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Słowo wstępne
Rok 2008 był dla polskiej piłki ręcznej rokiem jubileuszowym. Zorganizowano wiele imprez sportowych, zjazdów, sympozjów i konferencji, które wpisane były w obchody 90 lecia piłki ręcznej w Polsce. Rocznica stała się okazją do wspomnień i zastanowienia się
nad przeszłością, ale także nad przyszłością tej dyscypliny.
Dzisiaj trudno wyobrazić sobie by dobry rezultat sportowy był dziełem przypadku. Optymalizacja osiągnięć w tym względzie jest
możliwa jedynie dzięki istnieniu różnorodnych sprzężeń zwrotnych, funkcjonujących na wspólnej płaszczyźnie praktyki i szeroko
rozumianej nauki o sporcie. Szczególne zrozumienie tego faktu
wykazały władze Związku Piłki Ręcznej w Polsce, które podjęły
współpracę z Międzynarodowym Towarzystwem Naukowym Gier
Sportowych i sfinansowały wydanie trzech monografii dotyczących
szerokiej problematyki związanej z grą w piłkę ręczną.
Mamy nadzieję, że opracowania zawarte w poniższej publikacji
zainteresują nie tylko naukowców, ale i szerokie grono praktyków
(instruktorów i trenerów), dla których będą źródłem informacji
o potrzebach i istniejących sposobach modyfikacji procesu szkoleniowego.
Stanisław Żak
Michał Spieszny
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1. Uzdolnienie do gry w pi³kê rêczn¹ jako czynnik warunkuj¹cy
organizacjê wspó³zawodnictwa – etap podstawowy
Players aptitude for the game of handball as a factor conditioning
the organization of competition – primary stage

Zbigniew Naglak*
S³owa kluczowe: gra wielopodmiotowa, uzdolniony gracz, podstawowy etap, wspó³zawodnictwo
Key words: multi-subjective game, talented player, primary stage, competition

Streszczenie: Gdy gra jest traktowana jako dyscyplina sportu to dla jej uczestników g³ównym celem staje siê uzyskanie mistrzostwa. Aby cel osi¹gn¹æ gracz musi posiadaæ dyspozycyjne uwarunkowania osobnicze: umys³owe, psychiczne, koordynacyjne, kondycyjne
oraz stosowne wymiary cia³a. Dyspozycje gracza determinuj¹ umiejêtnoœæ do sprawnego
indywidualnego dzia³ania wzglêdnie i bezwzglêdnie zale¿nego od partnerów, zarówno
w ataku jak i w obronie. Ich doskonalenie jest procesem z³o¿onym, poniewa¿ jest postêpowaniem polegaj¹cym na wszechstronnym wp³ywaniu na ich rozwój. Dla tego celu w procesie treningowym nale¿y wykorzystaæ cykl dzia³ania zorganizowanego. Pozytywna jego
ocena jest wtedy gdy zawodnik w umiejêtnoœciach gry czyni postêpy weryfikowane we
wspó³zawodnictwie „równego z równym”.
Summary: When a game is treated as a sport discipline, the main objective for its participants becomes achieving mastery. In order to achieve this objective, the player has to
possess dispositional personal conditions of various types, such as: mental, psychic, coordination and fitness ones as well as appropriate body dimensions. These dispositions determine the particular player's abilities to perform individual offensive and defensive actions
which are relatively and unconditionally dependent upon partners. The perfection of these
abilities is a complex process because this procedure consists in versatile impact on their
development. In the training process, in order to achieve progress, it is necessary to take
advantage of an organized action cycle. This cycle can be assessed positively when the player makes progress in his/her abilities to play and this progress can be verified in the formula
of competition "equal with equal".

Wstêp – Gra i dyspozycje zawodników
Gdy gra w pi³kê rêczn¹ jest traktowana jako dyscyplina sportu wtedy dla jej uczestników
g³ównym celem staje siê osi¹gniêcie mistrzostwa. Jako wielopodmiotowa wymaga rozdzielnego
(dystrybutywnego) dzia³ania graczy co oznacza, ¿e ka¿dy z nich pe³ni odmienne funkcje wobec
grupy, wykonuje inne, ze wzglêdu na stopieñ trudnoœci, zadania a dla u³atwienia im ich realizacji zajmuje istotnie ró¿ne pozycje na placu gry. Uczestnicy gry bezpoœrednio oddzia³uj¹ na siebie i maj¹ prawo u¿ycia si³y zgodnie z regu³ami. Tak rozumiana gra nie ma zwi¹zku z kolektywnym zachowaniem siê graczy, podczas którego wszyscy wykonuj¹ wszystko w ten sam sposób (np. za³ogowe wios³owanie). Przyjmuje siê równie¿, ¿e pojêcie „zespo³owa” odnosi siê do
ca³oœci okreœlanej jako zespó³ sportowy, który jest nastawiony na osi¹gniêcie dobrze zharmonizowanych celów, a stopieñ jego zorganizowania i rodzaj zadañ zale¿y od jego statusu prawnego.
Gra jest zorganizowan¹ form¹ dzia³ania jej uczestników, skierowan¹ na osi¹gniêcie konkretnego celu rozumianego jako przysz³y stan rzeczy, który zamierzaj¹ osi¹gn¹æ wspó³zawodnicz¹ce strony. Ka¿da z nich ma cel niezgodny z celem konkurencyjnej grupy co powoduje, ¿e gra
staje siê sposobem rozwi¹zywania konfliktów przez ograniczenie jednej ze stron mo¿liwoœci
dowolnego wp³ywania na jej przebieg. Ka¿da ze stron ma w³asn¹ koncepcjê gry i stara siê przewi* prof. dr hab., Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc³awiu
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dzieæ jak w odpowiedzi bêdzie dzia³a³ przeciwnik po to by przygotowaæ w³asn¹ strategiê postêpowania dla skutecznego przeciwdzia³ania. Wypowiadaj¹c siê o wielopodmiotowej grze ma siê wiêc
na myœli sposoby dzia³ania zawodników ukierunkowane na wygran¹ (osi¹gniêcie celu, o który
toczy siê gra) w œciœle ustalonych okolicznoœciach, które wyznaczaj¹ regu³y i regulaminy.
Zawodnicy dzia³aj¹ sprawnie wtedy gdy w czasie gry konkurenci trac¹ wp³yw na przebieg
powsta³ych zdarzeñ. W zwi¹zku z tym ka¿dy z nich wykonuje ró¿ne zadania. O tym zró¿nicowaniu decyduj¹ ich dyspozycyjne uwarunkowania osobnicze: psychiczne, umys³owe, koordynacyjne, kondycyjne i wymiary cia³a (Superlak 2008). Dyspozycja do gry to zachodz¹ce relacje
miêdzy predyspozycjami a sprawnoœci¹ dzia³ania gracza determinuj¹c¹ jego efektywnoœæ podczas gry (Panfil 2007, s. 84). Hierarchicznie zró¿nicowany ich uk³ad stanowi o uzdolnieniu
zawodnika do gry na konkretnej pozycji i pe³nienia okreœlonej funkcji wobec grupy. Maj¹c na
uwadze fakt, ¿e ustrój cz³owieka cechuje z³o¿onoœæ ró¿nych komponentów jego dyspozycji oraz
mo¿noœæ organizmu do kompensowania ró¿nych niedostatków przyjmuje siê, ¿e mog¹ one tworzyæ osobnicze, oryginalne zespolone interdyspozycje. Z umiejêtnoœci¹ do dzia³ania zawodnika
w czasie gry maj¹ wiêc zwi¹zek dyspozycje osobnicze, które wspólnie oddzia³uj¹c na siebie
sprzyjaj¹ powstawaniu nowych jego mo¿liwoœci. Uk³ad wzajemnych relacji dyspozycji osobniczych wykracza wiêc poza poszczególne dyspozycje rozpatrywane we wzglêdnej izolacji
i w po³¹czeniu bior¹ udzia³ jako nowa jakoœæ (interdyspozycja), która nie jest prost¹ sum¹ poziomu dyspozycji j¹ tworz¹cych (Panfil 2006, s. 49). Wybitnym graczem jest wiêc cz³owiek posiadaj¹cy umiejêtnoœæ do ró¿norodnego dzia³ania, w zmiennych sytuacjach gry defensywnej i ofensywnej. Praktyka jednak wskazuje, ¿e do wyj¹tków nale¿¹ gracze potrafi¹cy dzia³aæ równie
sprawnie tak w ataku jak i obronie i to wydaje siê byæ g³ównym powodem rzadkoœci pojawiania
siê tzw. graczy „wszechstronnych”. Udzia³ zawodników w grze opiera siê na za³o¿eniu, ¿e ka¿dy
z nich wykonuje zadania warunkowane tym co umie najlepiej czyniæ. Mimo lakonicznoœci opisu
dyspozycji mo¿na przyj¹æ, ¿e cz³owiek jest uzdolniony do gry gdy: posiada zespolone dyspozycje do dzia³ania, uzupe³nione specjalistyczn¹ wiedz¹ i specyficznymi umiejêtnoœciami ruchowymi, a gdy pojawi siê chêæ dostateczna i nie przeszkadzaj¹ okolicznoœci wspó³zawodnicz¹c z równymi sobie, osi¹ga wybitne rezultaty. Praktyka dowodzi, ¿e m³ody cz³owiek, z dyspozycjami do
gry w pi³kê rêczn¹, chêtnie podejmuje dzia³ania dla potwierdzenia swojej wartoœci sportowej.
Naturalne staje siê wtedy d¹¿enie do nieustannego doskonalenia siê w specyficznym procesie
treningowym doprowadzaj¹cym do mistrzostwa. Istota ró¿norodnoœci dzia³ania graczy polega na
tym, ¿e poprzez ich wspó³dzia³anie (wzajemne sobie pomaganie) wykonywanie poleconych
zadañ doprowadza do osi¹gniêcia celu, o który toczy siê gra. Wczeœniej stwierdzono, ¿e trudnoœæ
powierzanych zadañ warunkuje skala ich uzdolnienia natomiast sprawnoœæ dzia³ania warunkuje
ich umiejêtnoœci do wspó³dzia³ania czyli indywidualnych dzia³añ wzglêdnie i bezwzglêdnie
zale¿nych od parterów. Gracze wspó³dzia³aj¹c, s¹ ze sob¹ powi¹zani hierarchicznie wg zasady
nadrzêdnoœci – lider grupy, gracze podstawowi i rezerwowi. Zale¿noœæ taka s³u¿y dobrze ich
wspó³dzia³aniu, które opiera siê na zasadach odnosz¹cych siê do wspólnego przekonania co do
przyjêtych zadañ i sposobów ich realizacji, dla osi¹gniêcia celu o który toczy siê gra. Jak ju¿
wspomniano nie mo¿e w czasie wspó³zawodnictwa dzia³aæ tak grupa gdy jej funkcjonowanie jest
rozumiane w kategorii kolektywu w dzia³aniach, którego wystêpuje objaw tzw. „grupowego
myœlenia”. Na takie nieracjonalne rozumienie gry sk³adaj¹ siê m.in. wiara w m¹droœæ grupy i iluzja jednomyœlnoœci. Przyjmuje siê, ¿e wtedy akceptowane s¹ s¹dy zgodne z punktem widzenia
wiêkszoœci (Zió³kowski 2004, s. 31). W zwi¹zku z powy¿szym warunkiem koniecznym, zapewniaj¹cym postêp umiejêtnoœci do dzia³ania w czasie gry jest wieloletni wszechstronny proces trenowania i racjonalnie zorganizowane wspó³zawodnictwo. Wymienione czynniki musz¹ byæ
umiejscowione w dobrze zorganizowanym œrodowisku spo³ecznym i kierowane przez wysokiej
klasy specjalistów
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Podstawowy etap kszta³cenia gracza
Proces kszta³cenia gracza jest wieloletnim pasmem skutków zdarzeñ powi¹zanych przyczynowo, które w przewidzianym czasie winny wywo³aæ zmiany adaptacyjne w organizmie
zawodnika warunkuj¹ce osi¹gniêcie mistrzowskiej umiejêtnoœci gry. Z uwagi na to, ¿e adaptacja
poszczególnych organów i ca³ych uk³adów organizmu gracza jest procesem bardzo z³o¿onym, to
dopiero wieloletnie trenowanie wywo³uje w organizmie, adekwatne do specyficznych warunków, zmiany. Jest wiêc to nie³atwe przedsiêwziêcie (wychowawcze, metodyczne, organizacyjne), poniewa¿ z jednej strony doskonalenie dyspozycji osobniczych powinno siê odbywaæ bez
naruszania zdrowia, z drugiej zaœ obci¹¿enie wysi³kiem musi byæ tak znaczne aby w wyznaczonym odcinku czasu spowodowa³o postêp umiejêtnoœci gry.
Celem etapu jest prognoza, która ma umo¿liwiæ odpowiedŸ na pytanie: co bêdzie w przysz³oœci? Jest to równie¿ z³o¿one zadanie, w zwi¹zku z czym przewidywanie powinno byæ oparte na racjonalnych podstawach umo¿liwiaj¹cych, w miarê dok³adnego okreœlenia dyspozycji do
gry na konkretnej pozycji. Ich podstawê stanowi¹ wyniki obserwacji gracza dzia³ania w czasie
wspó³zawodniczenia oraz wyniki testów (laboratoryjnych, specyficznych testów psychomotorycznych, motorycznych). Wa¿nym etapowym celem jest eliminowanie braków specjalistycznej
wiedzy, b³êdów w wykonywaniu czynnoœæ ruchowych (z pi³k¹, przeciw pi³ce, bez pi³ki) oraz niedostatków w umiejêtnoœciach dzia³ania na konkretnej pozycji. Jest to etap rozpoznawania dyspozycji graczy w zwi¹zku z tym winny byæ eliminowane ich niedostatki, które gdy nie zostan¹
usuniête, w sposób istotny, mog¹ ograniczyæ mistrzostwo. Jest to niepowtarzalna okazja do ujawnienia, poprzez ekstensywny trening, skali dyspozycji zawodników do gry w pi³kê rêczn¹.
Podstawowy etap obejmuje graczy w okresie wieku m³odzieñczego (16-19 lat) a wiêc znajduj¹cych siê w okresie koñcz¹cego siê biologicznego dojrzewania i kszta³towania siê osobowoœci. Dla tego wieku charakterystyczny jest rozwój rodzajów pamiêci, co stwarza mo¿liwoœci
wykorzystywania ró¿norodnych œrodków i metod doskonalenia ujawnianych dyspozycji. Rozwija siê zdolnoœæ do korzystania z uogólnieñ oraz myœlenia zwi¹zanego z wykorzystywaniem pojêæ
wywiedzionych z za³o¿eñ nie popartych doœwiadczeniem. Jest to wiek, którego przedzia³ czasu
sprzyja doskonaleniu wszechstronnych mo¿liwoœci ruchowych oraz harmonii w sferze psychomotorycznej (Szopa i wsp. 1996).
Wszelkie dzia³ania zmierzaj¹ce do wywo³ania okreœlonych zmian modyfikuj¹cych postawy
i zachowania siê graczy, okreœla siê jako dzia³ania spo³eczne, którego czêœciami s¹ gracze-podmioty oddzia³ywania zmierzaj¹cego do osi¹gniêcia okreœlonych celów wynikaj¹cych z idea³u
wychowawczego i sportowych zamierzeñ, oraz trenerzy i ich doradcy dzia³aj¹cy na rzecz ich
spe³nienia. S¹ to cele o charakterze perspektywicznym w zwi¹zku z czym ich dostrzeganie przez
graczy, trenerów i doradców oraz realizacja winny byæ efektem myœlenia i dzia³ania perspektywicznego. Nale¿y sobie zdawaæ sprawê, ¿e równie¿ wystêpuj¹ czynniki ograniczaj¹ce doskonalenie specyficznych dyspozycji zawodnika do gra w pi³kê rêczn¹ na okreœlonej pozycji. Trudnoœci w tym wzglêdzie potêguj¹: mnogoœæ cech i dyspozycji decyduj¹cych o przysz³ych osi¹gniêciach sportowych oraz zale¿noœci miêdzy nimi wystêpuj¹ce.
Z³o¿onoœæ procesu wynika z koniecznoœci takiego przygotowania graczy aby posiedli
umiejêtnoœci sta³ego dostosowania siê do zmian sytuacji powstaj¹cych w czasie gry, poprzez
twórcze i sprawne urzeczywistnianie swych dzia³añ (percepcyjno-motorycznych) w wyniku
przewidywania zamys³ów partnerów i przeciwnika. St¹d efektywne etapowe trenowanie graczy
jest uwarunkowane wzajemn¹ wspó³zale¿noœci¹, istoty gry w pi³kê rêczn¹ z cechami i dyspozycjami zawodników, których doskonalenie jest g³ównym celem procesu ich trenowania. Z wymienionych powodów proces trenowania mo¿na rozumieæ jako „programowane, modyfikowane
pasmo zdarzeñ, których istot¹ jest wywo³anie zmian adaptacyjnych w organizmie gracza bez
naruszenia zdrowia”. Proces jest efektywny gdy w przewidzianym czasie spowoduje postêp
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sprawnoœci do dzia³ania w czasie gry, jest skuteczny gdy oczekiwany postêp mo¿na œledziæ za
pomoc¹ jakoœciowych i iloœciowych mierników. Jego istota polega wiêc na systematycznej analizie przyczyn i wywo³anych skutków. Przyczynami powoduj¹cymi wszelkie zmiany (w dzia³aniu gracza, zdolnoœci jego organizmu do wyzwolenia wiêkszej iloœci energii, odpornoœæ organizmu na zmêczenie) s¹ adekwatne zewnêtrzne i wewnêtrzne bodŸce. Gdy maj¹ charakter adaptacyjny wówczas wystêpuje istotny ich zwi¹zek z korzystnymi zmianami funkcji organizmu trenuj¹cego gracza. Znakiem racjonalnoœci postêpowania trenera jest ustawiczne poznawanie sposobów kierowania tym procesem przez dostosowywanie jego œrodków, metod, form do indywidualnych cech i zmieniaj¹cych siê dyspozycji gracza.
Przyjmuje siê zasadê, ¿e proces trenowania gracza nie tylko winien doskonaliæ jego adaptacje do znoszenia w czasie gry coraz to wiêkszego wysi³ku, ale równie¿ podwy¿szaæ jego odpornoœæ psychiczn¹, koncentracjê uwagi jak i pewnoœæ siebie (Nowicki 2004). Winien te¿ ukszta³towaæ postawê do samoskutecznoœci przez utrwalanie zaufania do w³asnych mo¿liwoœci zawodniczych, gdy¿ to sprzyja d¹¿eniu do sta³ego przekraczania aktualnych mo¿liwoœci (Blechacz
2004). Nie mo¿na jednak preferowaæ takiego postêpowania w nadmiarze by nie doprowadziæ
gracza do psychofizycznego wyczerpania. Aby wyst¹pi³a racjonalna zale¿noœæ miêdzy okolicznoœciami procesu treningowego a wspó³zawodnictwa, trenera winna cechowaæ zdolnoœæ przewidywania w jakim kierunku rozwija siê gra w pi³kê rêczn¹ (dzia³ania graczy, interpretacja przepisów gry lub zmiany regu³ gry, organizacja wspó³zawodnictwa) po to aby wyobraziæ sobie jakie
bêd¹ w przysz³oœci wobec nich wymagania.

