440 kcal/h, co przy 2 trenin-
gach dziennie stanowić już może spore wyzwanie 
żywieniowe.

TABELA 1:
Wybrane czynniki wpływające na oszacowanie podaży energii diety zawodnika w sportach walki.

TABELA 2:
Wydatki energetyczne wybrany aktywności, podczas treningu sportów walki.

podaż energii w diecie zawodnika sportów walki powinna zależeć m.in. od:

Zapasy

• masy i składu ciała zawodnika oraz budowy somatycznej,
• płci i wieku,
• czasu trwania i intensywności wysiłku fizycznego,
• charakterystyki stopnia aktywizacji i rodzaju grup mięśniowych, wykonujących określoną
• pracę wysiłkową,
• konieczności redukcji, utrzymania lub zwiększenia masy ciała,
• innych czynników, jak m.in. kontuzje, przetrenowanie, stan psychofizyczny itp.

czynność wykonywana

rozruch poranny

rozgrzewka

rozgrzewka specjalistyczna

Technika indywidualna 

Trening techniki

Trening techniki w parterze

Trening stacyjny

Walki zadaniowe

Walki treningowo-sportowe

Trening rzutów manekinem

Trening rzutów z partnerem

kcal/h/kg

5,5-6,0

7,0-9,0

7,0-8,0

8,0-9,0

9,5-11,0

8,5-9,5

9,0-10,0

8,0-10,0

10,5-13,0

10,5-11,5

10,0-11,0
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JUDo 

JiU-JitsU, karatE, kick-BoXing, taEkwonDo, mma

czynność wykonywana

randori (kcal/h) 

Trening techniki (kcal/h) 

Treningi biegowe (kcal/h) 

Treningi oporowe (kcal/h) 

czynność wykonywana

Średnie wydatki energetyczne 
treningu

kcal/h/kg

7,0-12,0

4,5-6,5

8,0-9,0

5,0-6,0

kcal/h/kg

9,0-12,0

ZNACZENIE WęgLoWodANóW, TłUSZCZY  
I BIAłEk W SporTACh WALkI 

regularny trening w sportach walki zwiększa 
potrzeby energetyczne, z czym wiąże się ko-
nieczność właściwego poboru węglowodanów, 
tłuszczy i białek, które decydują o prawidłowości 
przebiegu procesów budulcowych, energetycz-
nych i regulacyjnych (tabela 3). Należy podkre-
ślić, że w żywieniu sportowców kluczowe jest 
zapewnienie podaży tych makroskładników, we 
właściwych proporcjach w codziennej diecie. Na 
podstawie obserwacji badań własnych i publi-
kacji międzynarodowych, prowadzonych wśród 
zawodników sportów walki okazuje się jednak, 
że są one najczęściej zaburzone. problemem jest 
niskie spożycie węglowodanów, przy wysokim 
spożyciu tłuszczu i często ponadnormatywnemu 
białek. Absolutnie nieracjonalne są także niektóre 
rewolucyjne „diety” m.in. propagowane w celach 
komercyjnych przez osoby nieposiadające właści-
wych kwalifikacji lub reklamowane na niektórych 
portalach internetowych. pomijając fakt, iż sku-
teczność tego typu alternatywnych form żywienia 
nie została najczęściej potwierdzona badaniami 
naukowymi, to uwagę zwraca, że zaburzenie właś-
ciwych relacji pomiędzy składnikami pokarmowy-
mi oddziałuje negatywnie nie tylko na osiągane 
wyniki sportowe, ale także szybkość regeneracji, 
ryzyko kontuzji i zaburzeń homeostazy organizmu, 
jak również może prowadzić do poważnych prob-
lemów zdrowotnych. 

W sportach walki istotną rolę pełni spożycie wę-
glowodanów w codziennej diecie. 

