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Zgodnie z planem staramy się na naszych łamach publikować ciekawe mate-
riały opracowane przez doświadczonych trenerów oraz osób współpracują-
cych z zespołami trenerskimi. 

Cieszymy się że nasze zaproszenie do publikacji swoich materiałów w naszym 
biuletynie przyjęły dwie osoby. 

W drugim numerze zaprezentujemy materiał pod tytułem „Przygotowanie 
młodego zapaśnika do startu w ważnych zawodach sportowych” opraco-
wany przez zasłużonego trenera klasy mistrzowskiej mgr Jerzego Lipskiego, 
pełniącego w przyszłości funkcje Szefa Wydziału Wyszkolenia a następnie 
Sekretarza Generalnego PZZ.

Sukcesywnie, w kilku kolejnych numerach zaprezentujemy również cykl ma-
teriałów opracowanych przez mgr Natalią Skwarek-Paradowską fizjotera-
peutkę pracującą z kadrą olimpijską w stylu wolnym. Przedstawione materia-
ły prezentują w porządku chronologicznym zestawy ćwiczeń stabilizujących 
i rozciągających stosowanych obecnie w treningu naszych „wolniaków”. Jako 
pierwszą pozycję przedstawiamy „Ćwiczenia stabilizacyjne całego ciała”. 

Ostatnią trzecią pozycją biuletynu nr 2 będzie „Propozycja treningu wytrzy-
małości siłowej w zapasach” trenera Jana Godlewskiego.

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

 
Zespól redakcyjny.

Od rEdAKCJI
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Trener zapasów często przebywa z zawodnikami 
podczas wielu godzin treningów, zawodów oraz 
w podróży na i z zawodów. Podczas tych akcji czę-
sto dochodzi do różnych relacji trenera z zawodni-
kami. W praktyce sportowej często mówi się ”o do-
brym” lub „złym” podejściu trenera do zawodników. 
Zazwyczaj ma się tu na myśli „podejście” pedago-
giczno-psychologiczne „ trenera. Pomijane są nato-
miast jego umiejętności komunikowania się. Prob-
lem doskonalenia umiejętności komunikacyjnych 
trenera, które nabierają szczególnego znaczenia 
przed, podczas i po zawodach, kiedy to nawet jeden 
gest lub słowo może wywrzeć wpływ na rezultat 
pojedynku czy występu w zawodach. W grupach 
młodzieżowych w zapasach brak umiejętności ko-
munikacyjnych trenera może poważnie zaburzyć 
funkcjonowanie grupy szkoleniowej czy sekcji spor-
towej. ”Wrodzone” predyspozycje w tej dziedzinie 
posiadają tylko nieliczni, wybitni trenerzy. Pozostali 
muszą je poznać, nauczyć się ich. Stąd też każdy, 
kto chce być dobrym trenerem w zapasach powi-
nien się ich nauczyć.

Na udany start młodego zapaśnika w zawodach 
sportowych składa się nie tylko skuteczny efekt 
wykorzystania w praktyce przez zawodnika wszyst-
kich aspektów jego przygotowania sprawnościowe-
go, techniczno-taktycznego, psychologicznego i te-
oretycznego. To także wynik skutecznej pracy jego 
trenera, jego wysokich umiejętności komunikowa-
nia się z zawodnikiem (grupą).

udany start w zawodach wymaga przestrzegania 
obowiązujących ogólnych i specjalnych procedur 
ze strony szkoleniowej, organizacyjnej, finansowej 
przez zawodnika i jego trenera. Szczególnie waż-
nym, w przypadku udziału w zawodach sporto-

wych, staje się problem zapewnienia właściwej ko-
munikacji trenera z zawodnikiem czy zawodnikami 
(zespołem). Charakter i kierunek relacji w tym za-
kresie można szczegółowo określić w zależności od 
fazy (czasookresu) ich występowania. 

dla celów szkoleniowych ze względu na charak-
ter i czas trwania postępowanie trenera rozłożo-
no na trzy fazy:

 a) I faza:  
 bezpośrednio przed zawodami (trwająca 1-7 dni), 
 b) II faza:  
 uczestnictwo w zawodach (trwająca 1-4 dni), 
 c) III faza:  
 po starcie w zawodach (trwająca 1-3 dni).

dla celów niniejszej pracy zebrano i posegregowa-
no informacje uzyskane od trenerów i instruktorów 
zapasów w zakresie komunikacji trenera z zawod-
nikiem w zależności od fazy ich występowania: I, II, 
III oraz w zależności od charakterystycznych czaso-
kresów ich występowania w fazie I-ej i III-ej: przed 
podróżą, w trakcie podróży i po jej zakończeniu, 
w fazie II-giej: przed walką, w czasie walki, po wal-
ce, w przerwie walk i w trakcie trwania zawodów 
i po zawodach.

Zebrane informacje pozwoliły na opracowanie 
ogólnej matrycy postępowania trenera i zawodni-
ka w zależności od rangi i czasu trwania zawodów 
(powyższe opracowanie nie dotyczy udziału i zawo-
dów międzynarodowych). matryca może być stale 
modyfikowana w zależności od poziomu sporto-
wego zawodnika i może stanowić wzór do dalszych 
opracowań usprawniających proces przygotowania 
i startu w zawodach.

Przygotowanie  
młodego zapaśnika  

do startu w ważnych  
zawodach  

sportowych
Jerzy Lipski
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A/ I faza - bezpośrednio przed zawodami (na 1-7 dni przed zawodami)

ZAWODY SPORTOWE 
(indywidualne /drużynowe)

PRZYGOTOWANIE DO ZAWODÓW

fizyczne

szkoleniowe

• dbać o utrzymanie formy 
sportowej

• ostatni trening przed 
wyjazdem, 

• sprawdzić i uregulować 
wagę ciała

• ew. zgłosić trenerowi 
swoje uwagi o złym samo-
poczuciu lub niedyspozycji, 
kontuzji ,itp.

dZIAŁANIA

PRZED  
Podróżą

OrGANIZACYJNE

• uzgodnić z trenerem 
termin i miejsce oraz czas 
zbiórki przed wyjazdem

• uzyskać ew. zwolnienie 
z zajęć w szkole, uczelni, 
pracy, itp.

• spakować niezbędne rze-
czy i przedmioty osobiste-
go użytku

• ew. zabrać dres ortalion, 
ciepły ubiór do zbijania 
wagi

• zabrać sprzęt ochronny-
-nakolanniki, nałokietniki 
itp. 

• zabezpieczyć wyżywienie 
dla siebie przed podróżą

• zakupić i zabrać odżywki, 
witaminy, maści

• zabrać termos, grzałkę, 
budzik. Itp.

• zabrać licencję sportową, 
książeczkę zdrowia, aktu-
alną legitymację szkolną 
(dowód osobisty)

• zabrać kamerę video, od-
twarzacz dC, kasety, płyty, 
telefon komórkowy, itp.

• uzgodnić z rodzicami 
trenerem termin i miejsce 
oraz czas zbiórki przed wy-
jazdem i terminy powrotu 
z zawodów

• ew. udział w spotkaniach 
promocyjnych sponsora lub 
władz klubowych

finansowe

• zabrać niezbędne własne 
środki finansowe na wyjazd 
(kieszonkowe itp.) 

• zamówić i pobrać delega-
cje i diety, kieszonkowe,

• zakup napojów i wyży-
wienia na podróż

inne

• utrzymywać pozytywne 
relacje z innymi zawodnika-
mi, z grupą, drużyną, z in-
nymi trenerami klubowymi 
(wyjazd zbiorowy)
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techniczne taktyczne

dzIAłAnIA zAwodnIkA

psychiczne teoretyczne 
INTELEKTuALNE
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szkoleniowe

• dieta -utrzymanie wagi

• wyżywienie  i napoje w 
trakcie podróży

• organizacja formy aktyw-
nego 

• wypoczynku podczas 
podróży

• analiza na video walk 
najważniejszych przeciw-
ników

• przetarcie, rozgrzewka,

• trening po podróży    

• żywienie ,dieta -utrzyma-
nie wagi

• pierwsza waga-regulacja-
-ćwiczenia fizyczne  ,sauna 
itp.

• rekonesans na miejscu 
zawodów i sali rozgrzewki

• udział w oficjalnej wadze 
i losowaniu w przeglądzie 
lekarskim

• budowa planu udziału 
w turnieju i taktyki w wal-
kach po analizie losowania 
i „krzyżówek

dZIAŁANIA

W cZASIE 
Podróży

Po Przyjeź-
DZIE

OrGANIZACYJNE

• sprawdzenie dokumen-
tacji do zawodów: licencja, 
książeczka zdrowia zawod-
nika, legitymacji szkolnej/
dowód osobisty

• podpisanie zgłoszenia do 
zawodów

• skorzystać z termosu, 
grzałki, itp.