Wspó³zawodnictwo – g³ówny sk³adnik procesu trenowania gracza
To co wyró¿nia sport klasyfikowany od innych czêœci kultury fizycznej jest zorganizowanie
wspó³zawodnictwa i ono w stopniu najwy¿szym motywuje gracza do doskonalenia samego siebie.
Wspó³zawodnictwo jest kooperacj¹ pozytywn¹, do której wprowadzone s¹ elementy kooperacji
negatywnej aby sprawniej osi¹gaæ cele (Pszczo³owski 1978, s. 273). Wspó³zawodnicz¹c w czasie
gry obie strony pod pewnymi wzglêdami pomagaj¹ sobie wzajemnie, przeszkadzanie zaœ wynika
tylko ze sprzecznoœci celów, gdy¿ zysk jednej strony jest strat¹ drugiej. Podstawê tak rozumianego
wspó³zawodnictwa stanowi za³o¿enie, ¿e nie spotyka siê w nim wroga lecz konkurenta, którego
umiejêtnoœci gry umo¿liwiaj¹ poznanie w³asnych mo¿liwoœci zawodniczych ale i te¿ ograniczeñ.
Jest to wiêc nadrzêdna wartoœæ wspó³zawodniczenia – kooperacja pozytywna, czyli konfrontacja
sprzyjaj¹ca poznaniu w³asnych mo¿liwoœci zawodniczych, po to aby podj¹æ dalsze starania dla
doskonalenia samego siebie. Z tych powodów nale¿y w pe³ni egzekwowaæ grê wed³ug zasady „Fair
play” nawet gdyby to mia³o oznaczaæ przegran¹. Nale¿y bezwzglêdnie wyci¹gaæ wszelkie konsekwencje wobec graczy, którzy wspó³zawodnicz¹c ³ami¹ zasady „czystoœci” gry.
Wykszta³cenie gracza œwiatowego formatu jest niemo¿liwe bez dostarczenia mu okazji do
zdobywania doœwiadczenia podczas dzia³ania warunkowanego: wysok¹ motywacjê do osi¹gniêæ, stosownym pobudzeniem emocjonalnym oraz koniecznoœci¹ dostosowywania siê psychomotorycznego do zewnêtrznych, zmiennych warunków. Wspó³zawodnictwo w stopniu najwy¿szym sprzyja doskonaleniu: niezale¿noœci w myœleniu i dzia³aniu, zdolnoœci do samodzielnego
znajdowania rozwi¹zania powsta³ych sytuacji (inicjatywa), realizmu podejmowanych decyzji,
oraz nawi¹zywania pozytywnych kontaktów z otoczeniem (partnerzy, przeciwnicy, sêdziowie,
widzowie). Udzia³ we wspó³zawodnictwie budzi wiarê we w³asne mo¿liwoœci oraz zwiêksza
ochotê do ponownego udzia³u w nim. Towarzyszy temu chêæ narzucania sobie zadañ trudniejszych do wykonania i postanowienie ich odpowiedzialnej realizacji. Podczas gry zawodnik zdobywa doœwiadczenie, zarówno jak rywalizowaæ i jak wspó³dzia³aæ razem, gdy¿ wtedy uczy siê
postrzegaæ grê przez umiejêtnoœci jej uczestników. W takich okolicznoœciach maksymalizuje siê
podmiotowoœæ wspó³uczestnicz¹cych graczy, co stwarza dla nich wyj¹tkow¹ okazjê do wykazywania siê osobistymi przymiotami.
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Mistrzostwo sportowe nigdy nie jest poœrednim skutkiem jednostkowej przyczyny, ale jest
zawsze zespolon¹ wartoœci¹ wielu czynników. Z tego powodu doskonalenie umiejêtnoœci do
dzia³ania w czasie gry jest nie do pomyœlenia bez wspó³zawodnictwa, poniewa¿ zawsze towarzyszy im motywacja do osi¹gniêæ oraz pobudzenie emocjonalne. W takich okolicznoœciach niezbêdny jest nadzwyczajny okres, napiêæ psychicznych, wysi³ku psychomotorycznego i fizycznego, które s¹ tym intensywniejsze im bardziej s¹ zrównowa¿one szanse na wygran¹. Wystêpuj¹
wiêc one zawsze wtedy gdy rywalizuj¹ przeciw sobie gracze o równych mo¿liwoœciach i umiejêtnoœciach gry. Wspó³zawodniczenie z równym sobie w myœl zasady „raz ty raz ja” stwarza najodpowiedniejsze warunki do doskonalenia umiejêtnoœci gry. Udzia³ w nim jest wiêc warunkiem
koniecznym i niezbêdnym aby zawodnik uzyska³ mistrzowsk¹ sprawnoœæ do dzia³ania. Nawet
najlepiej zaprogramowanemu i poprawnie metodycznie przeprowadzonemu treningowi takie
okolicznoœci nie towarzysz¹. Z tych powodów proces treningowy nie „wychowa” zwyciêzcy,
poniewa¿ tylko podczas wspó³zawodniczenia wykonywanie zadañ wymaga aktywnoœci gracza
nastawionej na uzyskanie powodzenia, które jest warunkowane: skutecznoœci¹ i aktywnoœci¹
podjêtych dzia³añ. Wspó³zawodniczenie „wychowuje” zwyciêzcê przez poznawanie: zwi¹zków
przyczynowo-skutkowych, znaczenia mobilizuj¹cego wykorzystywania pobudzenia emocjonalnego, oraz poczucia radoœci z aktywnego uczestniczenia w odnoszeniu wygranej. Wtedy kszta³ci siê te¿ postawa czynnego obserwatora co pozwala unaoczniaæ graczowi, jego zalety i braki.
W tych okolicznoœciach aktywnoœæ graczy zawsze musi byæ nastawiona na powodzenie, które
warunkuj¹: odpowiedzialnoœæ, nieustêpliwoœæ i niezawodnoœæ dzia³ania. S¹ to zalety charakterystyczne dla gracza typu „zwyciêzca”. Historia wielopodmiotowych gier notuje wiele przypadków zawodników, którzy mimo dyspozycji wykazywanych podczas gier kontrolnych nie potrafili ich niezawodnie wykorzystywaæ w czasie rzeczywistej gry, a w szczególnoœci wtedy, gdy jej
celem by³a wysoka stawka.
Udzia³ we wspó³zawodnictwie spe³nia dwie funkcje. W pierwszej kolejnoœci pozwala pozyskiwaæ informacje o postêpach graczy i tym samym stanowi ocenê racjonalnoœci procesu ich trenowania. W drugiej zaœ powodzenie lub niepowodzenie podczas wspó³zawodniczenia jest dla
graczy punktem wyjœcia do samokontroli, która w konsekwencji powinna staæ siê impulsem
zachêcaj¹cym do treningu. Nale¿y podkreœliæ, ¿e na podstawowym etapie tego rodzaju oceny nie
polegaj¹ na tym, aby by³ sprawiedliwy podzia³ odpowiedzialnoœci gracza i trenera za postêp lub
jego brak ale polegaj¹ na tym, aby zaistnia³y okolicznoœci sprzyjaj¹ce ich wspó³pracy.
Przedstawiona istota wspó³zawodnictwa sportowego wskazuje, jak wa¿n¹ odgrywa rolê,
poniewa¿ uczestnictwo w nim pozwala sportowcowi wkraczaæ w rzeczywistoœæ, w której
wystawione s¹ na próbê jego mo¿liwoœci duchowe, psychiczne i fizyczne. W zwi¹zku z tym
przyjmuje siê te¿ jako podstawê za³o¿enie koniecznoœci instytucjonalnego po³¹czenia kszta³cenia graczy z ustrojem szkolnym. Bierze siê pod uwagê misjê jak¹ winny spe³niaæ szko³y,
których jednym z wa¿niejszych zadañ jest rozwijanie uzdolnieñ m³odzie¿y, w takim tak¿e
sportowych. Wskazuje siê na Szko³ê Mistrzostwa Sportowego (SMS) jako sprzymierzeñca
tego procesu bez zastrze¿eñ, poniewa¿ trudno zakwestionowaæ ten pogl¹d niesprzyjaj¹cymi
faktami. Przyjmuje siê za pewnik, ¿e donios³oœæ zainteresowania siê klasyfikowanym sportem
mo¿e najsilniej przejawiaæ siê w systemie oœwiaty, poniewa¿ w szkole osi¹gniêcia w sporcie
mog¹ byæ najpe³niej uznawane na równi z innymi osi¹gniêciami uczniów (Poœpiech 2000).
Wtedy specjalizowanie siê w grze sportowej przestaje byæ osobist¹ spraw¹ gracza-ucznia, a to
powoduje, ¿e trud zwi¹zany z d¹¿eniem do mistrzostwa sportowego bêdzie skutecznie wzmacniany. Uprawianie sportu poza szkolnym ustrojem mo¿e powodowaæ, ¿e osi¹gane przez
uczniów sukcesy bêd¹ budziæ nik³e zainteresowanie tego œrodowiska, a czêsto nawet i rodziców. Osi¹gniêcia sportowe traktowane s¹ wtedy w kategoriach nieuprzywilejowanych i zajmuj¹ relatywnie niewysok¹ pozycjê w hierarchii wartoœci obowi¹zuj¹cych w konkretnym œro-
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dowisku szkolnym i rodzinnym. Takie nastawienie wobec sukcesów sportowych uczniów,
mo¿e wywo³aæ konflikty, które bêd¹ tym wiêksze im w systemie wartoœci ucznia udzia³ w sporcie klasyfikowanym zajmuje wy¿sz¹ pozycjê.
Kiedy gracz (uczeñ) wykazuje ponadprzeciêtne dyspozycje do konkretnej gry wielopodmiotowej, powinien podj¹æ kszta³cenie ogólne i specjalistyczne (sportowe) w Szkole Mistrzostwa Sportowego (SMS), a nastêpnie w Akademickim Centrum Szkolenia Sportowego (ACSS)
usytuowanego w systemie kszta³cenia akademickiego. Wtedy jest szansa zabiegania o to, aby
w nastêpuj¹cych po sobie etapach (podstawowy – specjalny) w kszta³ceniu gracza nadrzêdny cel
(mistrzowskiej sprawnoœci w dzia³aniu w czasie gry) spotêgowa³ motywacjê jego osi¹gniêcia.