U zawodników redukujących masę ciała i stosu-
jących jednocześnie dietę ubogowęglowodano-
wą, stwierdzono obniżenie zarówno wydolności 
anaerobowej, masy mięśniowej, jak i zaburzenia 
gospodarki hormonalnej (m.in. hormonu wzrostu) 
oraz zdolności poznawczych. Nie obserwowa-
no tych niekorzystnych objawów u sportowców, 
spożywających zalecaną ilość węglowodanów, 
które umożliwiły odpowiednią syntezę glikogenu 
mięśniowego i wątrobowego, wykorzystywanego 
przez organizm. Węglowodany zatem jako uniwer-
salne i łatwo dostępne źródło energii do pracy 
mięśni są szczególnie istotne, gdy prowadzony jest 
wysiłek o wysokiej intensywności lub czas odpo-
czynku pomiędzy jednostkami treningowymi jest 
relatywnie krótki – a takie czynniki są nieodłączne 
w treningu sportów walki. 

Charakter sportów walki, jak zapasy - wymagający 
od zawodników dużej mocy, siły i wytrzymałości 
mięśniowej dowodzi również znaczenia właściwej 
podaży białka w diecie. Uzasadnia to konieczności 
budowy i ciągłej odbudowy uszkodzonych w trak-
cie wysiłku fizycznego włókien mięśniowych oraz 
syntezy enzymów pełniących kluczowe role w me-
tabolizmie komórkowym. maksymalizacja efek-
tywności tych procesów jest niezbędna w celu 
podniesienia wydolności fizycznej i adaptacji za-
wodnika do wysiłku.

Należy jednak zaznaczyć, że zasada „im więcej tym 
lepiej” i spożywanie bardzo wysokich ilości białek 
w przypadku sportów walki jest bezcelowe i nie-
korzystne nie tylko z punktu widzenia wpływu na 
formę sportowca, ale również pod względem eko-
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nomicznym. Niektórzy zawodnicy błędnie uważa-
ją, że w diecie liczy się tylko mięso. dla przykładu 
można przytoczyć, że po wykonaniu oceny zwy-
czajowego sposobu żywienia tych osób stwier-
dzono, iż w trakcie obiadu spożywały one dwie 
smażone piersi z kurczaka z jednym ziemniakiem 
i płaską łyżką surówki. Tego typu odżywianie pro-
wadzi w prostej linii do zaburzenia, wspomnianych 
powyżej, optymalnych proporcji składników od-
żywczych, co może prowadzić np. do zakwaszenia, 
czy nadmiaru lub niedoborów niektórych skład-
ników. Co więcej, istnieje także ryzyko, że długo-
terminowe spożywanie dużych ilości białek, może 
prowadzić do negatywnych konsekwencji zdro-
wotnych, związanych m.in. z funkcjonowaniem 
niektórych narządów wewnętrznych. rozwiązanie 
tego problemu jest stosunkowo proste i wiąże się 
z racjonalnym spożyciem produktów bogato biał-
kowych - w głównych posiłkach i w połączeniu 
z warzywami i produktami zawierającymi węglo-
wodany złożone. 

W sportach walki dość złożoną kwestią może 
być również spożycie tłuszczu w diecie. Jest to 
o tyle istotne, że wysoki jego udział w diecie, przy 
uwzględnieniu przewagi energetyki beztlenowej, 
wydaje się niekorzystny. W trakcie intensywnego 
wysiłku organizm preferuje węglowodany, przy 
czym problem z dotlenieniem mięśni utrudnia wy-
korzystanie tłuszczu, jako źródła energetycznego. 
dodatkowo spożycie dużych ilości tłuszczu, przy 
prowadzonej równocześnie podaży węglowoda-
nów, grozi wzrostem poziomu tkanki tłuszczowej. 