• wykorzystać kamerę 
video,  

• odtwarzacz dC, kasety, 
płyty itp.

• rozlokowanie i zakwate-
rowanie na miejscu

• rekonesans na miejscu 
zawodów

• podpisanie zgłoszenia do 
zawodów 

• sprawdzenie licencji i le-
gitymacji szkolnej/dowodu 
osobistego

• przygotowanie do prze-
glądu lekarskiego

• wstępna analiza losowa-
nia i „krzyżówek”

• szybkie uzupełnienie 
niedoboru wyżywienie 
i napojów oraz witamin

• szybki udział w posiłku 
(kolacja) oraz pilnowanie 
właściwej diety i poziomu 
wody i witamin

• zgłoszenie trenerowi (le-
karzowi) kłopotów ze snem 
(np. leki nasenne)

• stworzenie sobie dobrych 
warunków do odpoczynku 
i snu

• zapewnienie budzenia 
na śniadanie i wyjazdu na 
zawody

finansowe

• pobrać od trenera diety, 
kieszonkowe, itp

• zakup napojów i wyży-
wienia

• pobrać diety, kieszon-
kowe,

• zakupić napoje, witaminy

• i odżywki oraz maści

• zakup napojów wyży-
wienia

• rozwijać relacje z innymi 
zawodnikami, z grupą, 
drużyną i z innymi trene-
rami klubowymi (wyjazd 
zbiorowy)

inne

• utrzymywać i rozwijanie  
relacji z innymi zawodnika-
mi z grupą, drużyną

• rozwijać relacje z innymi 
trenerami klubowymi (wy-
jazd zbiorowy)
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szkoleniowe

• kontrolne sprawdzenie  
wagi ciała zawodników  
przed podróżą

• opracować wymogi 
treningu sportowego  
w zakresie:

a/ ilość jednostek trenin-
gowych 
b/charakter jednostki 
treningowej 
c/rodzaj ćwiczeń

• zaplanować ostatni 
trening przed startem ,czas 
treningu, na ile godzin 
przed startem

dZIAŁANIA

PRZED  
Podróżą

OrGANIZACYJNE

• zapoznać się z  komunika-
tem organizacyjnym zawo-
dów, jego analiza miejsce, 
godziny wyjazdu, itp.
• opracowanie preliminarz na 
zawody
• transport, hotel, wyżywie-
nie, diety startowe, wykup 
licencji, itp
• sprawdzenie zgłoszenia do 
zawodów głoszenie ekipy do 
startu (elektroniczny system 
pzz )
• sprawdzenie aktualności 
licencji książeczki zdrowia 
zawodników, legitymacji 
szkolnych  i badań lekarskich
• zamówienie transportu np. 
bus, samochód
• zamówienie noclegów
• zamówienie wyżywienia  
• zakup i uzupełnienie braku-
jącego sprzętu sportowego
• pobrać delegację  służbową
• pobranie sprzętu reprezen-
tacyjnego np. dresów
• zabezpieczenie wagi 
kontrolnej
• ew. zabezpieczenie sauny
• zabezpieczenie apteczki, 
termosu, grzałki, kamera 
video, itp.
• kontakt telefoniczny 
z klubem, organizatorami 
zawodów
• spakować niezbędne rze-
czy i przedmioty osobistego 
użytku, torba, dresy, buty, 
licencję i książeczkę zdrowia 
trenera
• uzgodnienie zbiórki ekipy, 
terminu, godziny wyjazdu, 
trasy przejazdu
• ew. udział w spotkaniach 
promocyjnych sponsora lub 
władz klubowych
• kontakt telefoniczny z or-
ganizatorami 
• wyżywienia w czasie 
podróży, ew. 
• korekty terminu przyjazdu 
na  posiłki
• kontakt telefoniczny 
z organizatorem transpor-
tu na zawody o terminie 
i trasie wyjazdu i powrotu 
z zawodów

finansowe

• pobranie delegacji i za-
liczki na zawody

• przygotowanie dokumen-
tacji i druków do udziału, 
sprawozdań

• opłata hotelu i wyży-
wienia

• opłata transportu,zakup 
biletów

• opłata startowego, itp.

• wykup lub sprawdzenie 
polisy ubezpieczenia na 
przejazd i uczestnictwo 
w zawodach

• zakup biletów

• zakup witamin, odżywek, 
maści

inne

• utrzymywać i tworzyć 
dobre relacje z grupą, 
drużyną, z innymi trene-
rami klubowymi  innymi 
osobami współpracującymi 
- kierownik drużyny, lekarz, 
trener odnowy biologicznej

• udzielenie inf. o zawo-
dach do prasy, TV, itp.
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szkoleniowe

• organizacja przetarcia, 
rozgrzewki, treningu  po 
podróży

• udział w wadze kontrol-
nej przez zawodnika,

• ew. ćw. do utrzymania 
limitu ciała wagi

• udział w Konferencji 
Technicznej zawodów, 
przeglądzie lekarskim i ofi-
cjalnej wadze zawodnika

• komunikowanie się przed walką czy meczem
• dostosuj swoje uwagi do rodzaju pojedynku, walki lub kolejnych jego walk,
• przekaż najważniejsze rady w sposób pozytywny, pomoże to zbudować pewność siebie zawodnika,
• zachęcaj zawodnika do walki, kolejnych jego walk,
• pokazuj, że go wspierasz, zachęcasz, ale przy tym jesteś pozytywny i spokojny.

dZIAŁANIA

W cZASIE 
Podróży

Po Przyjeź-
DZIE

trener: koMUnIkowAnIe SIĘ Przed zAwodAMI

OrGANIZACYJNE finansowe

• zakup biletów w podróży

• rezerwacja i opłata 
parkingu 

• zakup biletów powrot-
nych

• zakup wyżywienia

• opłata hotelu i parkingu

• opłata startowego zawo-
dów itp.

• sprawdzenie dokumenta-
cji do zawodów, zgłoszenia 
do zawodów aktualności 
licencji, książeczki zdrowia 
zawodnika, legitymacji 
szkolnych, polisy ubezpie-
czenia, itp.
• analiza komunikatu orga-
nizacyjnego zawodów
• wykorzystanie termosu, 
grzałki, apteczki, kamery 
video itp.
• kontakt telefoniczny 
z klubem, organizatorami 
zawodów
• kontakt telefoniczny 
z organizatorami wyżywie-
nia w czasie podróży, ew. 
korekty terminu przyjazdu 
na  posiłki

• kontakt  z organizatorami 
zawodów
• zabezpieczenie kontrolnej 
wagi/sauny
• kontrolne sprawdzenie 
dokumentacji do zawo-
dów i dostarczenie na KT  
zgłoszenie do zawodów 
licencji, książeczek  zdrowia 
zawodników, legityma-
cji szkolnych/dowodów 
osobistych
• udział w Konferencji 
Technicznej zawodów, 
przeglądzie lekarskim i ofi-
cjalnej wadze zawodnika
• rekonesans na miejscu 
zawodów i rozgrzewki
• zamówienie transportu 
np. bus, samochód do 
hoteli i powrót
• rozlokowanie ekipy /
weryfikacja zamówienie 
noclegów
• weryfikacja zamówienie 
wyżywienia 
• wyznaczenie terminu 
zbiórki ekipy i zespołu 
szkoleniowego
• zapewnienie dojazdu na 
zawody i do-z hotelu
• zapewnienie budzenia 
na śniadanie i wyjazdu na 
zawody

• tworzenie atmosfery 
i nastroju do udziału w za-
wodach

inne

• tworzenie pozytywnej 
atmosfery i nastroju do 
udziału w zawodach
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W fazie pierwszej (A) należy zwrócić 
szczególną uwagę na wypracowanie 
przez zawodnika swojego „modelu po-
stępowania przed zawodami” w zależno-
ści od  czasu ich trwania i rangi. 
Młody zawodnik z zawodów na zawody  
zdobywa i utrwala tzw „rutynę” zawod-
niczą. Z czasem potrafi  szybko i skutecz-
nie przygotować się organizacyjnie do 
wyjazdu na zawody sportowe, co często 
sprawia określone problemy wielu mło-
dym adeptom zapasów.
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B/ II faza -uczestnictwo w zawodach  (1-3 dni lub w zależności od dyscypliny i konkurencji)

ZAWODY SPORTOWE 
(indywidualne /drużynowe)