Idea koncepcji organizacji wspó³zawodnictwa
Z przedstawionego pogl¹du wynika, ¿e nadrzêdna zasada organizacji wspó³zawodnictwa
polega na zapewnianiu graj¹cym równoœci szans, co nie tylko polega na odnoszeniu zwyciêstwa
formalnego, ale polega przede wszystkim na stworzeniu mo¿liwoœci dla przekraczania w³asnych
ograniczeñ. Dla spe³nienia tego postulatu niezbêdna jest znaczna jego modyfikacja. Jej podstawê stanowi zasada, ¿e przyjêta forma organizacyjna wspó³zawodnictwa nie mo¿e sprzyjaæ przeciêtnie uzdolnionym graczom dopuszczaj¹c ich do udzia³u w zawodach najwy¿szej rangi. Obecna jego organizacja temu sprzyja, poniewa¿ zwraca siê uwagê na osi¹gniêcia grupy lekcewa¿¹c
ponadprzeciêtnych graczy. Nierzadko bowiem bardzo uzdolniony gracz, otoczony partnerami
o przeciêtnych lub miernych mo¿liwoœciach jest zmuszony do pozostania w zespole i z nim do
gry na niskim poziomie sportowym. Preferowanie rywalizacji klubowych zespo³ów powoduje
i to, ¿e w przewa¿aj¹cych przypadkach mierni gracze zdobywaj¹ najwy¿sze lokaty co jest z³udn¹ praktyk¹, poniewa¿ z oceny efektów ich wspó³zawodnictwa wyci¹ga siê fa³szywe wnioski.
Budowana na tych wynikach prognoza o ich mo¿liwoœciach zawodniczych przynosi rozczarowanie, gdy¿ w wieku póŸniejszym nie s¹ przydatni do gry na europejskim poziomie.
¯eby efekty wspó³zawodniczenia rzetelnie „informowa³y” gracza co do jego przysz³oœci
sportowej niezbêdna jest znaczna modyfikacja jego organizacji. Polegaæ powinna ona na wdro¿eniu do praktyki gry w pi³kê rêczn¹ takiej formy, która umo¿liwi najzdolniejszym wspó³zawodniczyæ z równymi sobie, poniewa¿ tylko w takich okolicznoœciach kreuje siê w pe³ni postawa rywalizacji. Równoœæ szans, a w zwi¹zku z tym niepewnoœæ co do koñcowego wyniku gry,
wywo³uje motywacjê do ujawniania posiadanych mo¿liwoœci zawodniczych co ma decyduj¹ce
znaczenie w prognozowaniu skali przysz³ego mistrzostwa. Ma to istotny zwi¹zek z jego rozpoznaniem i to z tego powodu udzia³ w nim jest czynnikiem najistotniejszym, w ka¿dym kolejnym
etapie kszta³cenia graczy.
W przedstawionej formie wspó³zawodnictwo równie¿ obejmuje terytorium kraju ale jego
istota polega na tym, ¿e na ka¿dym kolejnym jego poziomie nastêpuje powo³ywanie reprezentacji najbardziej uzdolnionych graczy. Taka organizacja wspó³zawodniczenia nie tylko spe³nia
postulat gry „równy z równym”, ale umo¿liwia najzdolniejszym, bez wzglêdu na miejsce
zamieszkania, poziom sportowy zespo³u klubowego, w ka¿dym sezonie trzyletniego trenowania (SMS) zaprezentowaæ swoje zawodnicze mo¿liwoœci w grze fina³owej. Uzdolnienie jest
wiêc jedynym kryterium doboru zawodników do reprezentacji, bêd¹cych w przedziale
wieku od 16 do 19 lat a wiêc znajduj¹cych siê w okresie dorastania i wystêpuj¹cych
w kategorii sportowej junior. Za poziom podstawowy przyjêto wspó³zawodnictwo swym
zasiêgiem obejmuj¹ce terytorium województwa. Jest to wspó³zawodnictwo w formule reprezentacji klubowej (SMS i inne organizacje), którego celem jest wy³onienie najlepszych graczy
dla reprezentowania regionu. Jest to bardzo wa¿na forma organizacji wspó³zawodnictwa,
poniewa¿ mecze s¹ czêsto rozgrywane w otoczeniu najbli¿szych (rodzice, nauczyciele, uczniowie, s¹siedzi itp.) co w najwy¿szym stopniu wp³ywa na rangê osi¹gniêcia sportowego. Ze
12
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Tabela 1. Idea i zadania organizacji współzawodnictwa uzdolnionych graczy (podstawowy etap)

wzglêdu na relatywnie nieznaczne odleg³oœci powinny byæ one w swej formie bardzo rozszerzone w czasie, jak i ze wzglêdu na liczbê dru¿yn.
Podzia³ administracyjny Polski sprzyja wy³onieniu 16 reprezentacji województw, które
przyst¹pi¹ do dalszego wspó³zawodniczenia. Rozgrywki tej formy i kolejnych winny odbywaæ
siê w terminach wydzielonych (np. jak Euroliga, „Liga Mistrzów”), tak aby nie dezorganizowaæ
wspó³zawodnictwa w regionie. Faza wspó³zawodniczenia reprezentacji województw odbywa siê
w grupach (A – B – C – D) uformowanych z czterech reprezentacji, a dobranych wed³ug czêœci
Kraju (wschód – po³udnie – zachód – pó³noc) – tab. 1. Celem tego stopnia wspó³zawodnictwa
oraz kolejnych jego edycji jest ka¿dorazowe formowanie reprezentacji z najlepszych graczy.
W ten sposób zostan¹ wy³onione w sezonie dwie reprezentacje (28 najzdolniejszych graczy),
które w ramach dwóch zespo³ów „Biali” i „Czerwoni” rozgrywaj¹ mecz fina³owy o „Mistrzostwo Zwi¹zku Pi³ki Rêcznej w Polsce”. To co powinno byæ najbardziej cenione, „Mistrz Polski”,
winno byæ zarezerwowane dla graczy rzeczywiœcie uzdolnionych a wiêc tych graj¹cych na
poziomie rozgrywek ekstraklasy. Ze wzglêdów wychowawczych tytu³, który powinien byæ najbardziej ceniony, nie mo¿e byæ odbierany jako coœ ³atwego do osi¹gniêcia szczególnie wtedy gdy
jest siê zawodnikiem o przeciêtnych umiejêtnoœciach do gry.
W projekcie pominiêto informacje co do systemu rozgrywek (ka¿dy z ka¿dym, pucharowy
„play offs”) oraz osób dokonuj¹cych rekrutacji zawodników do reprezentacji. Ale uwa¿a siê, ¿e
terminarz wspó³zawodnictwa musi byæ racjonalny i stabilny oraz przekazany do informacji zainteresowanym w czasie znacznie go wyprzedzaj¹cym. Wspó³zawodnictwo jest tak wa¿ne, ¿e
winny o nim decydowaæ osoby kompetentne np. „Rada Trenerów”.
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2. W poszukiwaniu powi¹zañ miêdzy sprawnoœci¹ fizyczn¹ a zachowaniami
w grze w pi³kê rêczn¹ wœród dzieci w wieku wczesnoszkolnym
Searching for connections between physical efficiency and behaviours during
the game of handball among the children at an early school age
W³adys³aw Machnacz*, Andrzej Dudkowski**, Andrzej Rokita***
S³owa kluczowe: sprawnoœæ fizyczna, zachowania podczas gry, wiek wczesnoszkolny,
pi³ka rêczna
Key words: physical efficiency, behaviours during the game, early school age, handball

Streszczenie: Dokonuj¹c oceny przejawów sprawnoœci fizycznej oraz zadatków do gry
i ich powi¹zañ kierowano siê chêci¹ weryfikacji nowej koncepcji identyfikacji uzdolnienia
do sportowych gier z pi³k¹. Opiera siê ona na ogólnym za³o¿eniu, ¿e najwa¿niejszymi
czynnikami prognostycznymi, a jednoczeœnie podstaw¹ zdolnoœci do gry s¹ tzw. zadatki
osobnicze do dzia³añ œrodowiskowych. Obserwacjom poddano 21 ch³opców w wieku
11-tu lat którzy, tworz¹c jedn¹ grupê æwiczebn¹, systematycznie uczêszczali na zajêcia
sportowe ukierunkowane na specjalizowanie siê w grze w pi³kê rêczn¹. Sprawnoœæ fizyczn¹ badano testem „Eurofit”, natomiast zachowania w grze oceniano w oparciu o „Arkusz
rejestracji danych s³u¿¹cych do opisu zadatków na gracza”, opracowany przez Naglaka
(2005). Na podstawie analizy wyników stwierdzono, i¿ istniej¹ zwi¹zki pomiêdzy sprawnoœci¹ fizyczn¹ a zachowaniami zawodnika podczas gry. Si³a zwi¹zku pomiêdzy sprawnoœci¹ fizyczn¹ a zachowaniami podczas gry jest umiarkowana (dodatnia). Oznacza to, ¿e im
sprawnoœæ fizyczna ch³opców jest wy¿sza, tym zadatki do gry wiêksze.
Summary: Making assessment of physical efficiency manifestations and talents for the
game with their connections, we intended to verify a new concept of identifying an aptitude for sports games with the ball. This concept is based upon a general assumption that
the most important prognostic factors and at the same time the basis for abilities for the
game are the so called personal talents for environmental activities. We observed 21 boys
aged 11 who formed an exercise group which systematically attended sports classes directed at specializing in the game of handball. Physical efficiency was measured by means of
the „Eurofit” test whereas behaviours during the game were assessed by „Data registration
sheet for the description of talents of a good player” elaborated by Naglak (2005). On the
basis of the result analysis we confirmed the existence of connections between physical efficiency and player's behaviours during the game. The strength of connection between physical efficiency and behaviours during the game is moderate (plus). This means that if physical efficiency of boys is higher, then the talents for the game are greater.