Badania nawyków żywieniowych wskazują, że 
wielu zawodników w sportach walki spożywa 
za dużo tłuszczy – zwłaszcza pod postacią nie-
korzystnych nasyconych kwasów tłuszczowych 
i przetworzonych tłuszczy „trans”. Jednocześnie 
w tych grupach bardzo niskie jest spożycie ko-
rzystnych kwasów tłuszczowych wielonienasyco-
nych np. z rodziny kwasów omega-3. 

Należy jednak zwrócić uwagę, że niewskazana jest 
nadmierna minimalizacja tłuszczu (poniżej 25-27% 
energii), ponieważ jest on ważnym składnikiem 
odżywczym, pełniącym istotną rolę m.in. w bu-
dowie i syntezie błon komórkowych, hormonów, 
substancji wewnątrzkomórkowych oraz absorp-
cji niektórych witamin. dodatkowo m.in. kwasy 
tłuszczowe omega-3 wspomagają procesy rege-
neracyjne i działanie przeciwzapalne. Tłuszcze są 
także cennym źródłem energii, które zwłaszcza 
w przypadku zawodników ciężkich kategorii, mogą 

w tym zakresie wspomagać podaż węglowodanów 
w wyrównaniu wysokich wydatków energetycz-
nych. 

W żywieniu zawodników uprawiających sporty 
walki bardzo istotną rolę pełni również pobór od-
powiedniej ilości płynów – najlepiej pod postacią 
wody mineralnej. Z obserwacji własnych wynika, 
że zawodnicy, którzy nie otrzymali właściwych 
zaleceń dotyczących uzupełniania płynów, często 
piją stosunkowo niewiele. dotyczy to zarówno tre-
ningu, jak i uzupełniania płynów po jego zakończe-
niu, co może grozić pojawieniem się odwodnienia. 
ponadto, uwagę zwraca fakt, że pomimo szeroko 
rozpowszechnionej wiedzy na ten temat, w spor-
tach walki nadal obserwowane są nieprawidłowe 
i niebezpieczne metody redukcji masy ciała przed 
zawodami, związane z drastycznym ograniczeniem 
spożycia płynów i zwiększeniem ich utraty. Należy 
zaznaczyć, że tego rodzaju działania, oprócz obni-
żenia wydolności fizycznej sportowców, wiążą się 
także z poważnym ryzykiem zaburzenia działania 
niektórych narządów i wywołania ich niewydol-
ności, co może prowadzić nawet do zgonu spor-
towca – takie zdarzenia miały już w przeszłości 
miejsce m.in. u zapaśników.
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TABELA 3:
Wybrana charakterystyka głównych makroskładników diety.

BiaŁka

wĘglowoDany

tŁUsZcZE

• pełnią kluczową rolę w przebiegu procesów metabolicznych.
• Są niezbędnym składnikiem budulcowym:
 - mięśni i struktur tkanki łącznej,
 - hormonów, 
 - białek enzymatycznych, transportujących, odpornościowych,
czynników wpływających na równowagę kwasowo-zasadową i wodno-elekrolitową organizmu.
• Warunkują efektywność procesów adaptacji, superkompensacji, regeneracji, rozwoju i wzrostu 

organizmu.
• mogą „ograniczać” redukcję masy mięśniowej i być częściowo wykorzystywane przez orga-

nizm, jako alternatywne źródło energetyczne – zwłaszcza w przypadku niedoboru węglowoda-
nów lub tłuszczy w diecie.

→ Bogate zalecane źródła: mięso, jaja, mleko i przetwory mleczne, ryby.

• Są głównym źródłem energetycznym dla organizmu w sportach walki.
• Występują przede wszystkim w produktach pochodzenia roślinnego.
• Ich znaczenie rośnie w miarę wzrostu intensywności wysiłku.
• odpowiednie wykorzystanie węglowodanów wymaga ich właściwej podaży przed, w trakcie 

i po wysiłku oraz w czasie pozostałej części dnia.
• Nadmierne spożycie cukrów prostych zwłaszcza z produktami zawierającymi tłuszcz może 

prowadzić do wzrostu masy tkanki tłuszczowej.
→ Bogate zalecane źródła: makaron, ryż, kasza, pieczywo, ziemniaki, owoce i warzywa, miód.