PRZYGOTOWANIE DO ZAWODÓW

fizyczne

szkoleniowe

• opracowanie planu na 
pierwsza walkę

• wizualizacja walki

• rozgrzewka do pierwszej 
walki

• przygotowanie psychicz-
ne do pierwszej walki 

• przygotowanie psychicz-
ne do kolejnych walk

• przygotowanie psychicz-
ne do walki finałowej

• nawodnienie podczas faz 
zawodów, w trakcie zawo-
dów, po serii walk,

• żywienie podczas faz 
zawodów i w trakcie 
zawodów

dZIAŁANIA

PRZED  
wAlką

OrGANIZACYJNE

• zapewnienie punktowe-
gobudzenia na śniadanie 
i wyjazdu na zawody

• zapewnienie dojazdu na 
zawody i do-z hotelu

• skorzystanie ze szatni eki-
py lub z innymi ekip 

• zapoznanie się z komu-
nikatem o zawodach („krzy-
żówka”)

• ustalenie z trenerem 
zasad udziału zawodni-
ków w otwarciu, poczcie 
flagowym

• udział w dresie w cere-
monii otwarcia, zamknięcia 
zawodów

• odbiór upominków i ga-
dżetów od organizatorów

• zaplanowanie udziału 
w spotkaniach z trenerami 
kadry PZS, kadry woje-
wódzkiej, itp

• przygotować chusteczkę, 
ręcznik do walki, butelkę 
z piciem, dresy itp.

finansowe

• zakup napojów, wyży-
wienia, witamin i odżywek 
oraz maści

• pobranie diet, kieszonko-
wego, itp

inne

• budowanie pozytywnych 
relacji z innymi zawodni-
kami

• rozwijanie relacji z grupą, 
drużyną

• rozwijanie relacji z trene-
rem klubowy

• rozwijanie relacji z innymi 
trenerami klubowymi
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techniczne taktyczne

dzIAłAnIA zAwodnIkA

psychiczne teoretyczne 
INTELEKTuALNE
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szkoleniowe

• realizacja planu poje-
dynku

• realizacja i reagowanie na 
uwagi trenera

• opracowanie planu kolej-
nej walki

• wykorzystanie czasu na 
sen i odpoczynek

• stosowanie ulubionych 
form spędzania wolnego 
czasu np.słuchanie muzyki

• odżywki i witaminizacja 
podczas faz zawodów, po 
serii walki

• żywienie podczas faz 
zawodów i w trakcie 
zawodów

• informowanie o nagłym 
np. złym samopoczuciu, 
kontuzji itp.

• opracowanie planu walki,

• rozgrzewka do kolejnych 
walk

• rozgrzewka przed fina-
łach

• wykorzystanie czasu na 
sen i odpoczynek

• formy spędzania wolnego 
czasu

• odżywki i witaminizacja 
podczas faz zawodów, po 
serii walki

• żywienie podczas faz 
zawodów i w trakcie 
zawodów

dZIAŁANIA

W cZASIE 
wAlkI

PO WAlcE

W PRZERWIE
wAlk I w 
trAkcIe 
ZAWODÓW

OrGANIZACYJNE

• przywitać się z przeciwni-
kiem, sędzią i publicznością 

• realizacja planu walki 
i jego dostosowanie do 
sytuacji w walce

• właściwe na znaki i gesty 
sędziego 

• prowadzenie pojedynku 
z poszanowaniem zasad 
„fair play”

• podziękować za walkę 
przeciwnikowi, sędziom 
i publiczności oraz trenero-
wi przeciwnika i swojemu

• udzielenie wywiadów

• udział w  spotkaniach ze 
sponsorami, dziennikarza-
mi, organizatorami, itp. 

• ew. udział w badaniach 
antydopingowych

• udzielenie wywiadów

• ew. udział w badaniach 
antydopingowych

• udział w spotkaniach ze 
sponsorami, dziennikarza-
mi, organizatorami, itp

finansowe

• zakup wyżywienia

• zakup napojów, witamin 
i odżywek oraz maści

• wypłaty diet, kieszonko-
wego, itp

• zakup wyżywienia  

• zakup napojów, witamin 
i odżywek oraz maści

• diety, kieszonkowe,

• podtrzymywanie relacji 
z trenerami kadry narodo-
wej, z przedstawicielami 
organizatora zawodów, 
z przedstawicielami PZZ, 
działaczami, z sędzią głów-
nym zawodów, z poszcze-
gólnymi sędziami zawodów

• utrzymywanie relacji 
z trenerami kadry narodo-
wej PZZ, przedstawicielami 
organizatora zawodów, 
z przedstawicielami PZZ 

• działaczami, z sędzią 
głównym zawodów, 
z poszczególnymi sędziami 
zawodów

inne
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szkoleniowe

• opracowanie planu walki

• charakter i rodzaj roz-
grzewki przed zawodami, 
po serii walk, po dniu 
zawodów

• ostatni trening przed 
startem, czas treningu, na 
ile godzin przed startem

• rozgrzewka do pierwszej 
walki

• rozgrzewka do kolejnych 
walk

• rozgrzewka w finałach

• przygotowanie psychicz-
ne do pierwszej walki i do 
kolejnych walk

• przygotowanie psychicz-
ne do walki finałowej

• śledzenie nawodnienie  
podczas faz zawodów, 
w trakcie zawodów, po 
serii walk,

• zabezpieczenie żywienie 
podczas faz zawodów 
i w trakcie zawodów

• aktywne prowadzenie 
zawodnika/grupy-drużyny 
na zawodach, 

• rejestracja  walki zawod-
nika na video

• rejestracja notatek trene-
ra z walk zawodnika

•	komunikowanie	się	z	trenerem	przeciwnika
• przywitaj się z nim przed pojedynkiem
• podczas zawodów nie wdawaj się w zbytnie dyskusje oraz wymianę poglądów
• traktuj go jak kolegę: to zawodnicy rywalizują a nie trenerzy
• nie bój się poprosić o radę / opinię / sugestie po walce.

Znaj	przepisy	sportowe	i	sędziowskie	w	zapasach,	przepisy	rozgrywania	turniejów	oraz	kodeks	postępowania	zawodnika.

•	komunikowanie	się	z	sędziami
• bądź przykładem dla swoich zawodników jeśli chodzi o rozmawianie z sędziami
• szanuj ich, wyrażaj swoje opinie w sposób grzeczny, akceptuj ostateczne decyzje.

dZIAŁANIA

PRZED  
wAlką

trener: koMUnIkowAnIe SIĘ Przed I w trAkcIe zAwodów

OrGANIZACYJNE

• ustalenie z zawodnikamiza-
sad udziału ekipy  w otwar-
ciu, poczcie flagowym
• udział w dresie w cere-
monii otwarcia, zamknięcia 
zawodów
• odbiór upominków i gadże-
tów od organizatorów
• korekty w wyznaczeniu 
ról dla II-go trener, trenera 
odnowy, lekarza ekipy itp.
• analiza komunikatów orga-
nizatorów zawodów
• organizacja dopingu spor-
towego do walk ,walki
• wyznaczenie ról dla II-go 
trener, trenera odnowy, 
lekarza ekipy itp.
• ew. udział w rozmowach 
i spotkania z trenerami kadry 
PZZ, kadry wojewódzkiej itp
• zamówienie posiłku na 
zawodach

finansowe

• zakup wyżywienia  

• zakup napoi, witamin 
i odżywek oraz maści

• ew.opłaty startowego  
i itp.

inne

• utrzymywanie dobrych 
relacji z zawodnikiem, 
grupą, drużyną z innymi 
zawodnikami, innymi trene-
rami klubowymi

• utrzymywanie dobrych 
relacji z trenerami kadry 
narodowej PZZ i działacza-
mi PZZ, z przedstawiciela-
mi organizatora zawodów, 
z sędzią głównym zawo-
dów, z poszczególnymi 
sędziami zawodów, z leka-
rzem zawodów (w przypad-
ku zgłoszenia kontuzji, itp.)
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szkoleniowe

•	komunikowanie	się	w	trakcie	walki	w	zawodach	(	kiedy	podpowiadanie	jest	dozwolone)
• dogadaj się z zawodnikiem przed walką, czy lubi jak dużo mu się mówi,
• kiedy wygrywa, zachęcaj go do utrzymania tego samego pobudzenia,
• kiedy ma kłopoty; spraw żeby ochłonął na chwilę i pomyślał – pomóż mu znaleźć rozwiązanie,
• unikaj krytyki (metoda pozytywnej kanapki),
• skoordynuj komunikację werbalna i niewerbalną, głos i ciało powinny wyrażać to samo,
• pokaż zawodnikowi swoje 100 % zaangażowanie, podkreśl to swoimi gestami! 
• unikaj jakichkolwiek negatywnych gestów, np. kiedy zawodnik popełni „głupi” błąd.