Wstêp
Identyfikacja i rozwój talentów w sporcie stanowi¹ czêsty przedmiot zainteresowania zarówno
teoretyków jak i praktyków sportu. Tematy te s¹ najczêœciej inspirowane potrzebami spo³ecznymi
i oczekiwaniami dotycz¹cymi praktycznego zastosowania uzyskiwanych rezultatów. Zagadnienia te
jednak nadal anga¿uj¹ zbyt ma³o uwagi pedagogów sportu zajmuj¹cych siê opiek¹ i stymulowaniem
rozwoju zdolnego sportowca na etapie wstêpnym, specjalizuj¹cego siê w grach zespo³owych.
Doœæ powszechnie uznaje siê, ¿e za osi¹gniêcia w ró¿nych formach gier z pi³k¹ odpowiedzialne s¹ „kompetencje sportowe”, które rozumie siê jako zespo³y wzajemnie siê uzupe³niaj¹cych „…w³aœciwoœci umys³owych, specjalnych umiejêtnoœci motorycznych, kompleksowych
i koordynacyjnych zdolnoœci motorycznych oraz budowa cia³a” (¯ak 2007). O poziomie „kompetencji sportowych” wnioskuje siê na podstawie osi¹gniêæ w testach sportowo-motorycznych.
* dr, **dr, ***dr, Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc³awiu
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Takie testy s¹ narzêdziami, które s¹ i zapewne d³ugo jeszcze bêd¹, najczêœciej stosowanymi
w diagnozie zdolnoœci i umiejêtnoœci motorycznych. Jednak¿e diagnoza testowa mimo swej popularnoœci spotyka siê tak¿e z krytyk¹. Najpowa¿niejszym spoœród stawianych jej zarzutów jest to, ¿e
nie wszyscy sportowcy charakteryzuj¹cy siê wysokim poziomem ,,kompetencji sportowych” dobrze
radz¹ sobie podczas gry. Na przyk³ad, Machnacz (2003a,b) wykaza³, ¿e analizowana zawodniczka
osi¹ga³a stosunkowo niski poziom (na tle grup reprezentatywnych) uznawanych za wiod¹ce dla gry
w pi³kê rêczn¹ dyspozycji motorycznych, w relacji do wysokiego poziomu osi¹gniêæ sportowych.
Na etapie profesjonalnym, dodatkow¹ wartoœci¹ uzdolnionego gracza jest tak¿e jego zdolnoœæ do
dzia³añ kooperacyjnych. Innym mankamentem testów jest to, ¿e nie stanowi¹ one wystarczaj¹cego
punktu wyjœcia w doborze i selekcji, zw³aszcza w odniesieniu do dzieci, podczas gdy w³aœnie im
winna, w ostatecznym efekcie s³u¿yæ diagnoza dokonywana na u¿ytek praktyki.
W teorii i metodyce zespo³owych gier sportowych istnieje spór o sposoby identyfikacji uzdolnienia do sportowych gier z pi³k¹ jeœli chodzi o etap wstêpny treningu. Najd³u¿sz¹ historiê ma
zapewne koncepcja tak zwanego „modelu mistrza”. Zasadniczy kierunek badañ w tym ujêciu koncentruje siê na okreœlaniu cech wiod¹cych dla danej dyscypliny. Im wiêcej cech wartoœciuj¹cych,
tym model sk³adaj¹cy siê na kompleksow¹ charakterystykê gracza bêdzie pe³niejszy. Dziêki stosowaniu adekwatnych kryteriów i norm, prawid³owy przebieg naboru, jak równie¿ wszystkich etapów selekcji, powinien przebiegaæ prawid³owo (Sozañski 1981, ¯ak 2007). W podejœciu praktycznym sprowadza siê to najczêœciej do poszukiwania takich osobników, którzy ju¿ w m³odym wieku
posiadaj¹ wy¿szy od przeciêtnego poziom tych cech. Podobnie uwa¿a Hebbelinck (1989) chocia¿
twierdzi, ¿e w wielu dyscyplinach to przede wszystkim posiadanie odpowiedniej budowy fizycznej w momencie rozpoczynania kariery umo¿liwi dopiero zawodnikowi skoncentrowanie siê na
rozwijaniu innych cech (psychicznych, technicznych fizjologicznych), niezbêdnych do osi¹gniêcia
najlepszych wyników. Z pewnoœci¹ wp³yw na taki pogl¹d mia³a stwierdzona przez tego autora niezbyt wysoka trafnoœæ metod prognozowania poziomu sprawnoœci fizycznej.
Nieco inny pogl¹d spotkaæ mo¿na w pracach Naglaka (1996, 2001, 2005) który przyjmuje,
¿e najwa¿niejszym czynnikiem prognostycznym s¹ zadatki na gracza, oceniane na podstawie
okreœlonych zachowañ podczas gry. Uzdolnienie nie zale¿y bowiem, zdaniem Naglaka (2005,
s.78) „...od roku urodzenia dziecka, poziomu mierzonych cech i zdolnoœci, ale przede wszystkim
od tego, jak on zachowuje siê podczas gry”. Identyfikuj¹c uzdolnienie do gry dziecka, Naglak
bierze pod uwagê przede wszystkim jego wyrazistoœæ kreacji, która ujawnia siê w sposobach
tworzenia gry. Dziecko nosi w sobie aktywnoœæ spontaniczn¹, która bêd¹c jeszcze niezale¿na od
wp³ywów uczenia siê powoduje, ¿e ju¿ ten najm³odszy sportowiec w specyficzny sposób wyra¿a swoje (choæby jeszcze nieudolnie i nieskutecznie) motywacje do podejmowania pewnych
dzia³añ. Poniewa¿ dziecko nie ma opanowanych sposobów gry, nale¿y poddawaæ je obserwacji
i oceniaæ zachowania uzewnêtrzniaj¹ce zadatki do dzia³añ w standardowych sytuacjach, aby
w konsekwencji „...uczyæ gry osoby z predyspozycjami, a nie kogokolwiek” (Naglak 2008, s.85).
Znamiona takich predyspozycji ten¿e autor przypisuje nie tylko takim graczom, którzy podejmuj¹ szybko trafne decyzje i skutecznie je wykonuj¹, lecz tak¿e osobnikom o sprawnym procesie decydowania, ale o ograniczonej skutecznoœci realizacji decyzji. Atutem takiego podejœcia
jest mo¿liwoœæ wczesnego rozpoznania uzdolnienia, a jak siê wydaje, jest to niezwykle wa¿ne
w przypadku kszta³towania zdolnoœci do sportowych gier z pi³k¹.
Celem opracowania jest ukazanie specyfiki identyfikowania uzdolnienia do gry w pi³kê rêczn¹ w oparciu o proponowany przez Naglaka (2005) „Arkusz rejestracji danych s³u¿¹cych do opisu
zadatków na gracza” oraz sprawdzenie, w jakim stopniu uzyskana ocena wi¹¿e siê z poziomem
sprawnoœci fizycznej (ocenianym testem „Eurofit”) analizowanej grupy dzieci. Do opracowania
zebranego materia³u wykorzystano nastêpuj¹ce metody statystyczne: œredni¹ arytmetyczn¹, odchylenie standardowe, wartoœci minimaln¹ i maksymaln¹ oraz wspó³czynnik korelacji liniowej.
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Materia³ i metody badañ
Badaniami objêto 21 ch³opców w wieku 11-tu lat, uczniów IV klasy Szko³y Podstawowej
Nr 1 we Wroc³awiu. Œrednia wysokoœæ cia³a badanych wynios³a 148,4 cm, natomiast masa
36,1 kg. Wszyscy badani ponadto trenuj¹ pi³kê rêczn¹ w klubie sportowym WKS Œl¹sk Wroc³aw.
Badania przeprowadzono w paŸdzierniku 2008 roku.
Do oceny poziomu sprawnoœci fizycznej ogólnej u¿yto Europejskiego Testu Sprawnoœci
Fizycznej „Eurofit” (1991) który sk³ada siê z 8 prób:
1. równowaga ogólna – postawa równowa¿na na jednej nodze,
2. szybkoœæ ruchów rêki – „stukanie w kr¹¿ki”,
3. gibkoœæ – w siadzie sk³on dosiê¿ny w przód,
4. si³a eksplozywna koñczyn dolnych – skok w dal z miejsca,
5. si³a statyczna miêœni r¹k – pomiar dynamometrem,
6. wytrzyma³oœæ si³owa miêœni brzucha – siady z le¿enia,
7. wytrzyma³oœæ si³owa miêœni ramion – zwis o ramionach ugiêtych,
8. wytrzyma³oœæ szybkoœciowa – bieg wahad³owy 10 x 5 m.
Wyniki poszczególnych prób w teœcie przeliczone zosta³y w nastêpuj¹cy sposób: zawodnikowi który uzyska³ w danej próbie najlepszy wynik przypisywano najwiêcej punktów (21),
a który uzyska³ wynik najs³abszy – najmniej punktów (1). Nastêpnie, ka¿demu zawodnikowi
punkty z poszczególnych prób dodano i na tej podstawie ustalono ranking zawodników w grupie (najwiêksza liczba punktów – pierwsze miejsce, najmniejsza liczba punktów – ostatnie miejsce). Pomiary sprawnoœci fizycznej ogólnej testem ,,Eurofit” odbywa³y siê dla wszystkich
uczniów w takich samych sta³ych warunkach przy nie zmienionej procedurze.
Do zapisu danych o zarejestrowanym kamer¹ zachowaniu siê gracza wykorzystano arkusz
rejestracji autorstwa Naglaka (2005). Zgodnie z zaleceniem autora, m³odych sportowców oceniano w 13 wyró¿nionych aspektach w skali punktowej od 1 do 5, gdzie 1-ka oznacza³a brak
jakichkolwiek predyspozycji do gry, a 5-ka najwy¿szy stopieñ zadatków do gry.
Obserwacje by³y rejestrowane na przygotowanych arkuszach, ujmuj¹cych nastêpuj¹ce kategorie obserwacyjne:
1. Czy dzia³a bez wahania?
2. Czy nie boi siê ryzyka?
3. Czy jest aktywny?
4. Czy wykonuje szybkie ruchy z pi³ka i bez pi³ki?
5. Czy dokonuje trafnego wyboru podania pi³ki?
6. Czy zdobywa punkty?
7. Czy zajmuje pozycjê do zdobycia punktu?
8. Czy doprowadza do przewagi liczebnej w ataku?
9. Czy jest aktywny w obronie?
10. Czy zdobywa pi³kê?
11. Czy blokuje atak pi³ki?
12. Czy nieustêpliwie utrudnia przeciwnikowi dzia³ania z pi³k¹?
13. Czy doprowadza do przewagi liczebnej w obronie?
Mecze pi³ki rêcznej rozgrywane by³y na hali sportowej, wed³ug obowi¹zuj¹cych przepisów
dla tej kategorii wiekowej.

Wyniki
I. Analiza wyników Testu Sprawnoœci Fizycznej „Eurofit”
Analiza wyników wykonanych badañ dostarczy³a wielu informacji o stanie motoryki
ch³opców w wieku 11-tu lat (tab. 1).
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Uzyskane wyniki odniesiono do przeprowadzonych we Wroc³awiu badañ z wykorzystaniem tego samego narzêdzia (Dudkowski 2004) i nie stwierdzono znacz¹cych rozbie¿noœci co do
ogólnych, œrednich wyników uzyskanych w poszczególnych próbach.
Tabela 1. Wyniki Testu Sprawności Fizycznej ,,Eurofit”

Analiza wyników pomiarów testu sprawnoœci fizycznej w badanej grupie wykaza³a bardzo
du¿e ró¿nice w wynikach pomiêdzy poszczególnymi ch³opcami. Œwiadczy to o du¿ych dysproporcjach w poziomie danej zdolnoœci wœród obserwowanych dzieci zainteresowanych trenowaniem pi³ki rêcznej. Najwiêksze rozbie¿noœci uzyskali badani w próbie „Wytrzyma³oœæ si³owa
ramion” gdzie odchylenie standardowe wynios³o a¿ 69,27, przy œredniej 105,8. Najmniejsze rozbie¿noœci ch³opcy uzyskali w próbie „Si³a statyczna koñczyn górnych”, z odchyleniem standardowym 3,3 i œredniej 17,62.
II. Analiza zachowañ w grze
Tabela 2. Wyniki opisu zadatków na gracza

Uwaga: rejestracja kategorii obserwacyjnych jest zgodna z ich opisem zawartym w rozdziale materiał i metody badań

Analiza wyników zadatków wykaza³a znaczne ró¿nice w ich poziomie wœród badanych
dzieci. Najwiêcej punktów badani uzyskali w 4 kryterium „Wykonuje szybkie ruchy z pi³ka i bez
pi³ki” (œrednia 3,76), a najmniej punktów w 7 kryterium „Zajmuje pozycje do zdobycia punktu”
(œrednia 2,24).
Tabela 3. Związek sprawności fizycznej ogólnej z zachowaniami podczas gry
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Analiza korelacji liniowej wykaza³a, ¿e istnieje zale¿noœæ pomiêdzy wynikami testu sprawnoœci fizycznej, a wynikami obserwacji zawodników podczas gry. Jest to korelacja dodatnia si³y umiarkowanej (r=0,54). Znaczy to, ¿e im zawodnik uzyska³ wiêksz¹ liczbê punktów w teœcie sprawnoœci
fizycznej tym lepsze wyniki osi¹gn¹³ podczas obserwacji zachowañ w grze. Jednak¿e umiarkowana
si³a zwi¹zku nie wskazuje, i¿ wysoki potencja³ motoryczny dziecka warunkuje w sposób jednoznaczny wysoki poziom zadatków sk³adaj¹cych siê na uzdolnienia do gry w pi³kê rêczna.