• Są efektywnym uzupełniającym źródłem energii (głównie w wysiłkach o niskiej intensywno-
ści).

• pełnią funkcję budulcową, m.in. jako składnik błon komórkowych, hormonów i substancji we-
wnątrzkomórkowych.

• Są ważnym składnikiem odżywczym – niektóre niezbędne kwasy tłuszczowe nie mogą być 
syntezowane i muszą być dostarczone do organizmu.

• pełnią istotną rolę w procesie absorpcji witamin rozpuszczalnych w tłuszczach (A, d, E, k).
• Niektóre kwasy tłuszczowe - np. z rodziny omega-3, odznaczają się m.in. działaniem przeciw-

zapalnym, przeciwzakrzepowym i regulującym czynności układu krążenia 
• mają duże znaczenie organoleptyczne.
• Wysokie spożycie produktów tłustych, zwłaszcza z produktami bogato węglowodanowymi 

może prowadzić do wzrostu masy tkanki tłuszczowej.
• Wysokie spożycie nasyconych lub przetworzonych tłuszczy „trans”, może prowadzić do na-

silenia stanu zapalnego, zwiększenia ryzyka kontuzji i zmniejszenia efektywności procesów 
odnowy.

→ Bogate zalecane źródła: oliwa z oliwek i oleje roślinne, masło, margaryna, tłuste ryby.
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pŁyny

• Warunkują termoregulację organizmu – zwłaszcza w trakcie wysiłku.
• Uczestniczą w procesach wykorzystania substratów energetycznych.
• Biorą udział w regulacji działania układu krążeniowo-oddechowego.
• Wpływają na zdolności poznawcze i funkcje umysłowe.
• regulują gęstości krwi i uczestniczą w dostarczeniu do komórek niezbędnych składników 

pokarmowych.
• Wraz ze wzrostem odwodnienia obniża się aerobowa i anaerobowa wydolność fizyczna.

ZALECENIA ŻYWIENIoWE podAŻY ENErgII 
I głóWNYCh SkłAdNIkóW pokArmoWYCh 
W WYBrANYCh SporTACh WALkI

W sportach walki obserwuje się duże zróżnicowa-
nie specyfiki treningowej. W zależności od okresu 
przygotowań wyróżnić można różne mikrocykle, 
w których oprócz treningu ogólnego kładzie się 
duży nacisk także na polepszenie wybranych cech 
fizjologicznych, wpływających m.in. na moc, wy-
trzymałość siłową lub wydolność aerobową. do-
datkowo te jednostki treningowe wykonywane są 
przez osoby o różnej płci, wieku, rozwoju soma-
tycznym lub poziomie technicznym.

 Z powyższych względów, bez posiadania wiedzy 
o zawodniku/zawodniczce niemożliwe jest zatem 
ustalenie ściśle określonych i jednolitych zaleceń, 
dotyczących właściwej wartości energetycznej 
i udziału głównych składników pokarmowych 
w diecie. dla zobrazowania skali wielkości - w za-
leżności od okresu i objętości treningu, zalecana 
wartość energetyczna diety wysokowytrenowa-
nej zapaśniczki startującej w kategorii wagowej 
48kg może wynosić średnio od 2900 do nawet 
3600kcal na dobę. Z kolei w przypadku zapaś-
nika o masie ciała 120 kg wartości te mogą wy-
nosić 7500kcal i wzrastać okresowo nawet do ~ 
9000kcal dziennie. U przytoczonych powyżej za-
wodników dobowa ilość spożywanych białek i wę-
glowodanów mogłaby więc wynosić odpowiednio 
72-110g (białka) i 288-480g (węglowodany) u za-
wodniczki i 180-276g (białka) i 720-1200g (węglo-
wodany) u zawodnika. 