•	komunikowanie	się	po	walce,	pojedynku
• unikaj wygłaszania komentarzy zaraz po walce, daj zawodnikowi ochłonąć, natomiast niezależnie od tego czy wygrał czy przegrał wykonaj   
 jakiś uspokajający, pozytywny gest np. poklep go po ramieniu, przybij piątkę itp.  
 Omów walkę po tym dopiero jak się przebierze, albo nawet następnego dnia
• walcz z poglądem  „Wygrałem = walczyłem dobrze; przegrałem = walczyłem źle”
• można stosować nagrody rzeczowe (np. „Za świetną walkę w tym pojedynku idziemy na lody – ja stawiam”), ale to powinno być jedynie  
 celem do pielęgnowania motywacji wewnętrznej, która jest znacznie bardziej silniejsza w dłuższej perspektywie czasu
• nigdy nie ignoruj zawodnika niezależnie od jego postawy i rezultatu walki.

dZIAŁANIA

W cZASIE
wAlkI

trener: koMUnIkowAnIe SIĘ w trAkcIe zAwodów

trener: koMUnIkowAnIe SIĘ w trAkcIe zAwodów

OrGANIZACYJNE finansowe

• sekundowania walce 
zawodnikowi, odpoczynku 
w przerwie walki/walk 
(ręcznik, napój)
• filmowanie walki na video
• prowadzenie notatek 
i obserwacji z walki
• pobudzanie do dopingu 
sportowego podczas walki 
zawodnika
• w sposób grzeczny akcep-
tujące ostateczne decyzje 
sędziów 
• np. towarzyszenie 
zawodnikowi w udzielaniu 
pomocy lekarskiej

• umiejętnie prowadzić 
zawodnika w trakcie walki
• stosować i pokazywać  
wsparcie psychiczne dla 
zawodnika

inne

• dbać o dobre relacje z sę-
dzią głównym zawodów,  
z poszczególnymi sędziami 
zawodów i z lekarzem 
zawodów

• interweniować u sę-
dzióww sytuacjach błędów 
sędziowskich

• w przypadku zgłoszenia 
kontuzji, itp.) zapewnić 
kontakt  z lekarzem lub 
organizatorem zawodów
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) • spokojna i rzeczowa 
analiza i ocena walki z za-
wodnikiem 

• wysłuchanie samooceny 
zawodnika po walce

• opracowanie planu walki 
na kolejną walkę

• zabezpieczenie szybkiego 
wypoczynku zawodnika 
i regeneracji sił (napoje 
i odżywki)

PO WAlcE • dokonanie ew. opłat u or-
ganizatora zawodów

• zabezpieczenie opieki 
medycznej w przypadku 
kontuzji,
• zabrać komunikaty z faz 
zawodów-cząstkowe i po 
serii walk
• udział w dekoracji 
• medalistów, punktacja 
klubowa, wojewódzka itp.
• udział w spotkaniach 
towarzyskich

• ew. udziału w badaniach 
antydopingowych zawod-
ników
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• Pochwal za dobrą walkę.
• Nie popadaj jednak w euforię. Bądź realistą – sprowadzaj zawodników na ziemię. Kieruj ich uwagę na następny pojedynek w turnieju.
• Zachęcaj zawodników do kontynuowania pracy/wysiłków i dawania z siebie wszystkiego (walki/starania się na 100%)  
 na treningach i w turniejach czy meczach.

• W takim wypadku zawodnicy są mniej otwarci w rozmowie/chętni do rozmowy.
• Zawodnicy bardziej potrzebują trenera po porażce niż po wygranym pojedynku.
• Nigdy nie ignoruj zawodnika.
• Często wystarczy klepnięcie po plecach i krótkie: „pech”.
• To czego zawodnicy najbardziej chcą i potrzebują po porażce to wsparcie.
• Poczekaj aż u zawodnika opadną emocje.
• Najpierw wysłuchaj przemyśleń i odczuć zawodnika odnośnie walki a dopiero potem przekaż mu swoje.
• Kontroluj/panuj na swoimi emocjami po porażce podopiecznego.
• Zaakceptuj/pogódź się z faktem, że zawodnik może chcieć być przez chwilę sam.
• możesz być wściekły, ale nie krytyczny czy sarkastyczny.
• Nie uważaj negatywnej krytyki ani nie zawstydzaj swojego zawodnika
• Podkreślaj/kładź nacisk na walkę  (i postawę) a nie na wynik.
• rozważ walkę nie jako cel sam w sobie, ale jako część/element całej kariery i rozwoju zawodnika.
• Jeżeli zawodnik jest przybity po dotkliwej porażce, to odwróć jego uwagę, skoncentruj się na jego pozasportowych wartościach,  
 zainteresowaniach, kolegach – „to tylko walka”.
• Wyciągnij jeden lub dwa pozytywne wnioski z porażki np. poprzez znalezienie odpowiedzi na pytanie: 
 „Co byś zrobił inaczej, gdybyś miał walczyć jeszcze raz?” 
• unikaj stwierdzenia: „A nie mówiłem” / „mówiłem, że tak będzie”.

koMUnIkowAnIe SIĘ z zAwodnIkIeM Po zwycIĘStwIe:

koMUnIkowAnIe SIĘ z zAwodnIkIeM Po PorAżce:

• Staraj się, aby rozmowa była prowadzona w neutralnym miejscu, stwarzającym poczucie bezpieczeństwa wam obu
• Staraj się usunąć bariery, które stwarza rozmowa z pozycji zwierzchnika/władcy.
• mów łagodnym/łagodniejszym głosem. Nie pozwól owładnąć się emocjom. 
• utrzymuj kontakt wzrokowy, zwłaszcza, zwłaszcza, jeżeli przekazujesz negatywne informacje.
• dostosuj uwagi do wieku, osobowości, doświadczenia, inteligencji, poziomu walki i nastroju każdego zawodnika., np. wrozmowie z dziećmi 
nie można posługiwać się językiem dorosłych.
• Postaraj się zmieniać ton, tempo, rytm itp. głosu w celu podtrzymania uwagi zawodnika i podkreślenia szczególnie ważnych elementów two-
jej wypowiedzi.
• mówiąc staraj się wyrażać swoje opinie w ograniczonym czasie (nie dłuższym niż 15 sek. w normalnej codziennej rozmowie) a następnie 
przełącz się na słuchanie.
• Staraj się uzyskać informację zwrotną o tym jak twoje słowa zostały zrozumiane / zinterpretowane. 
• Bądź pozytywny, ale uczciwy: oszczędnie stosuj negatywną krytykę. Chwal przede wszystkim starania i podejście zawodnika a w dalszej 
kolejności rezultat sportowy. Zawodnicy powinni odczuwać satysfakcję nie tylko ze swoich wyników, ale i z dobrze wykonywanej pracy oraz 
postępów we wszystkich dziedzinach. unikaj sarkazmu/ironii, zwłaszcza w stosunku do małych dzieci
• Posługuj się opinią w celu wywołania dyskusji – „moim zdaniem nie starałeś się! A jakie jest twoje zdanie?”. 
• Pozwól zawodnikowi aktywne angażować się w omówienie turnieju, zawodów.; zwykle lepiej jest zadawać pytania zawodnikom, często 
odwołuj się do poprzednich doświadczeń zawodnika i zachęcaj go do twórczego myślenia i znajdowania rozwiązań; np. zamiast podpowiadać 
gotowe rozwiązania: spytaj: „jak w danej sytuacji można było atakować”, czy „w jaki sposób byś wykonał ten rzut?” niż im to wyłożyć „trzeba 
było atakować po jego ataku”. 
• Pytania otwarte pomagają uzyskać bardziej użyteczne informacje niż zamknięte.
• Staraj się uważnie słuchać wypowiedzi swoich uczniów, okaż swoje zainteresowanie i staraj się im nie przerywać.
• Nie osądzaj przedwcześnie wypowiedzi, daj mu skończyć mówić.
• Spróbuj zrozumieć punkt widzenia swojego zawodnika. 
• Staraj się nie przygotowywać odpowiedzi w czasie, gdy rozmówca jeszcze mówi.
• Jeśli to możliwe przekładaj krytykę z pochwałą, ale jeśli to konieczne bądź bezpośredni.
• Stosuj procedurę „kanapki” tj.
1. pochwal co zawodnik wykonał poprawnie ( „kilka razy dobrze atakowałeś”)
2. przekaż informację co było złe („ale czy nie miałeś więcej okazji do wykonania rzutu przez biodro?”)
3. zachęć do pracy, dalszego postępu, zwykle podpowiadając jak wykonać np. rzut lepiej, „uważam, że możesz zostać lepszym zawodnikiem 
jeśli będziesz częściej atakował zejściem do jednej nogi zaraz po gwizdku sędziego”. „Czy chciałbyś ten chwyt częściej trenować?”.

oMAwIAjąc PrzeBIeg zAkończonej wAlkI, wAlk:
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udział w zawodach sportowych, w zależności od ich rangi i czasu ich trwania wymaga koordynacji wielu działań 
organizacyjnych, finansowych i innych oraz zastosowania i przestrzegania ogólnych i specjalnych zasad komunikacji 
trenera z zawodnikiem (grupą).  