Wyniki
Poszukiwanie jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o kryteria identyfikuj¹ce uzdolnienie
do zespo³owej gry u dziecka w wieku wczesnoszkolnym, który w terminologii sportowej odpowiada wstêpnemu etapowi treningu, wydaje siê z góry skazane na niepowodzenie. Nie sposób
bowiem w podejmowanym tu zagadnieniu wypowiadaæ siê autorytatywnie. Poniewa¿ nigdy doœæ
rozwa¿añ nad zdolnoœciami i ich rozwojem podjêto próbê empirycznej weryfikacji odmiennego,
od powszechnie stosowanego, podejœcia do ich identyfikacji. Proces diagnostyczny zak³ada
przyjêcie jakiejœ koncepcji. Przedstawion¹ diagnozê oparto na pogl¹dach Naglaka, który zwraca
uwagê, ¿e ju¿ najm³odsze dzieci nosz¹ w sobie grê spontaniczn¹. Dlatego szczegó³owej analizie
poddano w pierwszej kolejnoœci ich rozumienie gry – to znaczy przejawy ró¿nych form ich
aktywnoœci sportowej identyfikowane w grze. Poniewa¿ takich zachowañ jakie wystêpuj¹ w grze
nie mo¿na zast¹piæ innymi formami ruchowymi przyjêto, ¿e nie powinno siê z niej rezygnowaæ
w ocenach uzdolnienia do gier sportowych. Taki rodzaj diagnozy mo¿na okreœliæ umownie mianem diagnozy funkcjonalnej. Oczywiœcie nie powinna ona koñczyæ ca³oœci postêpowania diagnostycznego, w drugiej kolejnoœci nale¿a³oby interesowaæ siê sfer¹ motoryczn¹, poznawcz¹,
emocjonaln¹ itd. W tym celu stosowaæ mo¿na wiele metod i narzêdzi badawczych. Ich dobór
bêdzie zale¿a³ przyk³adowo od problemu diagnostycznego, celu diagnozy i wieku badanego
dziecka. W pracy przeprowadzono analizy oceny zadatków do gry oraz stanu sprawnoœci fizycznej na stosunkowo liczebnie ma³ej grupie najm³odszych sportowców.
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3. Zwi¹zki sprawnoœci fizycznej ogólnej, ukierunkowanej z zachowaniami
dzieci ze wstêpnego etapu szkolenia podczas gry w pi³kê rêczn¹
Connections of general and directed efficiency with behaviours of
children at the preliminary stage of schooling during the game of handball
Andrzej Dudkowski*, W³adys³aw Machnacz**, Andrzej Rokita***
S³owa kluczowe: sprawnoœæ fizyczna ogólna i ukierunkowana, zachowania podczas gry,
etap wstêpny, pi³ka rêczna
Key words: general and directed efficiency, behaviours during the game, preliminary stage,
handball

Streszczenie: Kszta³cenie gracza z punktu widzenia osi¹gania przez niego przysz³ych sukcesów sportowych wymaga podzia³u okresu trenowania na przedzia³y czasowe uwzglêdniaj¹ce rozwój zarówno fizyczny, psychiczny oraz strukturê szkoln¹. Jednym z podstawowych zadañ ka¿dego etapu procesu treningowego jest rozwijanie sprawnoœci fizycznej
zawodników, która ma bezpoœredni zwi¹zek z wynikiem gry. Sprawnoœæ ta mo¿e przejawiaæ siê w ró¿nych postaciach. Celem pracy jest poszukiwanie zwi¹zku pomiêdzy sprawnoœci¹ fizyczn¹ ogóln¹, ukierunkowan¹ oraz zachowaniem zawodnika podczas gry. Materia³ badañ stanowi³o 21 uczniów, w wieku 10 lat, Szko³y Podstawowej Nr 1 we Wroc³awiu.
Uczniowie ci trenuj¹ pi³kê rêczn¹ w klubie WKS Œl¹sk Wroc³aw. W badaniach pos³u¿ono
siê metod¹ obserwacji. Do analizy wykorzystano wyniki próby sprawnoœci fizycznej ogólnej i ukierunkowanej oraz obserwacjê zawodów pi³ki rêcznej badanej grupy. Jako narzêdzie badawcze w ocenie sprawnoœci fizycznej ogólnej pos³u¿y³ test Eurofit, (1991) do
oceny sprawnoœci ukierunkowanej u¿yto testu Pytlika – ¯arka (1975), natomiast do oceny
zachowania dziecka podczas gry u¿yto arkusza obserwacji zadatków na gracza Naglaka
(2005). Na podstawie analizy wyników stwierdzono, i¿ istniej¹ zwi¹zki pomiêdzy sprawnoœci¹ fizyczn¹ ogóln¹ oraz ukierunkowan¹ z zachowaniami zawodnika podczas gry. Si³a
zwi¹zku pomiêdzy sprawnoœci¹ fizyczn¹ ogóln¹ a zachowaniami podczas gry jest umiarkowana (dodatnia) natomiast si³a zwi¹zku miêdzy sprawnoœci¹ fizyczn¹ ukierunkowan¹
a zachowaniami podczas gry – mocna (równie¿ dodatnia). Oznacza to, ¿e im sprawnoœæ
fizyczna ogólna i ukierunkowana wy¿sza tym predyspozycje do gry wiêksze.
Summary: Formation of player with regard to achieving future sport successes requires the
training process to be divided into time periods that take into account the player's physical
and mental development as well as the school structure. One of the basic tasks of every training process is the development of players' physical efficiency which is directly connected
with the result of the game. This efficiency can be manifested in various forms. Our elaboration is aimed at looking for connections between general and directed efficiency and the
behaviours of a player during the game. The research material comprised 21 pupils aged
10 who attend Primary School No 1 in Wrocław. These pupils have been practicing handball by participating in handball training sessions of the club WKS Śląsk Wrocław. In our
examinations we used the method of observation. For the purposes of analysis we employed the samples of general and directed efficiency and the observation of handball players
of the examined group. As a research tool to assess general efficiency we employed the
Eurofit Test and to asses directed efficiency we used Pytlik – Żarek test (1975), whereas to
assess the child's behaviour during the game we used the Naglak player makings observation sheet (2005). On the basis of the analysis of the results we concluded that there are
some existing connections between the general and directed efficiency with the player's
behaviours during the game.The strength of the connection of the general efficiency and
behaviours during the game is moderate (positive) while the strength of the connection of

* dr, **dr, ***dr, Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc³awiu
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the directed efficiency and behaviours during the game is strong (also positive). This means
that the higher general and directed efficiency, the better predispositions for the game.

Wstêp
Kszta³cenie gracza z punktu widzenia osi¹gania przez niego przysz³ych sukcesów sportowych
wymaga podzia³u okresu trenowania na przedzia³y czasowe uwzglêdniaj¹ce rozwój zarówno fizyczny, psychiczny oraz strukturê szkoln¹. Okresy te nazywane s¹ etapami. Do poszczególnych okresów
rozwojowych przypisane s¹ kategorie graczy, które maj¹ w sporcie klasyfikowanym wieloletni¹ tradycjê. Przyjête kryteria wyznaczaj¹ etapy: wstêpny, podstawowy, specjalny i profesjonalizacji
(Naglak 2001). W pracy poruszono problem zwi¹zany z doborem dzieci do wstêpnego etapu szkolenia. Jest to etap niezwykle wa¿ny gdy¿ od niego zale¿y jakie dzieci trafia do dyscypliny i jak przebiegaæ bêdzie ich rozwój. Jednym z podstawowych zadañ ka¿dego etapu procesu treningowego jest
rozwijanie sprawnoœci fizycznej zawodników, która ma bezpoœredni zwi¹zek z wynikiem gry.
Sprawnoœæ fizyczna (Talaga 2004) jest pojêciem szerokim, wi¹¿e siê bowiem ze stanem
ca³ego organizmu cz³owieka, a nie tylko z jego aparatem ruchu. Mo¿na j¹ okreœliæ jako aktualna
mo¿liwoœæ wykonania wszelkich dzia³añ motorycznych, decyduj¹cych o zaradnoœci cz³owieka
nie tylko w sporcie ale i w ¿yciu codziennym. Osiñski (1985, s.136) twierdzi, ¿e: „na sprawnoœæ
fizyczn¹, niezale¿nie od okreœlonego zasobu opanowanych æwiczeñ ruchowych, sk³ada siê dany
poziom wydolnoœci wszystkich narz¹dów i uk³adów, stan zdolnoœci motorycznych (si³a, szybkoœæ, wytrzyma³oœæ), a nawet pewne prawid³owoœci budowy cia³a. Skutecznoœæ dzia³ania
poszczególnych fizjologicznych funkcji organizmu, a w szczególnoœci sposobów przetwarzania
energii oraz zdolnoœci dostatecznego przystosowania do zmiennych warunków otoczenia, posiada, wiêc w obrêbie sprawnoœci fizycznej pierwszoplanowe znaczenie”.
Jest to w³aœciwoœæ ujêta ca³oœciowo, lecz w przypadku osób trenuj¹cych zespo³owe gry sportowe w jej obszarze wyró¿niæ mo¿na sprawnoœæ fizyczn¹ ogóln¹, ukierunkowan¹ oraz specjaln¹
(Nosal 1999). S¹ to formy, które odró¿niaj¹ siê ze wzglêdu na ich charakter pracy, lecz czêsto siê
mieszaj¹ i przechodz¹ jedna w drug¹ (Machnacz 2003). Czêsto uto¿samia siê sprawnoœæ fizyczn¹
ukierunkowan¹ ze specjaln¹ i odwrotnie. Przyjmuj¹c za Naglakiem (2001) podzia³ œrodków oraz
okresów treningowych powszechnie proponowanych w metodyce treningu sportowego mo¿emy
stwierdziæ, ¿e podczas ich trwania kszta³tujemy t¹ sprawnoœæ, która wystêpuje w nazwie.
Wielu autorów (Talaga 2004) uto¿samia sprawnoœæ fizyczn¹ ogóln¹ z wszechstronnym
kszta³towaniem i wzmacnianiem organizmu, rozwojem funkcji poszczególnych uk³adów i organów, podniesieniem poziomu zdolnoœci motorycznych, wyrównaniem braków. Okreœla aktualn¹
mo¿liwoœæ wykonania czynnoœci ruchowych wymagaj¹cych zaanga¿owania podstawowych
zdolnoœci motorycznych, a wiêc: si³y, szybkoœci i wytrzyma³oœci.
Sprawnoœæ fizyczna ukierunkowana umo¿liwia graczowi wykonywanie dzia³añ i czynnoœci
z pi³ka i bez pi³ki specyficznych dla dyscypliny w warunkach nie meczowych. Sprawnoœæ ta
umo¿liwia kszta³towanie typowych kompetencji sportowo-motywacyjnych charakterystycznych
dla gry w warunkach treningowych.
Sprawnoœæ specjalna to umiejêtnoœæ dzia³ania w grze (w³aœciwej lub grach szkolnych),
kszta³tuje siê j¹ w warunkach meczowych, przy odpowiedzialnoœci zawodnika za wynik.
Naglak (2001, 2005) nadaje pojêciu sprawnoœæ fizyczna ogólna znaczenie nadrzêdne zaœ
ukierunkowan¹ i specjaln¹ uto¿samia z sensem konkretnej gry i podporz¹dkuje jakiemuœ celowi.
Zarówno sprawnoœæ fizyczna ogólna jak i ukierunkowana oraz specjalna na ka¿dym poziomie etapu szkolenia powinna byæ poddawana systematycznej kontroli i ocenie.
Jak podaje £asiñski (1998) jednym z celów kontroli i oceny stosowanych w treningu jest:
· ustalenie stanu rzeczywistego sprawnoœci sportowca,
· porównywaniu stanu rzeczywistego ze stanem zamierzonym, celem ujawnienia ewentualnych niezgodnoœci miêdzy nimi,
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· wskazaniu sposobu osi¹gniêcia wy¿szej sprawnoœci czyli okreœlenia sposobu usuniêcia
stwierdzonych niezgodnoœci miêdzy stanem rzeczywistym, a zamierzonym.
Najczêstsz¹ form¹ kontroli jest test, jest to odpowiednio skonstruowana, obiektywna próba,
której wyniki ujmowane s¹ iloœciowo, stosowana w celu uzyskania odpowiedzi na okreœlone
pytanie. Test jest to wystandaryzowana próba, polegaj¹ca na wykonaniu zadania lub szeregu
zadañ przez jedn¹ osobê lub grupê i stwierdzeniu na tle badanej populacji wartoœci badanych
cech u tych osobników, czy grup.
Ocena sprawnoœci fizycznej ogólnej dokonuje siê za pomoc¹ ró¿norodnych mierników
o charakterze syntetycznym lub analitycznym. Otrzymany rezultat (tzw. indeks sprawnoœci gracza) zazwyczaj jest wyra¿ony za pomoc¹ prostej sumy wyników z arbitralnie dobranych testów
sprawnoœci. Na tym polu mamy bardzo du¿y wybór w poszczególnych kategoriach wiekowych
Denisiuka, Chromiñskiego, Zuchory, Pilicza, Eurofit i wiele innych (Talaga 2004). Znacznie
gorzej wygl¹da sytuacja przy próbie zdiagnozowania sprawnoœci fizycznej ukierunkowanej. Stosunkowo nieliczne prace w polskiej literaturze (test Czerwiñskiego 1996, Pytika – ¯arka 1975
czy te¿ Noszczaka) nie tworz¹ jednolitego systemu kontroli trenerskiej do poszczególnych etapów zaawansowania, gdy¿ dotycz¹ ró¿nego materia³u, nie pozwalaj¹ w wiêkszoœci porównaæ siê
i ró¿na jest interpretacja wyników. Brakuje jednak w polskiej literaturze nowych testów
uwzglêdniaj¹cych nowoczesne pogl¹dy o wiod¹cych dyspozycjach i uzdolnieniach determinuj¹cych poziom mistrzostwa, postêpy w technologii aparaturowej czy tez dzisiejsze wyzwania gry.
Jeszcze gorzej wygl¹da pomiar sprawnoœci fizycznej specjalnej, jest ona bardzo trudna do okreœlenia, a tym bardziej do pomiaru, zw³aszcza na wstêpnym etapie szkolenia, gdy dzieci dopiero
rozpoczynaj¹ naukê umiejêtnoœci ruchowych. W pracy za miarê sprawnoœci specjalnej przyjêto
zachowania zawodnika podczas gry, które okreœlaj¹ jego zadatki na gracza.
Celem pracy jest okreœlenie zwi¹zków pomiêdzy sprawnoœci fizyczn¹ ogóln¹, ukierunkowan¹ oraz zachowaniem zawodnika podczas gry na wstêpnym etapie szkolenia.
Na potrzeby pracy postawiono nastêpuj¹ce pytanie badawcze: Czy i jakie istniej¹ zwi¹zki
sprawnoœci fizycznej ogólnej i ukierunkowanej z zachowaniami zawodników podczas gry na
wstêpnym etapie szkolenia?