podaż takich ilości energii i makroskładników die-
ty, uwzględniając procesy trawienia i efektywno-
ści wchłaniania, może wymagać zatem (zwłaszcza 

w kategoriach ciężkich) spożycia przynajmniej 5 
posiłków dziennie, z dodatkowymi posiłkami po-
treningowymi. W zamieszczonej poniżej tabeli 4 i 5 
przedstawiono syntezę dostępnych zaleceń, doty-
czących podaży energii, białek, węglowodanów, 
tłuszczy oraz płynów. W tabeli 4 górny zakres po-
ziomu energii oznacza wartość energetyczną die-
ty zalecaną dla zawodników, będących w trakcie 
bardzo intensywnego okresu treningowego (np. 
BpS). Natomiast w przypadku składników pokar-
mowych, wyższy udział węglowodanów w diecie 
zalecany jest w sytuacji, gdy w treningu zawodni-
ka dominują elementy wysiłkowe, mające na celu 
zwiększenie wytrzymałości i wydolności tlenowej 
(trening o dużej objętości). Z kolei w przypadku 
podaży białka, jego udział w diecie powinien być 
większy, jeżeli w treningu przeważają wysiłki, pro-
wadzące do rozwoju mocy, siły i szybkości spor-
towca. 

W praktyce dużym problemem jest także usta-
lenie jednoznacznych rekomendacji dotyczących 
podaży płynów. Wynika on z dużej złożoności me-
chanizmów termoregulacyjnych i utraty płynów, 
zależnych m.in. od indywidualnych uwarunkowań, 
ubioru, intensywności i długości wysiłku fizycz-
nego oraz temperatury i wilgotności otoczenia. 
Z tego względu najkorzystniejszą strategią usta-
lenia koniecznej podaży płynów jest prowadzenie 
rzetelnego monitoringu utraty i poboru płynów 
przez sportowców oraz uzupełnianie pojawiają-
cych się strat z pewnym naddatkiem. dla zobra-
zowania skali wielkości poboru płynów można 
przytoczyć wspomniane powyżej przykłady za-
wodników. Zawodniczka o masie ciała 48kg może 
wymagać podaży > 3400ml w ciągu doby, przy 
czym w trakcie treningu możliwe są starty sięgają-



8 Polski Związek Zapaśniczy

ce >1000ml. Z kolei u zapaśnika startującego w ka-
tegorii wagowej 120kg utrata płynów w trakcie 
treningu może przekraczać nawet 3000ml, stąd 
rekomendowana podaż płynów może być wyższa, 

aniżeli 8000ml na dobę. powyższe ilości dotyczą 
rzecz jasna wszystkich płynów pobieranych przez 
zawodników- zarówno tych pod postacią wody, 
jak i zawartej w zupach, owocach etc.

TABELA 4:
podaż energii i udział głównych składników pokarmowych w diecie wysoko wytrenowanych zawodni-

ków uprawiających sporty walki.

TABELA 5:
Zapotrzebowanie na płyny w diecie zawodników uprawiających sporty walki.

dla zobrazowania praktycznego spełnienia zaleceń dietetycznych  
zamieszczono przykładową dietę (tabela 6),  
dla przykładowego 25 letniego zawodnika uprawiającego zapasy,  
judo lub brazylijskie jiu-jitsu 

[masa ciała: 90 kg, wzrost: 180 cm, 
wydatek energetyczny 5850 kcal  
(trening 1 : 1 h trening siły ogólnej; trening 2: 1,5 h trening na macie),  
zapotrzebowanie na płyny: 5800 ml].