Szczególnie ważnym jest opracowanie wspólnie z zawodnikiem sytemu wzajemnej komunikacji zarówno przed, 
w trakcie jak i po walce sportowej. Każdy zawodnik to inna osobowość, inny charakter, stąd też trener musi określić 
optymalny indywidualny model postępowania w komunikowaniu się z każdym zawodnikiem.

dla sprawnego przebiegu procesu komunikowania się w trakcie zawodów ważne jest omówienie i zaplanowanie jego 
wszystkich elementów (typowych sytuacji) przed zawodami, tak  aby uniknąć stresu startowego, który często wystę-
puje w najmłodszych grupach wiekowych. 

udział w zawodach, musi się stać dla zawodnika pewną działalnością rutynową, która jednak nie może odnosić się do 
sposobu postępowania w kolejnych walkach sportowych (zmiana przeciwników).

Sukces sportowy ,( niezależnie od oddziaływania wielu innych czynników ) zależy w znacznym  stopniu od  właści-
wego przygotowania się do każdego pojedynku co wymaga przestrzegania w trakcie wielu procedur organizacyjno-
-szkoleniowych jak i poprawnego komunikowania z trenerem.  

Podstawowe wskazówki w tym zakresie przedstawiono w schemacie do II-ej fazy (B).

szkoleniowe

• opracowanie planu dal-
szych walki

• zwrócenie uwagi na sen 
i odpoczynek zawodników 
iformę  spędzania wolnego 
czasu

• odżywki i witaminizacja 
podczas faz zawodów, po 
serii walki

• żywienie podczas faz 
zawodów i w trakcie 
zawodów

• opracowanie planu walki

• zwrócenie uwagi na sen 
i odpoczynek i formy spę-
dzania wolnego czasu

• odżywki i witaminizacja 
podczas faz zawodów, po 
serii walki

• żywienie podczas faz 
zawodów i w trakcie 
zawodów

• sprawdzenie stanu 
zdrowia zawodników i ew. 
zabezpieczenie opieki me-
dycznej przed i w trakcie 
podróży

dZIAŁANIA

W PRZERWIE 
wAlk

PO ZAWO-
DAch

OrGANIZACYJNE

• pobranie i analizakomuni-
katu z faz zawodów-cząst-
kowy, po serii walk

• transport na zawody i po-
wrót do hotelu, przejazdy

• spotkania z trenerami 
kadry PZZ, sponsorami, itp

• spotkania z dziennika-
rzami

• pobranie  komunikatu-
końcowego z zawodów

• udział w dresie – w pocz-
cie flagowym, ceremonii 
zamknięcia zawodów

• udział w dekoracji 

• medaliści, punktacja klu-
bowa, wojewódzka itp

• spotkania z trenerami 
kadry PZZ,  itp

• udział w spotkaniach 
towarzyskich

finansowe

• wypłata diet, kieszonko-
wego, itp.

• opłata wyżywienia  

• opłata parkingu, itp.

• ew. zakup napoi, witamin 
i odżywek oraz maści

• wypłata diety, kieszonko-
wego, itp

• opłata wyżywienia  

• zakup napoi, witamin 
i odżywek oraz maści

• relacje z trenerami 
kadrynarodowej PZZ, 
z przedstawicielami PZZ 
i organizatora zawodów, 
trenerami i działaczami, 
z sędzią  głównym  zawo-
dów, z innymi sędziami 
zawodów, itp.

• relacje z trenerami kadry-
narodowej PZZ, z przed-
stawicielami organizatora 
zawodów, z przedstawicie-
lami PZZ 

• działaczami, z sędzią 
głównym zawodów, 
z poszczególnymi sędziami 
zawodów

inne
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c/ III faza - po starcie w zawodach (1-3 dni po zawodach).

ZAWODY SPORTOWE 
(indywidualne /drużynowe)

PRZYGOTOWANIE PO ZAWODAch

fizyczne

szkoleniowe

• wstępna analiza startu, 
pozytywnych i złych stron

• zapewnienie odnowy bio-
logicznej, sauny, masażu

• ew. trening  sportowy-
-rodzaj i charakter ćwiczeń

• ew. zgłoszenie kontuzji 
i urazów, ustalenie terminu 
wizyty u lekarza w przy-
padku poważniejszych 
urazów

• odżywki i witaminiza-
cja oraz nawodnienie po 
zawodach

• zakup wyżywienia np. 
kanapek na podróż

dZIAŁANIA

PRZED  
Podróżą

OrGANIZACYJNE

• zabranie niezbędnych 
rzeczy i przedmiotów 
osobistych 

• zabranie kamery video, 
nagrań i płyt Cd, itp.

• zwrot wypożyczonego 
sprzętu od organizatora, 
hotelu, itp.

• zdanie kluczy do recepcji 
hotelu

• analiza komunikatu 
z zawodów-wyników

• informacja rodziców 
o bezpiecznym   i terminie 
powrocie do domu w kon-
takcie z rodzicami

finansowe

• ew. opłaty za parking 
samochodu zawodnika

• wstępna analiza startu, 
pozytywnych i złych stron

• zapewnienie odnowy bio-
logicznej, sauny, masażu

• ew. trening sportowy-
-rodzaj i charakter ćwiczeń

• ew.  ustalenie terminu wi-
zyty u lekarza w przypadku 
urazów

• zakup wyżywienia i na-
pojów np. kanapek, soków 
na dalszą podróż

W cZASIE
Podróży

• analiza komunikatu 
z zawodów-wyników

• informacja rodziców 
o bezpiecznym  i terminie 
powrocie do domu w kon-
takcie z rodzicami

• ew. rozliczenie zaliczek 
i delegacji

• relacje z innymizawodni-
kami, grupą, drużyną

• ew. udzielanie  
wywiadów do prasy

inne

• ew. opłaty za parking 
samochodu zawodnika
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techniczne taktyczne

dzIAłAnIA zAwodnIkA

psychiczne teoretyczne 
INTELEKTuALNE
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szkoleniowe

• ew. odnowa biologiczna, 
sauna, masaż, itp

• ew.trening sportowy-ro-
dzaj i charakter ćwiczeń

• odżywki i witaminiza-
cja oraz nawodnienie po 
zawodach

• ew. wizyta u lekarza 
w przypadku urazów

szkoleniowe

• omówienie i wstępna 
ogólna analiza startu, po-
zytywnych i złych stron

• wstępna analiza komuni-
katu z zawodów-wyników

• ew. zabezpieczenie  od-
nowy biologicznej, sauna, 
masażu

• ew.trening sportowy-ro-
dzaj i charakter ćwiczeń

• sprawdzenie stanu 
zdrowia zawodników, ew. 
ustalenie terminu wizyty 
u lekarza w przypadku 
poważniejszych urazów

dZIAŁANIA

PO 
Przyjeź-
DZIE

dZIAŁANIA

PRZED 
Podróżą

OrGANIZACYJNE

• informacja trenera 
o bezpiecznym powrocie 
do domu w kontakcie 
z rodzicami 

• zdanie pobranego sprzętu 
na zawody

OrGANIZACYJNE

• pobranie komunikatu 
końcowego zawodów

• zabranie niezbędnych 
rzeczy i przedmiotów oso-
bistego użytku

• zdanie kluczy do recepcji

• podanie informacji o wy-
nikach zawodów do prasy, 
wywiady, itp.