Materia³ i metoda badañ
Badaniami objêto 21 uczniów, IV klasy Szko³y Podstawowej Nr 1 we Wroc³awiu. Uczniowie ci trenuj¹ pi³kê rêczn¹ w klubie WKS Œl¹sk Wroc³aw. Badania przeprowadzono w paŸdzierniku 2008 roku. Œrednia wysokoœæ cia³a badanych wynios³a 148,4 cm, natomiast masa 36,1 kg.
W badaniach pos³u¿ono siê metod¹ obserwacji. Do analizy wykorzystano wyniki próby sprawnoœci fizycznej ogólnej i ukierunkowanej oraz obserwacjê zawodów pi³ki rêcznej badanej grupy.
Narzêdzie badawcze w ocenie sprawnoœci fizycznej ogólnej – test Eurofit (1991), sk³adaj¹cy siê z 8 prób:
1. równowaga ogólna – postawa równowa¿na na jednej nodze,
2. szybkoœæ ruchów rêki – „stukanie w kr¹¿ki”,
3. gibkoœæ – w siadzie sk³on dosiê¿ny w przód,
4. si³a eksplozywna – skok w dal z miejsca,
5. si³a statyczna miêœni r¹k – pomiar dynamometrem,
6. wytrzyma³oœæ si³owa miêœni brzucha – siady z le¿enia,
7. wytrzyma³oœæ si³owa miêœni ramion – zwis o ramionach ugiêtych,
8. wytrzyma³oœæ szybkoœciowa – bieg wahad³owy 10x5 m.
Narzêdzie oceny sprawnoœci fizycznej ukierunkowanej – test Pytlika-¯arka, sk³adaj¹cy siê
z 4 prób:
1. rzut do bramki po koz³owaniu,
2. rzut pi³ka lekarsk¹,
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3. poruszanie siê w obronie,
4. odbicia o œcianê.
Do oceny zachowania dziecka podczas gry u¿yto arkusza obserwacji autorstwa Naglaka
(2005) „Arkusz zadatków na gracza”.
Mecze pi³ki rêcznej podczas których oceniono zadatki do gry w pi³kê rêczn¹ rozegrane
zosta³y na hali sportowej wed³ug obowi¹zuj¹cych przepisów w danej kategorii.
Ocenê przeprowadzono stosuj¹c bezpoœredni¹ obserwacjê gry odtwarzaj¹c mecze na p³ycie
DVD, co pozwoli³o na wnikliw¹ obserwacje zachowania ka¿dego ch³opca.
W oparciu o badania przeprowadzone przez Naglaka (2005) skonstruowano kryteria
wed³ug, których oceniono zadatki poszczególnych graczy.
Zawodników oceniono w 13 wydzielonych elementach w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza³o brak jakichkolwiek predyspozycji do gry, a 5 najwy¿szy stopieñ zadatków do gry.
Ch³opców oceniono wed³ug nastêpuj¹cych kryteriów:
1. Dzia³a bez wahania
2. Nie boi siê ryzyka
3. Jest aktywny
4. Wykonuje szybkie ruchy z pi³ka i bez pi³ki
5. Dokonuje trafnego wyboru podania pi³ki
6. Zdobywa punkty
7. Zajmuje pozycjê do zdobycia punktu
8. Doprowadza do przewagi liczebnej w ataku
9. Jest aktywny w obronie
10. Zdobywa pi³kê
11. Blokuje atak pi³ka
12. Nieustêpliwie utrudnia przeciwnikowi dzia³ania z pi³k¹
13. Doprowadza do przewagi liczebnej w obronie
Wyniki poszczególnych prób w testach przeliczone zosta³y w nastêpuj¹cy sposób: zawodnikowi, który podczas wykonania próby uzyska³ najlepszy wynik przypisywano najwiêcej punktów 21 pkt, a który uzyska³ najs³abszy wynik – 1 pkt. Nastêpnie punkty poszczególnych prób
w testach dodano do siebie i na tej podstawie ustalono ranking zawodników(najwiêksza liczba
punktów pierwsze miejsce, najmniejsza liczba punktów ostatnie miejsce). Po okreœleniu miejsc
porównano miêdzy sob¹ ranking sprawnoœci fizycznej ogólnej z zachowaniami w grze oraz
sprawnoœci fizycznej ukierunkowanej z zachowaniami w grze.
Pomiary sprawnoœci fizycznej ogólnej i ukierunkowanej odbywa³y siê dla wszystkich
uczniów w takich samych sta³ych warunkach przy nie zmienionej procedurze.
W opracowaniu wyników wykorzystano podstawowe miary statystyki opisowej: wartoœæ
minimaln¹ i maksymalna, œredni¹ arytmetyczn¹ oraz odchylenie standardowe. W celu okreœlenia
zale¿noœci pos³u¿ono siê wspó³czynnikiem korelacji liniowej Pearsona.

Wyniki
I. Analiza testu sprawnoœci fizycznej ogólnej
Uzyskane wyniki odniesiono do przeprowadzonych we Wroc³awiu badañ z wykorzystaniem tego samego narzêdzia (Dudkowski 2004) i nie stwierdzono znacz¹cych rozbie¿noœci co do
ogólnych, œrednich wyników.
Analiza wyników pomiarów testu sprawnoœci fizycznej ogólnej w badanej grupie wykaza³a bardzo du¿e ró¿nice w wynikach pomiêdzy ch³opcami. Œwiadczy to o bardzo du¿ych dysproporcjach w poziomie danej zdolnoœci wœród obserwowanych dzieci zainteresowanych trenowaniem pi³ki rêcznej.
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Tabela 1. Wyniki testu sprawności fizycznej ogólnej

II. Analiza testu sprawnoœci fizycznej ukierunkowanej
Równie¿ analiza wyników pomiarów sprawnoœci fizycznej ukierunkowanej wykaza³a we
wszystkich próbach bardzo du¿e zró¿nicowanie w poziomie danej zdolnoœci wœród badanych
ch³opców.
Tabela 2. Wyniki testu sprawności fizycznej ukierunkowanej

III. Analiza zachowañ w grze
Analiza wyników zadatków wykaza³a znaczne ró¿nice w ich poziomie wœród badanych
dzieci. Najwiêcej punktów badani uzyskali w 4 kryterium „Wykonuje szybkie ruchy z pi³ka i bez
pi³ki” (3,76), a najmniej punktów w 7 kryterium „Zajmuje pozycje do zdobycia punktu” (2,24).
Tabela 3. Wyniki zachowań w grze

IV. Porównanie testu sprawnoœci fizycznej ogólnej wzglêdem zachowañ w grze
Analiza korelacji liniowej wykaza³a, ¿e istnieje zale¿noœæ pomiêdzy wynikami testu sprawnoœci fizycznej ogólnej, a wynikami obserwacji zawodników podczas gry. Jest to korelacja dodatnia
si³y umiarkowanej. Znaczy to, ¿e im zawodnik uzyska³ wiêksz¹ liczbê punktów w teœcie sprawnoœci fizycznej ogólnej tym lepsze wyniki osi¹gn¹³ podczas obserwacji zachowañ w grze.
Analiza korelacji liniowej wykaza³a, ¿e istnieje zale¿noœæ pomiêdzy wynikami testu sprawnoœci fizycznej ukierunkowanej, a wynikami obserwacji zawodników podczas gry. Jest to korelacja
dodatnia mocnej si³y. Znaczy to, ¿e im zawodnik uzyska³ wiêksz¹ liczbê punktów w teœcie sprawnoœci fizycznej ukierunkowanej tym lepsze wyniki osi¹gn¹³ podczas obserwacji zachowañ w grze.
Tabela 4. Związki sprawności fizycznej ogólnej i ukierunkowanej z zachowaniami podczas gry
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Dyskusja
Za³o¿enie, ¿e ogólna sprawnoœæ fizyczna oraz ukierunkowana maj¹ zwi¹zek w okreœlaniu
predyspozycji do gry w pi³kê rêczn¹ u dzieci ze wstêpnego etapu szkolenia jest na podstawie analizy wyników wybranych testów sprawnoœciowych jak najbardziej s³uszna.
Wykorzystany test sprawnoœci fizycznej ukierunkowanej jest w du¿ym stopniu przybli¿onym obrazem przydatnoœci zawodnika do gry na wstêpnym etapie szkolenia. Próby w nich
wykonywane s¹ próbami dla ka¿dego zawodnika takie same bez wyszczególnienia na jakiej
pozycji on gra. Jedynie obrazuje w jakim stopniu zawodnik opanowa³ technikê poruszania siê
z pi³k¹ i bez pi³ki, ale bez udzia³u przeciwnika (tu „przeciwnikiem” mo¿e byæ stres).
Jednak po wynikach tylko tych testów nie nale¿y warunkowaæ przydatnoœæ zawodnika do gry
w perspektywie wieloletniego procesu kszta³cenia. Testy sprawnoœci fizycznej ukierunkowanej
w wiêkszym stopniu pozwalaj¹ oceniæ u dziecka predyspozycje do gry, a ponadto okreœlaj¹ stan bie¿¹cy gracza i w procesie treningowym pozwalaj¹ uwzglêdniæ odpowiedni dobór œrodków, metod
i form.
Kompletny obraz zawodnika daje nam dodatkowo obserwacja jego poczynañ podczas gry. Gra
jako ocena uzdolnieñ do gry w pi³kê rêczn¹ jest diagnostycznym sposobem selekcji graczy do dalszego szkolenia. Poprzez kontakt z rywalem (mecze towarzyskie, turnieje, mecze ligowe) stwarzamy nowe sytuacje, w których znajduje siê zawodnik i podejmuje on próby ich rozwi¹zania.
Ze wzglêdu na specyfikê dyscypliny, jak¹ jest pi³ka rêczna, wykorzystujemy atuty ka¿dego
zawodnika (zdolnoœci motoryczne, warunki fizyczne, predyspozycje psychiczne), które uwidoczni³y siê podczas testów sprawnoœci fizycznej i gier kontrolnych do przypisania mu docelowej pozycji podczas gry w pi³kê rêczna na poziomie seniorskim.
Z przeprowadzonych badañ wynika, i¿ na wstêpnym etapie szkolenia przydatne s¹ w pierwszej kolejnoœci: obserwacja zawodnika podczas zawodów, na drugim miejscu testy okreœlaj¹ce
poziom sprawnoœci fizycznej ukierunkowanej, a na dalszym miejscu testy sprawnoœci fizycznej
ogólnej.

Wnioski
1. Istniej¹ zwi¹zki sprawnoœci fizycznej ogólnej oraz ukierunkowanej z zachowaniami zawodnika podczas gry.
2. Si³a zwi¹zku pomiêdzy sprawnoœci¹ fizyczn¹ ogóln¹ a zachowaniami podczas gry jest
umiarkowana (dodatnia), natomiast si³a zwi¹zku miedzy sprawnoœci¹ fizyczn¹ ukierunkowan¹ a zachowaniami podczas gry – mocna (równie¿ dodatnia). Oznacza to, ¿e im sprawnoœæ fizyczna ogólna i ukierunkowana wy¿sza tym predyspozycje do gry wiêksze.
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4. Sprawnoœæ fizyczna uczniów trenuj¹cych i nietrenuj¹cych pi³kê rêczn¹
Physical fitness of students who practise handball
Joanna Renata Syska*, Rafa³ Kuptel
S³owa kluczowe: sprawnoœæ fizyczna, pi³ka rêczna, si³a, szybkoœæ, trening, wytrzyma³oœæ
szybkoœciowa
Key words: handball, strength, speed, training, stamina

Streszczenie: Celem pracy jest udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania badawcze:
jaki poziom szybkoœci, wytrzyma³oœci szybkoœciowej i si³y ujawniaj¹ uczniowie trenuj¹cy
i nietrenuj¹cy pi³kê rêczn¹; czy istnieje statystycznie istotna ró¿nica szybkoœci, wytrzyma³oœci szybkoœciowej i si³y miêdzy trenuj¹cymi i nietrenuj¹cymi; czy istnieje statystycznie
istotna ró¿nica szybkoœci, wytrzyma³oœci szybkoœciowej i si³y po szeœciomiesiêcznym
okresie æwiczeñ? Badaniami objêto 42 uczniów ze Szko³y Podstawowej nr 3 w P³ocku, których podzielono na dwie grupy: grupê sportow¹ – S (n=12) i grupê referencyjn¹ –
R (n=30). Zastosowano nastêpuj¹ce metody badawcze: próbê szybkoœci, próbê wytrzyma³oœci szybkoœciowej, próbê si³y ramion. Uczniowie trenuj¹cy pi³kê rêczn¹ ujawniaj¹ bardzo
dobry poziom szybkoœci oraz dobry poziom wytrzyma³oœci szybkoœciowej i si³y. Uczniowie z grupy referencyjnej ujawniaj¹ dobry poziom szybkoœci i wytrzyma³oœci szybkoœciowej oraz mierny poziom si³y. Istnieje statystycznie istotna ró¿nica miêdzy trenuj¹cymi
a nietrenuj¹cymi pi³kê rêczn¹ pod wzglêdem szybkoœci i si³y przed i po okresie kontrolnym
oraz wytrzyma³oœci szybkoœciowej po szeœciomiesiêcznym okresie æwiczeñ. Po szeœciomiesiêcznym okresie æwiczeñ w grupie sportowej i w grupie referencyjnej nie istnieje statystycznie istotna ró¿nica miêdzy szybkoœci¹, wytrzyma³oœci¹ szybkoœciow¹ i si³¹.
Summary: The aim of this project is to answer the following queries: What are the reserves
of stamina, speed and strength that students who practise handball and the ones who do not
practise it have? Is there a significant difference in the reserves of stamina, speed and strength
that two groups of students mentioned above have? Is the increase in stamina, speed and
strength considerable after a six-month training? Forty-two students of Paweł Włodkowic
University College were involved in the research. The students were divided into two groups,
namely, a sports group – S (12 people) and a control group – R (30 people). Students' speed,
stamina and strength of their arms were examined. Students who practised handball reached
a very high level of speed and high levels of stamina and strength. The members of the control group reached high levels of speed and stamina, however, the level of their strength was
very low. The difference between the levels of speed and strength reached by students who
train handball and the ones who do not train this sport is considerable before and after the
six-month training. The difference in stamina reserves is also substantial after the training.
However, the levels of stamina, speed and strength reached by the members of both groups
have not changed significantly after the six-month training.