NAJkorZYSTNIEJSZE JEST INdYWIdUALNE USTALENIE ZApoTrZEBoWANIA  
NA podSTAWIE BILANSU płYNóW

Zapasy

Dyscyplina

Zapasy, JUDo, BJJ

Boks

i kick-BoXing

Zapotrzebowanie na płyny

minimalne

Bazowe (podstawowe)

Średnie 

Wysokie

EnErgia kcal/kg mc

60-72

65-75 

Jednostka

ml/kg

wĘglowoDany BiaŁka tŁUsZcZE

%

g/kg mc

%

g/kg mc

30

50

65-70

100-150

52-61

6,0-10,0

60-65

9,0-12,0

12-15%

1,5-2,3

12-15

1,4-2,0

27-30

2,0-2,3

25-30

2,0-2,5
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TABELA 6:
przykładowa dieta dla zawodnika uprawiającego zapasy, judo lub brazylijskie jiu-jitsu  

na postawie przyjętych powyżej założeń.

goDZina 7:30 - ŚniaDaniE
→ Szklanka płatków owsianych (110 g), zmieszanych w garnku ze 150 ml gorącego mleka (3,2% tł.)
 po wchłonięciu przez płatki mleka i ich lekkim ostudzeniu wymieszać płatki z jogurtem np. truskawkowym   
 (220g) i pokrojonymi na małe kawałki owocami: dużym bananem (180 g) i połową awokado (120 g)
→  3 kromki chleba razowego (ok. 3 x 35 g):
 a) 2 kromki chleba z miodem (2 x 25 g - po 1 łyżce na kromkę)
 b) 1 kromka chleba z szynką konserwową (50 g)

wartość energetyczna: 1456 kcal
płyny: woda mineralna niegazowana (350 ml)

goDZina 10:30 - posiŁEk po trEningU siŁowym
→  Zmiksowany koktajl: mleko 1,5% tł. (400 ml) + 2 banany (300 g) + szklanka płatków kukurydzianych (30 g)

wartość energetyczna: 580 kcal
płyny: w trakcie treningu woda mineralna niegazowana (1500 ml)

goDZina 13:30 - oBiaD
→  Zupa pomidorowa (200 ml) z makaronem (50 g)
→  pieczeń wołowa (200 g) z ryżem (150 g) i sałatką (sałata lodowa 200 g + 1 pomidor 120 g 
 + 1 ogórek zielony 100 g + 1 papryka 160 g + oliwa z oliwek 30 ml)
→  deser: szklanka rodzynek (140 g) i garść suszonych moreli (120 g)

wartość energetyczna: 2045 kcal
płyny: woda mineralna niegazowana (450 ml)

goDZina 16:00 - poDwiEcZorEk
→ Sałatka owocowa z pomarańczy (300 g), brzoskwini (120 g) i 2 garści winogron (150 g)

wartość energetyczna: 295 kcal
płyny: woda mineralna niegazowana (500 ml)

goDZina 18:45 - posiŁEk po trEningU kiErUnkowym 
→  2 bułki pszenne (2 x 60 g) z dżemem i piersią z kurczaka:
 a) bułka 1 - obie połówki posmarować dżemem z czarnej porzeczki (50 g - ok. 2 łyżki)
 b) bułka 2 - obie połówki obłożyć gotowaną piersią z kurczaka (100 g) i sałatą skropioną łyżeczką oliwy  
 z oliwek (5 ml)

wartość energetyczna: 585 kcal
płyny: w trakcie treningu woda mineralna niegazowana (2500 ml)

goDZina 20:00 - kolacJa
→  pierogi ruskie (280 g - około 7 sztuk)
→  2 kromki chleba żytniego (2 x 35 g) obłożone tuńczykiem „z oleju” (1/2 puszki - 60 g)
→  Sok pomarańczowy (300 ml)

wartość energetyczna: 885 kcal
płyny: przed snem woda mineralna niegazowana (200 ml)

wartoŚĆ EnErgEtycZna DiEty DoBowEJ: 5846 kcal

prZykŁaDowa DiEta Dla ZawoDnika UprawiaJĄcEgo JUDo, BJJ lUB Zapasy:
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podSUmoWANIE