• zdanie pobranego sprzętu 
na zawody u organizatora

finansowe

• ew. rozliczenie zaliczek 
i delegacji

finansowe

• ew. zakup biletów po-
wrotnych

• opłaty parkingów

• uzupełnienie sprawozda-
nia szkoleniowe i finansowe

• ew. rozliczenie zaliczek 
i delegacji, zebranie sto-
sownych pieczątek

inne

• relacje z innymi zawodni-
kami, z grupą, drużyną

• ew. udzielanie wywiadów 
do prasy

inne

• budowanie pozytywnych 
relacji z innymi zawodnika-
mi, z grupą, drużyną

• ew. udzielanie wywiadów 
do prasy, TV, itp.
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dzIAłAnIA trenerA

• omówienie i wstępna 
ogólna analiza startu, po-
zytywnych i złych stron

• wstępna analiza komuni-
katu z zawodów-wyników

• ustalenie terminu od-
nowy biologicznej, sauny, 
masażu

• ew.trening sportowy-ro-
dzaj i charakter ćwiczeń

W czasIe
podróży

• podanie informacji owyni-
kach zawodów do prasy, 
wywiady, itp.

• ustalenie grafiku zabez-
pieczenie dojazdu każdego 
zawodnika do domu w kon-
takcie jego rodziców!

• sporządzenie sprawo-
zdania szkoleniowego 
i finansowego

• sporządzenie rozliczenie 
zaliczek i delegacji

• zakup napoi i posiłków

• rozwijanie relacji z innymi 
zawodnikami, z grupą, 
drużyną

• ew. udzielanie wywiadów 
do prasy, TV, itp
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szkoleniowedZIAŁANIA OrGANIZACYJNE finansowe inne
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• omówienie i wstępna 
analiza startu, pozytyw-
nych i złych stron

• analiza komunikatu 
z zawodów-wyników

• ustalenie terminu od-
nowy biologicznej, sauny, 
masażu

• ustalenie terminu 
pierwszego treningu po 
zawodach

• opracowanie treningu 
sportowego po zawodach 
-rodzaj i charakter ćwiczeń

• ew. ustalenie terminu wi-
zyty u lekarza w przypadku 
poważniejszych urazów

• zabezpieczenie dojazdu 
każdego zawodnika do 
domu

• upewnienie się  że 
każdy zawodnik wrócił po 
zawodach w kontakcie jego 
rodziców!  

• zabezpieczenie   odno-
wy biologicznej, masażu, 
sauny

• ew. wizyta u lekarza 
w przypadku urazów 
i kontuzji

• ew. wizyta u rodziców 
i w szkole w przypadku 
kontuzji zawodnika lub 
problemów wychowaw-
czych/zdrowotnych

• podanie informacji o wy-
nikach zawodów do prasy, 
wywiady, itp.

• zdanie sprzętu reprezen-
tacyjnego

PO
PrzyjeżdzIe

• sprawozdanie szkolenio-
we i finansowe

• rozliczenie zaliczek 
i delegacji

• rozwijanie relacji z innymi 
zawodnikami, z grupą, 
drużyną

• ew. udzielanie wywiadów 
do prasy, TV, itp

•	komunikowanie	się	z	zawodnikami	po	porażce
• To czego zawodnicy najbardziej chcą i potrzebują po porażce to wsparcie
• Przedstaw logicznie przyczyny porażki oraz omów podstawowe błędy zawodników lub drużyny.
• Zachęć  zawodnika do poprawy głównych błędów.
• Nie przypominaj o porażce, zachęcaj do dalszych treningów i motywuj do dalszej pracy.

•	komunikowanie	się	z	zawodnikami	po	zwycięstwie
• Pochwal i podziękuj zawodnikom za osiągnięty sukces.
• Omów przykłady dobrych walk i sytuacji ,które wpłynęły na dobry wynik.
• Podkreśl ich dobre strony i zachęć do dalszej pracy.
• Przedstaw najbliższy cel, zachęcaj do dalszych treningów i motywuj do dalszej pracy.

trener: koMUnIkowAnIe SIĘ Po zAwodAcH

W fazie trzeciej (C) , w zależności od rangi i czasu trwania należy zwróci uwagę na poprawne komunikowanie się z zawodnikami 
po porażce i po zwycięstwie. Jest ono szczególnie ważne w pracy z młodymi zawodnikami, dla których porażka w zawodach może 
stanowić o dalszym treningu w zapasach.

PodSUMowAnIe
•		opracowanie	i	przedstawienie	ogólnych	i	specjalnych	zasad	typowych	działań	zawodnika	i	trenera	oraz	relacji	w	zakresie		 	
	 komunikacji	przed,	w	czasie	i	po	zawodach	może	stanowić	ważny	element	w	opracowaniu	skutecznej	drogi	do	udziału		
	 w	zawodach	sportowych	w	zapasach,

•		przedstawiona	matryca	działań	może	stanowić	szansę	dla	każdego	zawodnika	i	trenera	do	opracowania	własnego,		
	 indywidualnego		modelu	postępowania	w	tym	zakresie,	tak	aby	zapewnić	skuteczny	udział	w	zawodach.		

•		dla	udziału	w	zawodach	międzynarodowych	konieczne	jest	uzupełnienie	zebranych	danych	o	działania	występujące		
	 na	tym	etapie	współzawodnictwa.
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ĆWICZENIA STABILIZACYJNE CAŁEGO CIAŁA
stosowane w treningu zawodników stylu wolnego

opracowała:	mgr	Natalia	Skwarek	-	paradowska 
fizjoterapeutka kadry w stylu wolnym

• PodPór PrzodeM nA PIĘścIAcH

Pozycja	
Brzuch wciągnięty pozycja wyprostowana, zachować właściwą lordozę lędźwiową,  łokcie lekko ugięte.

Ćwiczenia	(8-12	razy)
• utrzymujemy pozycję przez 1 minutę
• Podnosimy naprzemian raz lewą raz prawą rękę – układ ciała bez zmian
• Podnosimy naprzemian raz lewą raz prawą nogę – układ ciała bez zmian
• Podnosimy naprzemian  lewą rękę i  prawą nogę i odwrotnie 
• Podnosimy naprzemian  lewą rękę i  prawą nogę  dotykając łokciem do kolana 
 utrzymując  równowagę i odwrotnie 

• PodPór BokIeM

Pozycja 
Podpór bokiem na przedramieniu, ciało utrzymane w pozycji prostej brzuch wciągnięty.

Ćwiczenia	(8-12	razy)
• unosimy rękę do góry
• unosimy jednocześnie rękę i nogę,  starając się zachować równowagę

Pozycja 
Podpór bokiem na pięści lub na dłoni, łokieć lekko ugięty, ciało utrzymane w pozycji prostej

Ćwiczenia	(8-12	razy)
• unosimy rękę do góry
• unosimy jednocześnie rękę i nogę  dotykając łokciem do kolana starając się zachować równowagę.

• StAnIe nA rĘkAcH Przy ścIAnIe

Pozycja 
Stanie na rękach, twarz zwrócona do ściany, ręce jak najbliżej ściany

Ćwiczenia	(3x30") czasem	wydłużamy	czas	trwania	ćwiczenia
• Stojąc na rękach staramy się na właściwe utrzymanie właściwej pozycji (nie dopuszczać do lordozy)

UWaGa!		
Podczas	ćwiczeń	utrzymujemy	właściwą	pozycję	nie	dopuszczając	do	nadmiernej	lordozy
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Charakter dyscypliny wymaga wszechstronnego przygotowania wytrzymałościowego 
stąd też w treningu należy uwzględnić kilka metod treningowych z zastosowaniem róż-
norodnych ćwiczeń:

•	 Trening	tlenowy	(długodystansowy)	– Stanowi długi bieg od 45 do 120 min. 
małej lub umiarkowanej intensywności prowadzony w wolnym lub średnim 
tempie. Ten rodzaj treningu jest dobrą formą adaptacji fizjologicznej organi-
zmu do prowadzenia innych form przygotowania wytrzymałościowego.

W opracowaniu wykorzystano literaturę z teorii treningu sportowego.  
Zaproponowane formy treningów są autorskie, stosowałem  je w praktyce,   

pracując z różnymi kadrami w PZZ.

Biorąc pod uwagę specyfikę dyscypliny, kwalifikujemy ją do sportu który wymaga wytrzymałości i wytrzymałości 
siłowej na wysiłki o wysokiej intensywności. 
System rozgrywania zawodów zakładający stoczenie w ciągu jednego dnia stoczenie 4-5 walk u kobiet i 5-6 walk 
u mężczyzn z często tylko 30min. przerwami wymaga również doskonałego przygotowania wytrzymałości tleno-
wej. 
Wysoki poziom wytrzymałości tlenowej ma wpływ na lepszą restytucję organizmu zawodnika pomiędzy walkami 
oraz skutecznego udziału w całym turnieju.