Wstêp
Sprawnoœci¹ fizyczn¹ zajmuje siê wielu badaczy, którzy w swoich pracach ró¿nie definiuj¹ ten termin (Clerke 1956, Denysiuk i Milcerowa 1969, Drozdowski S. i Drozdowski Z. 1975,
Wa¿ny 1994, Howely i Franks 1997, Grabowski 1999, Przewêda 1999, Sozañski 1999, Hagg
2000, Szopa i wsp. 2000, Lenart 2008). Sprawnoœæ fizyczna zdaniem Pilicza i wsp. (2005) to
w³aœciwoœci charakteryzuj¹ce poziom aktualnych mo¿liwoœci ruchowych cz³owieka.
Sprawnoœæ fizyczna uwarunkowana jest czynnikami genetycznymi i œrodowiskowymi
(S³awiñska 2000, Lenart 2008), zale¿y od: p³ci, wieku, stanu zdrowia, umiejêtnoœci ruchowych,
trybu ¿ycia, stanu psychicznego, itd. (Trzeœniowski 1990). Ka¿dy cz³owiek charakteryzuje siê
* dr, Szko³a Wy¿sza im. Paw³a W³odkowica w P³ocku
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inn¹ sprawnoœci¹ fizyczn¹ i do podniesienia jej poziomu przyczynia siê aktywnoœæ ruchowa
w ramach wychowania fizycznego oraz zajêæ pozalekcyjnych, które odbywaj¹ siê w klubach
sportowych czy te¿ w ramach rekreacji ruchowej.
Na ró¿nych szczeblach kszta³cenie pocz¹wszy od szko³y podstawowej, poprzez szko³y
gimnazjalne, œrednie a¿ do szkó³ wy¿szych w ramach programu wychowania fizycznego, prowadz¹cy zajêcia zwracaj¹ uwagê na rozwój motorycznoœci dzieci i m³odzie¿y. Jak trafnie podkreœli³ Ljach (2003, s.9) „…du¿y nacisk k³adzie siê na koniecznoœæ wielostronnego i systematycznego kszta³towania zdolnoœci motorycznych…”.
Wysoki poziom poszczególnych zdolnoœci motorycznych przyczyni siê do wydajnoœci
w pracy zawodowej, w sporcie, w nauce oraz lepszego ¿ycia codziennego. W najogólniejszym
ujêciu Ljach (2003, s.12) zdefiniowa³ zdolnoœci motoryczne jako „…indywidualne psychofizyczne w³aœciwoœci cz³owieka, okreœlaj¹ce poziom jego mo¿liwoœci ruchowych…”. Zdolnoœci
motoryczne dzielimy na dwie grupy zdolnoœci kondycyjne – energetyczne oraz koordynacyjne –
informacyjne (Raczek 1993, Szopa i wsp. 2000, Ljach 2003).
Do zdolnoœci kondycyjnych zaliczamy zdolnoœci si³owe, wytrzyma³oœciowe, szybkoœciowe, gibkoœæ. W obrêbie zdolnoœci kondycyjnych nastêpuje po³¹czenie wytrzyma³oœci i si³y,
wytrzyma³oœci i szybkoœci, szybkoœci i si³y. Natomiast do zdolnoœci koordynacyjnych zaliczamy
zdolnoœci równowagi, orientacji, reakcji, rytmizacji, ró¿nicowania parametrów ruchu, dostosowanie i przestawianie motorycznych. W zdolnoœciach informacyjnych po³¹czono orientacjê
i ró¿nicowanie, reakcjê i orientacje, dostosowanie i przestawienie oraz rytmizacje. Zdolnoœci
motoryczne, kondycyjne i koordynacyjne ³¹cz¹ siê w zdolnoœci: wytrzyma³oœci i orientacji, gibkoœci i sprzê¿enie, si³y i ró¿nicowanie (Ljach 2003).
Aby okreœliæ stopieñ rozwoju konkretnej zdolnoœci nale¿y wykorzystaæ w tym celu testy
motoryczne. Trafnie podkreœli³ Ljach (2003, s.14), ¿e „…nauczyciele wychowania fizycznego
powinni znaæ normy dotycz¹ce poziomu tych wskaŸników w odniesieniu do zdolnoœci motorycznych dzieci i m³odych sportowców, co pomo¿e im w ocenie mo¿liwoœci ruchowych swych
podopiecznych, umo¿liwi rozpoznanie niedostatecznie rozwiniêtych zdolnoœci koordynacyjnych
lub kondycyjnych i w konsekwencji pozwoli na korekty w procesie ich kszta³towania…”.
Celem pracy jest udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania badawcze:
1. Jaki poziom szybkoœci, wytrzyma³oœci szybkoœciowej i si³y ujawniaj¹ uczniowie trenuj¹cy
i nietrenuj¹cy pi³kê rêczn¹?
2. Czy istnieje statystycznie istotna ró¿nica szybkoœci, wytrzyma³oœci szybkoœciowej i si³y
miêdzy trenuj¹cymi i nietrenuj¹cymi?
3. Czy istnieje statystycznie istotna ró¿nica szybkoœci, wytrzyma³oœci szybkoœciowej i si³y po
szeœciomiesiêcznym okresie æwiczeñ?

Materia³ i metody badañ
Badaniami objêto 42 uczniów ze Szko³y Podstawowej nr 3 w P³ocku. Uczniowie realizuj¹
program wychowania fizycznego cztery razy w tygodniu po 45 minut. Spoœród wszystkich badanych wy³oniono 2 grupy: grupê sportow¹ (S) i grupê referencyjn¹ (R).
· Grupa Sportowa (S) liczy³a 12 osób, œrednia wieku 12 lat, œrednia masa cia³a 52 kg, a œrednia wysokoœæ cia³a 157,7 cm. Uczniowie w ramach zajêæ SKS realizuj¹ program treningowy z zakresu pi³ki rêcznej. Trenuj¹ dwa razy w tygodniu w szkole po 90 minut i dwa razy
w tygodniu w klubie sportowym UKS „3” P³ock po 90 minut. Ka¿dy z uczniów badanych
uczêszcza³ na zajêcia w okresie prowadzenia badañ.
· Grupa referencyjna (R) liczy³a 30 osób, œrednia wieku 12 lat, œrednia masa cia³a 52,4 kg,
œrednia wysokoœæ cia³a 159 cm. Uczniowie realizuj¹ jedynie program wychowania fizycznego i nie uczêszczaj¹ na ¿adne dodatkowe zajêcia pozalekcyjne o charakterze sportowym.
W okresie prowadzenia badañ wszyscy uczniowie uczêszczali na zajêcia lekcyjne.
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Zastosowano nastêpuj¹ce próby: szybkoœci – bieg na dystansie 60 metrów, wytrzyma³oœci
szybkoœciowej – bieg na dystansie 300 metrów, si³y ramion – rzut pi³k¹ lekarsk¹ (2 kg) przodem
(Barankiewicz 1994).
Przy opracowaniu wyników zastosowano podstawowe metody statystyczne wyliczaj¹c dla
badanych: œredni¹ arytmetyczn¹, odchylenie standardowe, rozstêp. Okreœlono istotnoœæ ró¿nic
miêdzy zbiorami (Arska-Kotliñska i wsp. 2002).

Wyniki
Na podstawie badañ ustalono, ¿e uczniowie z grupy sportowej (S) we wrzeœniu 2006 r.
przebiegli dystans 60 m w œrednim czasie X =9,58 s, a w kwietniu 2007 r. uczniowie uzyskali
œredni wynik X =9,36 s (tab. 1). Najszybciej dystans 60 m po szeœciomiesiêcznych zajêciach w grupie S pokona³ uczeñ o kodzie P.T. z czasem 7,9 s. Najwolniej uczeñ o kodzie R.T. z czasem 12 s.
W grupie referencyjnej (R) we wrzeœniu 2006 r na dystansie 60 m uczniowie osi¹gnêli œredni wynik X =10,67 s, a w kwietniu 2007 r. uzyskali œredni wynik na poziomie X =10,57 s. W
kwietniu najszybciej dystans 60 m w grupie R pokona³ uczeñ o kodzie A.M. z czasem 8,5 s.
Natomiast najwolniej we wrzeœniu przebieg³ uczeñ o kodzie K.A. z czasem 12,9 s. Ró¿nica miedzy grupami we wrzeœniu 2006 i w kwietniu 2007 jest statystycznie istotna na poziomie p≤0,01.
Tabela 1. Porównanie poziomu szybkości uczniów z grupy S i grupy R

W grupie S rozstêp wyników we wrzeœniu 2006 r. wynosi od 8,2 do 12 sekund, co œwiadczy, ¿e profil szybkoœci uczniów ukszta³towa³ siê od poziomu celuj¹cego do poziomu poni¿ej
miernego (ryc. 1). W grupie R we wrzeœniu 2006 r. od 9,2 do 12,9 sekund, a wiêc od poziomu
celuj¹cego do poziomu poni¿ej miernego. W grupie S 41,6% uczniów ujawni³o celuj¹cy poziom
szybkoœci, a w grupie R 3% badanych uczniów. Bardzo dobry poziom szybkoœci uzyska³o 25%
badanych uczniów z grupy S i 16,8% badanych z grupy R. Dobrym poziomem szybkoœci charakteryzuje siê 8,4% badanych grupy S i 43,5% uczniów z grupy R. Dostateczny poziom ujawni³o 16,6% uczniów z grupy S i 20,2% uczniów z grupy R. ¯aden badanych z grupy S nie uzyska³ poziomu miernego. Natomiast w grupie R poziom ten ujawni³o 13,5% badanych. Poziom
poni¿ej miernego w biegu na 60 metrów w grupie S uzyska³o 8,4% badanych uczniów, natomiast
w grupie R 3% badanych.
W kwietniu 2007 r. w grupie S rozstêp wyników po szeœciomiesiêcznym okresie æwiczeñ
wynosi od 7,9 do 12 sekund, co œwiadczy, ¿e profil szybkoœci uczniów ukszta³towa³ siê od poziomu celuj¹cego do poziomu poni¿ej miernego. W grupie R w kwietniu 2007 r. od 9,2 do 12,9
sekund, a wiêc od poziomu celuj¹cego do poziomu poni¿ej miernego (ryc. 2). W grupie S 50%
uczniów ujawni³o celuj¹cy poziom oceny biegu, a w grupie R 6 % badanych uczniów. Bardzo
dobry poziom oceny biegu uzyska³o 16,6% badanych uczniów z grupy S i 12,5% badanych
z grupy R. Dobrym poziomem szybkoœci charakteryzuje siê 25% badanych z grupy S i 50%
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Rycina 1. Profil szybkości uczniów z grupy S (n=12) i grupy R (n=30) we wrześniu 2006 roku

Rycina 2. Profil szybkości uczniów z grupy S (n=12) i grupy R (n=30) w kwietniu 2007 roku

uczniów z grupy R. Dostateczny poziom ujawni³o 15,5% uczniów z grupy R. ¯aden badany
z grupy S nie uzyska³ poziomu dostatecznego i miernego. Natomiast w grupie R poziom mierny
ujawni³o 10% badanych. Poziom poni¿ej miernego w biegu na 60 metrów w grupie S uzyska³o
8,4% badanych uczniów, natomiast w grupie R 6% badanych.
Na podstawie badañ ustalono, ¿e uczniowie z grupy S we wrzeœniu 2006 r. przebiegli
dystans 300 m w œrednim czasie X = 63,9 s, a w kwietniu 2007 r. w œrednim czasie X = 59 s (tab.
2). Najszybciej dystans ten pokona³ w kwietniu 2007 r. uczeñ P.T. w czasie 52 sekund, a najwolniej uczniowie M.M. i W.R. w czasie 77 sekund (we wrzeœniu 2006 r.).
W grupie R we wrzeœniu 2006 r. œredni wynik biegu na 300 m wynosi³ X = 67,5 s, a w
kwietniu 2007 r. w œrednim czasie wynosi³ X = 65,4s. Najszybciej w kwietniu 2007 r. dystans ten
pokona³ uczeñ A.M. w czasie 53 sekundy, a najwolniej we wrzeœniu 2006 r. uczeñ F.N. w czasie
89 sekund. Ró¿nica miêdzy grupami w kwietniu 2007 r. jest statystycznie istotna na poziomie
p≤0,01.
W grupie S rozstêp wyników we wrzeœniu 2006 r. wynosi³ od 56 do 77 sekund, co œwiadczy, ¿e profil wytrzyma³oœci szybkoœciowej uczniów ukszta³towa³ siê od poziomu celuj¹cego do
poziomu dostatecznego (ryc. 3). W grupie R od 56 do 89 sekund, a wiêc od poziomu celuj¹cego
do poziomu poni¿ej miernego.
W grupie S celuj¹cy poziom wytrzyma³oœci szybkoœciowej w biegu na 300 metrów ujawni³o 15% badanych uczniów, natomiast w grupie R 3,3% badanych. Bardzo dobrym poziomem
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Tabela 2. Porównanie wytrzymałości szybkościowej uczniów z grupy S i grupy R

Rycina 3. Profil wytrzymałości szybkościowej uczniów z grupy S (n=12) i R (n=30) we wrześniu 2006
roku