Niniejszy artykuł jest swoistym wprowadzeniem, 
które stanowi wstęp do istotnych i często niedo-
cenianych, przez zawodników w sportach walki, 
aspektów żywieniowych. Jest to o tyle ważne, że 
racjonalna dieta może w praktyce determinować 
możliwość prowadzenia skutecznego procesu tre-
ningowego i jest w rzeczywistości jego nieodłącz-
ną częścią. 

omawiane aspekty są jednak na tyle złożone, że 
niemożliwe było omówienie wszystkich kwestii 
w jednej pracy. przedstawione zalecenia, przykła-
dowe założenia podaży energii i głównych skład-
ników pokarmowych oraz proponowana dieta 
dotyczą całodziennego żywienia w trakcie okresu 
treningowego, w którym zawodnik „nie robi wagi”, 
ale gdy istotne jest promowanie procesów adap-
tacyjnych organizmu, niezbędnych we wzroście 
formy sportowej. Zagadnienia żywieniowe zwią-
zane z elementami towarzyszącymi m.in. okresowi 
regulacji masy ciała, zostaną omówione w oddziel-
nym artykule.
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STABILIZACJA Nóg
StoSowane w treningu zawodników Stylu wolnego

opracowała: mgr natalia skwarek - paradowska 
fizjoterapeutka kadry w stylu wolnym

•	 STABILIZACJA	STATYCZNA	NÓG

Stajemy na jednej, naStępnie na drugiej nodze  
– zachowując prawidłową poStawę  
i przez cały czaS ćwiczenia utrzymując równowagę.
• Zamykamy oczy
• Unosimy ręce do góry wykonując ruchy w płaszczyznach:
 - strzałkowej, - czołowej, - wykonujemy ruchy rotacyjne,
• Unosimy wyprostowaną nogę we wszystkich płaszczyznach
• Wykonujemy wyprostowaną nogą pełne krążenia w przód i w tył
• Wykonujemy „Jaskółkę” - noga prosta w tył, proste ręce wyciągnięte w przód, głowa
 między rękami – wykonujemy ruchy wytrącające z równowagi:
 - sięgamy ręką po skosie dotykając podłoża
• W pozycji „Jaskółki” – wolno wykonujemy przysiady
• W pozycji „Jaskółki” – na zmianę unosimy ugiętą w kolanie nogę w przód do pozycji
 wyprostowanej i w tył wracając do pozycji „Jaskółki”

•	 STABILIZACJA	DYNAMICZNA	NÓG

• wykonujemy skoki obunóż, następnie na jednej i drugiej nodze – z utrzymaniem
 równowagi i zachowaniem prawidłowej postawy:
 →  - w przód, - w tył, - po skosie we wszystkich kierunkach
• wykonując bieg w miejscu, przeskakujemy w przód naprzemian na jednej 
  i na drugiej nodze zachowując równowagę i prawidłową pozycję
  →  z otwartymi oczami – utrzymujemy równowagę minimum 3 sekundy
  →  z zamkniętymi oczami – 1-2 sekundy po wylądowaniu
• wykonujemy wyskok obunóż pionowo w górę starając się stabilnie wylądować 
 zachowując równowagę i prawidłową pozycję
 →  na obie nogi, - na jedną i na drugą nogę
• wykonujemy wysoki wyskok w górę na jednej nodze, starając się stabilnie wylądować 
 zachowując równowagę i prawidłową pozycję

ĆwicZEnia w poDporZE

• w podporze przodem – (zachować prawidłową pozycję) 
→  Wykonujemy dynamiczne ruchy kolanem do przeciwnego łokcia 
→  W podporze na rękach, wykonujemy obunóż przeskoki w przód w tył i w bok 
→  Stojąc w podporze przodem, przechodzimy do podporu bokiem z jednoczesnym podniesieniem  
 ręki i nogi – utrzymujemy pozycję 3 sek.

porady 

praktyczne
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