I.	 Wytrzymać	6	minut	walki,	walcząc	z	maksymalną	intensywnością.

II.	 Wytrzymać	4-5	walk	w	ciągu	jednego	dnia	turnieju,	nie	tracąc	 
	 koncentracji	i	skteczności.	Zakładając	że	kolejne	walki	odbywają	 
	 się	z	coraz	krótszymi	przerwami	w	których	przeciwnicy	są	silniejsi	 
	 i	walki	mają	coraz	wyższą	rangę.

III.	 Mieć	możliwość	pełnej	tolerancji	obszernego	objętościowo	lub	 
	 intensywnego	(w	zależności	od	okresu	cyklu	rocznego)	programu	 
	 szkoleniowego.

PrOPOZYCJE TrENINGu   
WYTrZYmAŁOśCI   
I WYTrZYmAŁOśCI SIŁOWEJ   
w zapasach

porady 

praktyczne

dobrze	przygotowany	pod	względem	wytrzymałości	zapaśnik	powinien	:

Metody	rozwijania	wytrzymałości	ogólnej	i	specjalistycznej	w	zapasach

Opracował: trener Jan Godlewski
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porady 

praktyczne

•	 Trening	interwałowy	– Trening interwałowy polega na powtarzaniu krótkich 
i długich serii ćwiczeń, wykonywanych najczęściej na poziomie progu mle-
czanowego lub nieco powyżej niego bądź też na poziomie maksymalnego 
stanu równowagi mleczanowej, rozdzielanej okresami ćwiczeń o niskiej in-
tensywności lub całkowitym odpoczynkiem.

•	 Trening	oporowy	(stacyjny)	– To często  stosowana forma treningu wytrzy-
małości w zapasach. realizowany jest często w różnych formach treningu 
stacyjnego, obwodowego oraz ćwiczeń z partnerem. różne formy tego tre-
ningu w zależności od rodzaju ćwiczeń, wielkości obciążenia, ilości powtó-
rzeń  i serii, przerw wypoczynkowych jest stosowany w zapasach praktycz-
nie we wszystkich okresach szkoleniowych.

Stosować	ćwiczenia	ukierunkowane,	segmentowe	i	globalne	–	indywidualnie:

a)	dla	poszczególnych	kategorii	wagowych	

b)	dla	poszczególnych	zawodników	-	stosować		ćwiczenia	ukierunkowane	zgod-
ne		z	charakterem		techniki	indywidualnej.

W	czasie	turnieju	zawodnik	musi	ustawicznie	walczyć	z	przejawami	zmęczenia.	
W	tej	sytuacji	silna	wola	pozwala	na	utrzymanie	optymalnego	poziomu	siły.

1. Wielkość  oporu w treningu wytrzymałości  siłowej w zapasach   musi być zgodna z charakte-
rem dyscypliny i odpowiadać specyfice tej cechy występującej podczas zawodów.

2. W praktyce głównie w czasie ćwiczeń z partnerem.

3. Objętość obciążeń powinna być znaczna i wzrastająca przy uwzględnieniu poprzednich wa-
runków zapewniających intensywność. rozwój wszystkich składowych wytrzymałości – siło-
wej jest możliwy jeżeli zawodnik zmaga się z fizycznym i psychicznym zmęczeniem.  
Ten stan musi się powtarzać w każdej jednostce treningowej, tylko wówczas nastąpi pełna 
adaptacja organizmu i psychiki zawodnika do warunków ekstremalnych jakie występują na 
zawodach.

4. Zmęczenie spowodowane wysiłkiem zaburza koordynację ruchową oraz obniża intensywność 
pracy. Obniża się także efektywność treningu wytrzymałościowo-siłowego.  
Przerwa powinna nastąpić jeżeli zawodnik nie jest w stanie w miarę dokładnie wykonać zało-
żone  zadanie ruchowe.

5. Po  treningach wytrzymałości – siłowej, stosować obowiązkowo wstawki ćwiczeń specjali-
stycznych (np. 12-15’ doskonalenie techniki indywidualnej)

6. Wysoki poziom wytrzymałości siłowej musi być zachowany nie tylko w okresie startowym, 
ale w ciągu całego roku. Należy uwzględnić trening wytrzymałości siłowej w ciągu całego 
roku.

7. Wysokie efekty treningu wytrzymałości-siłowej można  osiągnąć jeżeli zawodnik posiada sil-
ną psychikę. Takie cechy wolicjonalne jak : silna motywacja, zdolność mobilizacji w warunkach 
zmęczenia, umiejętność pokonywania trudności są niezbędne w kształtowaniu tej cechy.

ogólne	zalecenia	treningu	wytrzymałości	siłowej	w	zapasach:
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porady 

praktyczne

propozycje	praktycznych	rozwiązań	
treningu	wytrzymałości	 

(dla	zaawansowanych)

Bieg	tlenowy	(długodystansowy)

1) rozgrzewka ogólna 10'

2) Bieg ciągły 45' - 90’ ( 130-150 Hr )

3) Ćwiczenia techniki 9’ - 12’

4) Ćwiczenia siły z partnerem ABC (6-8 ćwiczeń 3-4 serie od 6-12 powtórzeń)

5) Ćwiczenie rozciągające 10'

W terenie górzystym stosować formę marszobiegu. Trening. Trening stosować w okre-
sie przygotowania ogólnego, rozwija wytrzymałość tlenową i mieszaną.

Zabawa	biegowa	–	ćwiczenia	tlenowe	+	interwał		1	forma		(na	stadionie)

1) rozgrzewka ogólna 10'

2) Bieg ciągły – tempo wolne i umiarkowane 10’ (tętno 130-150 Hr)  
    + ćwiczenia kształtujące 6’

3) Ćwiczenia techniki (przygotowanie taktyczne ataku-praca  rąk)  9’

4) Biegi interwałowe:

• Bieg 5x300m – po każdym odcinku do 1’30” przerwy (tępo submax do 180 Hr) 
- 5’ przerwy

• Bieg 5x300m – po każdym odcinku do 1’30” przerwy (tępo submax do 180 Hr) 
- 2’ przerwy

5) Walka o uchwyt (przygotowanie taktyczne ataku)  2 x 2’  - 30'' przerwy

•  wejścia w pas lub  zejścia do wyniesienia 2 x 10

• naciąganie na barki  (dżaksarow) 2 x 10

• odpowiedź po bloku na  atak nóg  2 x 10

6) Ćwiczenia rozciągające i korekcyjne 6'

Test	Coopera	+	ćwiczenia	siły	specjalnej	z	partnerem

1) rozgrzewka ogólna i specjalistyczna ok. 10'

2) Bieg ciągły 12’(należy przebiec jak najdłuższy dystans) - 3’przerwy

3) Ćwiczenia elementów techniki 12’(na stadionie) - 2’ przerwy

4) Ćwiczenia ABC  z partnerem (6-8 ćwiczeń 2 - 4 serie od 8-10 powtórzeń)  
   - 2’ przerwy

5) Bieg ciągły 6’ tempo umiarkowane (tętno 130-150 Hr)
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Zabawa	biegowa	–(interwał)	2	-	forma	(na	stadionie)

1) rozgrzewka ogólna i specjalistyczna 10'

2) Przygotowanie taktyczne ataku – praca rr 2x2’ -1’ przerwy

3) Bieg 6’(max. dystans) - tempo submaksymalne (tętno 165-180 Hr).-2’ przerwy

4) ćwiczenia siły specjalistyczne
•  zejścia do wyniesienia 2 x 10
• "nurkowanie" 2 x 10
• odpowiedź po bloku na atak nóg 2 x 10

1) Walka o uchwyt 2x1’(30''p) -1’ przerwy

2) Bieg 6’ (max. dystans) tempo submaksymalne (tętno 165 -180 Hr.) - 2’ przerwy

3) Ćwiczenia z partnerem ABC 6 ćwicz. x 10-12 powtórzeń- 2’ przerwy

4) Bieg ciągły 12’- tempo umiarkowane (tętno 130-150 Hr.) -2’ przerwy

5) Ćwiczenia rozciągające i korekcyjne 8’

Tę formę treningu stosować w okresie przygotowania specjalistycznego.  
W formach skróconych w okresie startowym.

Trening	stacyjny	z	akcentem	wytrzymałości	–	siłowej

1) rozgrzewka ogólna 12’.

2) Proponowane ćwiczenia: (wybrać 8-12)
• dociąganie sztangi w leżeniu przodem na ławce
• szpagaty z obciążeniem pod płotkiem
• unoszenie nóg w zwisie (drabinki, drążek)
• skłony w tył na skrzyni (ćwiczenie mięśni grzbietu - nie	powodować	lordozy!
• poderwanie sztangi do brody ze wspięciem na palce – odrzut nóg
• zeskoki w głąb (zeskok z podwyższenia ok.50 cm  

– naskok na skrzynię 8-10 x w serii
• wyciskanie w leżeniu
• opady tułowia w przód z blokiem stóp przez partnera (mięsień 2-głowy uda)
• skłony w przód na ławce skośnej 
• dźwiganie „gruszki” (17,5, 25, 32.5kg ) z podwyższenia (proste plecy)
• marsz ze skrętem na nogę wykroczną z obciążeniem (talerze 10.15kg)
• „wiosłowanie” sztangą” – wprzód i w tył.
• skłony w przód w staniu z obciążeniem (prawidłowa pozycja, proste plecy)
• przenoszenie sztangi obciążeniem  

– jeden koniec gryfu umieszczony w rogu lub talerzu. 
• „wykluczanie” hantlami

3) Ćwiczenia techniki indywidualnej - 9’

Wykonujemy 8-12 ćwiczeń (stacji). Czas pracy 20”- 30” x 4-6 serii. Trening prowadzimy 
w parach 20”- 30” pracy 20”- 30” przerwy. Obciążenie 60% - 70% RM lub CC-10 – 15 kg. 
Obciążenie musi pozwolić na wykonanie minimum 16 powtórzeń ćwiczenia.

przykłady	treningów	wytrzymałości	-	siłowej
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Trening	obwodowy	akcent		wytrzymałości	–	siłowej	z	partnerem

1) rozgrzewka ogólna 12’.

2) Ćwiczenia techniki AOr  9-12’ - (A-atak nóg  O-obrony nóg  r -własny rzut).

Wykonujemy 3-4 bloki ćwiczeń po 10 powtórzeń ( lub na czas 20”) powtarzamy ze-
staw trzykrotnie. Po I zestawie 1’30”- 2' przerwy, po II zestawie 2' przerwy.  
Zestaw ten stosujemy w okresie przygotowania specjalistycznego i w okresie starto-
wym.

Trening tlenowy polegający na bieganiu np. 3 odcinków 8’-10’ z 3’ przerwą w tempie 
wolnym lub umiarkowanym (trucht).

Bieg ciągły 800-1200 m (2-3 okrążenia na stadionie) w tempie umiarkowanym.

uproszczony test Coopera (w ciągu 6’ przebiec maksymalny dystans na stadionie).

Tor przeszkód 3x 6’ (przerwy2’- 3’) ustawiony w sali (11-12 zadań lub przeszkód).

3) Ćwiczenia techniki indywidualnej - 6’

4) Ćwiczenia rozciągające 8’

I	blok
(ćwiczenia	ogólne)

przykładowe	zestawy	ćwiczeń	specjalistycznych	do	treningu	"stacyjnego"

We	wstępnym	etapie	kształtowania	wytrzymałości	tlenowej	i	mieszanej	dla	10-12-latków	 
w	zapasach	proponuję	następujące	formy	treningu	wytrzymałości	tlenowej	i	mieszanej:

• Pajacyk
• most - skłon 
• Pompki z klaśnięciem 
• Wyskoki -„scyzoryk”

II	blok
(ćwiczenia	ukierunkowane)

• Naciąganie na barki
• Odwrotne pasy 
• „Karuzela mostowa" 
• Przewrót w przód – wyskok

• przejścia przez most
• dżaksarow – rzuty
• przewrót w przód-wyskok 
• biodro - rzuty

• „pajacyk”
• zejścia do wyniesienia
• odrzuty nóg do tyłu-wejście
• dźwiganie na odwrotny

III	blok
(ćwiczenia	specjalistyczne)

• Zejście do wyniesienia
• Przerzuty biodrowe 
• Wejścia do powalenia 
• Przerzuty "dżaksarowa"

• wynoszenie na tylni suples
• most – skłon z leżenia
• „scyzoryk"
• ramię – rzut
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Trening	wytrzymałości	–	siłowej	 
Trening	obwodowy
rozgrzewka ABC x 2
• 10-12 stacji (w tym 2 indywidualne i 8-10 standartowych )
• ok. 24-30 powtórzeń
• ćwiczenia ukierunkowane
• 20-45” – czas pracy
• bez przerw wypoczynkowych
• tempo wolne i umiarkowane
• obciążenia ok.50 % Cm,
• 2-4 obwody.
Wstawki	ćwiczeń	ukierunkowanych	
• bieg z oporem na ekspandorze -6-12 X 20 m,
• dojścia do nóg z oporem w -5 x 10
• zabranie nóg - atak sciany-5 x10
• przerzuty manekinem - 6 x 5
Wstawki	specjalistyczne
• 12-15 minut techniki indywidualnej

Trening	wytrzymałości	–	siłowej	 
Stacyjny
rozgrzewka ABC X 2
• 8-10 stacji 
2 indywidualne-6-8  standartowych
• do zmęczenia -2 ostatnie serie na max,
• 30”pracy, 30” przerwy-trening w parach,
• tempo, duże. dwie ostatnie serie max.
• obciążenia duże ,ostatnie 5 na zmęczeniu.
• czas pracy 4-6 x30”(2’-3’ na każdej stacji)
Ćwiczenia	dodatkowe
Bieg z oprem na ekspandorze -10 x20 m ,
• atak nóg z oporem  – 3x10– 3x10 bez oporu
• wieloksoki - 5 x 6
• odrzut nóg - atak ściany – 5 x10.

Inne	przykłady	treningu	wytrzymałości

porady 

praktyczne
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przykład	I
1.  ”Wiosłowanie” sztangą
2.  Skłony na brzuch („scyzoryk”) 
3.  krążenia talerzami 
4.  Skłony w tył (grzbiet ) 
5.  Przenoszenie sztangi 
6.  Naskoki na skrzynie lub zeskoki w głąb 
7.  Podciagania na drążku 
8.  Odrzut nóg na ścian-atak ściany-
9.  most-karuzela
10. unoszenie nóg w zwisie
11. Wykluczanie ramion
Ćwiczenia przeplatamy serią 2x5 rzutów

przykład	II
1.  Wchodzenie na linę-1
2.  karuzela mostowa -20”
3.  Skłony z partnerem - 2x 15”
4.  Podciaganie na drążku-12-15x
5.  ”Pompki” z klaśnięciem 20 x
6.  ”Scyzoryk”-20 x
7.  Ćwiczenia przeplatamy serią 2x5 rzutów 

Ćwiczenia	dodatkowe
• dojścia do NN na ekspandorze-5 x10
• Przerzuty manekinem- 6 x 5
• technika indywidualna - 12’

Trening	obwodowy	ukierunkowany
rozgrzewka ABC
• 12 stacji z przyborami lub partnerem przeplatana 5 rzutami,  

czas pracy na stacji 20-30 sekund,
• bez przerw wypoczynkowych-trening w parach,
• tempo umiarkowane i szybkie,
• obciążenie -50-60 % Cm lub CC -10-15kg
Obwód powtarzany - 2 x, przerwa 5-8 minut.

porady 

praktyczne
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Opracował: trener Jan Godlewski

Trening tlenowy polegający na bieganiu np. 3 odcinków 8’-10’ z 3’ przerwą w tempie 
wolnym lub umiarkowanym (trucht).

Bieg ciągły 800-1200 m (2-3 okrążenia na stadionie) w tempie umiarkowanym.

uproszczony test Coopera (w ciągu 6’ przebiec maksymalny dystans na stadionie).

Tor przeszkód 3x 6’ (przerwy2’- 3’) ustawiony w sali (11-12 zadań lub przeszkód).

W opracowaniu wykorzystano literaturę z teorii treningu sportowego.  
Zaproponowane formy treningów są autorskie, stosowałem je w praktyce,  
pracując z różnymi kadrami w PZZ.

przykładowe	zestawy	ćwiczeń	specjalistycznych	do	treningu	"stacyjnego"

We	wstępnym	etapie	kształtowania	wytrzymałości	tlenowej	i	mieszanej	dla	10-12-latków	 
w	zapasach	proponuję	następujące	formy	treningu	wytrzymałości	tlenowej	i	mieszanej:

• przejścia przez most
• dżaksarow – rzuty
• przewrót w przód-wyskok 
• biodro - rzuty

• „pajacyk”
• zejścia do wyniesienia
• odrzuty nóg do tyłu-wejście
• dźwiganie na odwrotny

• wynoszenie na tylni suples
• most – skłon z leżenia
• „scyzoryk"
• ramię – rzut
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