Rycina 4. Profil wytrzymałości szybkościowej uczniów z grupy S (n=12) i R (n=30) w kwietniu 2007
roku

charakteryzuje siê 50% badanych z grupy S i 20% badanych z grupy R. ¯aden z badanych
z grupy S nie osi¹gn¹³ poziomu dobrego, miernego i poni¿ej miernego. Natomiast poziom dostateczny ujawni³o 35% trenuj¹cych. W grupie R dobry poziom ujawni³o 40% badanych, dostateczny 16,6% uczniów, mierny 13,3% badanych i poni¿ej miernego 6,6% nietrenuj¹cych.
W grupie S rozstêp wyników w kwietniu 2007 r. wyniós³ od 52 do 70 sekund, co œwiadczy,
¿e profil wytrzyma³oœci szybkoœciowej ukszta³towa³ siê na poziomie od celuj¹cego do dostaMonografia Nr 12
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Tabela 3. Porównanie siły ramion uczniów z grupy S i grupy R

tecznego (ryc. 4). W grupie R od 53 do 85 sekund, a wiêc od poziomu celuj¹cego do poziomu
poni¿ej miernego. W grupie S poziom celuj¹cy ujawni³o 50% badanych, a w grupie R tylko 10%
badanych uczniów. Poziom bardzo dobry osi¹gnê³o 17% uczniów z grupy S i 20% uczniów
z grupy R. Poziomem dobrym charakteryzuje siê 16,5% badanych z grupy S i 30% badanych
z grupy R. Poziom dostateczny ujawni³o 16,5% badanych z grupy S i 33% badanych z grupy R.
Poziomy mierny i poni¿ej miernego wykaza³o po 3,5% uczniów z grupy R.
Na podstawie badañ ustalono, ¿e si³a ramion uczniów z grupy S we wrzeœniu 2006 r.
ukszta³towa³a siê na poziomie dobrym, o czym œwiadczy œredni wynik testu X =535,8 cm (tab. 3).
Po szeœciomiesiêcznym okresie zajêæ uczniowie trenuj¹cy uzyskali œredni wynik X =543,3 cm.
Natomiast w grupie R si³a ramion uczniów ukszta³towa³y siê na poziomie miernym,
o czym œwiadcz¹ œrednie wyniki we wrzeœniu X =412,17 cm, w kwietniu X =423,33 cm. Ró¿nice miêdzy grupami we wrzeœniu 2006 r. i w kwietniu 2007 r. jest statystycznie istotna na poziomie p≤0,01.
W grupie S we wrzeœniu 2006 r. rozstêp wyników wynosi od 480 do 600 cm, co œwiadczy,
¿e profil si³y ramion uczniów ukszta³towa³ siê od poziomu bardzo dobrego do poziomu dostatecznego (ryc. 5). W grupie R od 270 do 560 cm, a wiêc od poziomu wysokiego do poziomu
poni¿ej miernego. W grupie S 15% badanych ujawni³o bardzo dobry poziom si³y ramion,
a w grupie R ¿aden z badanych nie osi¹gn¹³ tego poziomu. Poziom dobry w grupie S uzyska³o
35% badanych i 16,5% w grupie R. Dostateczny poziom ujawni³o a¿ 5% badanych grupy S i
16,5% badanych z grupy R. Mierny poziom ujawni³o 13,5% badanych z grupy R oraz poziom
poni¿ej miernego charakteryzuje a¿ 53,5% badanych uczniów z grupy R.
W kwietniu 2007 r. w grupie S rozstêp wyników wynosi od 460 do 600 cm, co œwiadczy,
¿e profil si³y ramion uczniów ukszta³towa³ siê od poziomu bardzo dobrego do poziomu dostatecznego (ryc. 6). W grupie R od 290 do 570 cm, a wiêc od poziomu dobrego do poziomu poni¿ej miernego.
W grupie S 42,5% badanych ujawni³o bardzo dobry poziom si³y ramion, natomiast w grupie R ¿aden z badanych nie uzyska³ tego poziomu. Dobrym poziomem w grupie S charakteryzuje siê 15% badanych, a w grupie R 10% badanych uczniów. Dostateczny poziom ujawni³o
42,5% trenuj¹cych i 26,5% nietrenuj¹cych. Poziomem miernym i poni¿ej miernego charakteryzuje siê odpowiednio 30% i 33,5% badanych uczniów z grupy R. W grupie S ¿aden z badanych
nie ujawni³ tak niskiego poziomu si³y ramion.

Dyskusja
Po przeprowadzonej analizie danych stwierdzono, ¿e istnieje statystycznie istotna ró¿nica
pod wzglêdem szybkoœci, wytrzyma³oœci szybkoœciowej i si³y miêdzy trenuj¹cymi a nietrenuj¹cymi uczniami. Œwiadczy to o tym, ¿e zajêcia m³odych pi³karzy rêcznych s¹ dobrze ukierunko32
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Rycina 5. Profil siły ramion uczniów z grupy S (n=12) i grupy R (n=30) we wrześniu 2006 roku

Rycina 6. Profil siły ramion uczniów z grupy S (n=12) i grupy R (n=30) w kwietniu 2007 roku

wane. Nale¿y jeszcze podkreœliæ, ¿e m³odzi sportowcy realizuj¹ dodatkowo treœci treningowe
i uczestnicz¹ w wiêkszym wymiarze godzin o charakterze sportowym. Realizuj¹ program
wychowania fizycznego oraz w ramach SKS-ów program treningowy. W sumie uczniowie tygodniowo æwicz¹ osiem godzin.
Po analizie wyników stwierdzono, ¿e uczniowie z grupy S ujawniaj¹ bardzo dobry poziom
badanych zdolnoœci. W grupie nietrenuj¹cej, gdzie poziom badanych zdolnoœci okreœlono jako
dostateczny. Analiza wyników ujawni³a, ¿e uczniowie z grupy R ujawnili dobry poziom szybkoœci i wytrzyma³oœci szybkoœciowej oraz mierny poziom si³y.
W odniesieniu do innych grup dwunastoletni pi³karze rêczni ze œrednim wynikiem szybkoœci X =9,36 s. ujawnili wy¿szy poziom ni¿ uczniowie przebadani w 1989 r. z terenu Polski przy
œrednim wyniku X =10,3 s. (Przewêda i Trzeœniowski 1996). Uczniowie trenuj¹cy pi³kê rêczn¹
ujawniaj¹ ten sam poziom si³y, co uczniowie w roku 1989.
Istnieje statystycznie istotna ró¿nica szybkoœci, wytrzyma³oœci szybkoœciowej i si³y po szeœciomiesiêcznym okresie æwiczeñ. Jednak¿e nale¿y podkreœliæ, ¿e w grupie S, jak i grupie R
zaobserwowano poprawê œrednich wyników we wszystkich badanych zdolnoœciach. Œwiadczy³o
o tym, ¿e zajêcia w jednej jak i w drugiej grupie zosta³y przeprowadzone w sposób poprawny.
W grupie S œrednie wyniki uleg³y polepszeniu, jednak¿e osoby prowadz¹ce grupy powinny
zwróciæ uwagê na kszta³towanie poszczególnych zdolnoœci motorycznych.
W obecnym czasie, kiedy w szko³ach ze wzglêdów ekonomicznych ograniczono liczbê
zajêæ pozalekcyjnych nale¿y zainteresowaæ dzieci m³odzie¿ ró¿nymi dyscyplinami sportowymi
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i zachêciæ do ich uprawiania w klubach sportowych. Jak trafnie podkreœli³ Demel i Sk³ad (1986),
¿e kszta³towanie zdolnoœci fizycznej oraz przygotowanie do podtrzymywania jej poziomu
w toku ca³ego ¿ycia jest jednym z celów wychowania m³odego pokolenia.
Uzyskane wyniki mog¹ byæ pomocne w procesie dydaktycznym, a w szczególnoœci przy
zastosowaniu indywidualizacji przebiegu procesu kszta³cenia. W procesie nauczania nale¿y systematycznie kontrolowaæ poziom zdolnoœci motorycznych. Jak twierdzi Osiñski (2000, s.169)
„...kontrola s³u¿y przede wszystkim postawieniu diagnozy, rozbudzeniu œwiadomoœci, rozwijaniu pozytywnej postawy wobec cia³a oraz powinna u³atwiaæ projektowanie dalszej pracy”.
Dziêki przeprowadzonym analizom wyników nauczyciel prowadz¹cy, trener, mo¿e wyci¹gn¹æ wnioski odnoœnie kierunku, celowoœci, doboru œrodków w opracowaniu planów indywidualnych treningów, intensywnoœci przeprowadzonej pracy.

Wnioski
1. Uczniowie trenuj¹cy pi³kê rêczn¹ ujawniaj¹ bardzo dobry poziom szybkoœci oraz dobry
poziom wytrzyma³oœci szybkoœciowej i si³y. Uczniowie z grupy referencyjnej ujawniaj¹
dobry poziom szybkoœci i wytrzyma³oœci szybkoœciowej oraz mierny poziom si³y.
2. Istnieje statystycznie istotna ró¿nica miêdzy trenuj¹cymi a nietrenuj¹cymi pi³kê rêczn¹ pod
wzglêdem szybkoœci przed i po oraz wytrzyma³oœci szybkoœciowej po szeœciomiesiêcznym
okresie æwiczeñ.
3. Po szeœciomiesiêcznym okresie æwiczeñ w grupie sportowej i w grupie referencyjnej nie istnieje statystycznie istotna ró¿nica miêdzy szybkoœci¹, wytrzyma³oœci¹ szybkoœciow¹ i si³¹.

Piœmiennictwo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
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5. Przydatnoœæ liniowego modelu regresji jako kryterium oceny naboru,
selekcji i szkolenia sportowego w pi³ce rêcznej
Usefulness of linear regression model as a criterion of evaluation of
recruitment, selection and sports training in handball
Ryszard Jarz¹bek*
S³owa kluczowe: pi³ka rêczna, prognoza, efektywnoœæ gry
Keywords: team handball, prognostic value, fitness game effectiveness

Streszczenie: Dysproporcje pomiêdzy uznawanym powszechnie znaczeniem prognoz
w procesie doboru i selekcji m³odzie¿y do szkolenia w pi³ce rêcznej, a stanem wiedzy na
jej temat wyznaczy³y g³ówne cele niniejszej pracy. Celem g³ównym badañ jest optymalny
wybór do biometrycznego modelu regresji zmiennych objaœniaj¹cych, które wnosz¹ najwiêkszy zasób informacji o poziomie sportowym pi³karek rêcznych. W pracy dokonano
weryfikacji przydatnoœci syntetycznego miernika rozwoju zawodniczego do budowy
zmiennej objaœnianej (endogenicznej) równania regresji. Ich zastosowanie pozwoli³o na
poprawn¹ metodologicznie estymacjê testów parametrycznych, a tym samym algorytmów
optymalizacyjnych. Iloœciowe wyra¿enie zmiennej objaœnianej w grach sportowych
pozwoli równie¿ na ogromne uprzystêpnienie badañ oraz rozwi¹zanie wielu z³o¿onych
problemów, wymagaj¹cych zastosowania nowych, dot¹d nie stosowanych metod analitycznych w tej dyscyplinie. Przyjmujemy za³o¿enie, ¿e rozwi¹zanie tego problemu uproœci
proces doboru i selekcji m³odzie¿y do szkolenia w pi³ce rêcznej oraz u³atwi diagnostykê
stanu wytrenowania zawodniczek, na ró¿nych etapach procesu treningowego. Sformu³owane hipotezy weryfikowano w trakcie eksperymentu pedagogicznego przeprowadzonego
na m³odych pi³karkach rêcznych. £¹cznie w badaniach udzia³ wziê³o 33 zawodniczki
w wieku 13 lat. Badania w³aœciwe zosta³y poprzedzone pomiarami pilota¿owymi w celu
okreœlenia zestawu prób i testów najbardziej adekwatnych dla potrzeb realizowanego problemu badawczego. Na podstawie analizy optymalnego zestawu zmiennych objaœniaj¹cych
oraz parametrów strukturalnych modelu regresji stwierdzono, ¿e zmienne: moc maksymalna koñczyn dolnych, wzglêdna anaerobowa praca ca³kowita (sk³adowa Wingate testu), specjalne umiejêtnoœci motoryczne, inteligencja (wyobraŸnia przestrzenna) s¹ komplementarne i posiadaj¹ istotn¹ wartoœæ prognostyczn¹ poziomu sportowego w ¿eñskiej pi³ce rêcznej.
Summary: The disproportions between well established significance of prognostic value in
the process of recruitment, selection and sports training in handball and the actual state of
knowledge of this issue have set the main goals of the following thesis. The main goal of
the research is the optimal selection to biometric model of regression of the explicit variables which lead to the greatest amount of information about the sports level of female handball players. The thesis verifies the usefulness of the synthetic measure of sports development
for the forming of the explicit variable (endogenous) of equalization of regression. Its application has resulted in the methodologically correct estimation of parametric tests, thereby
algorithms of optimization. The quantity expression of the explicit variable in sports games
will allow the great accessibility of research and the solution to lots of complex problems
which involve the application of new analytic methods which have not been used so far in
that field. The solution to that problem is assumed to simplify the process of evaluation of
recruitment and selection of the youth and their sports training in handball and facilitate the
diagnosing of the level achieved in training by the players in different stages of the training
process. The above-mentioned hypotheses were verified in y pedagogical experiment carried
out on young female handball players. Altogether 33 team players at the age of 13 took part
in the research. Actually the research was preceded by the pilot measures in order to specify
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the set of the most adequate trials and tests to meet the needs and requirements of the research in progress. On the basis of the analysis of the optimal set of the explicit variables and
structural parameters of the regression model it has been stated that the variables: the maximum strength of lower limbs, relative complete anaerobic action (component of Wingate
test), special motive skills intelligence (spatial imagination) are complementally and have the
essential prognostic value of sports level in female team handball.

Wstêp
Spoœród czynników decyduj¹cych o efektywnoœci szkolenia sportowego na szczególn¹
uwag¹ zas³uguje podsystem prognozowania w systemie doboru i selekcji kandydatów do sportu
wyczynowego. Pomimo, i¿ problem ten jest szeroko omawiany w literaturze fachowej (Brill
1980, Czajkowski 1998, Pilicz 1971, Raczek 1989, Cholewa i wsp. 1996) istniej¹ wci¹¿ powa¿ne luki w wiedzy o motorycznoœci na temat metod prognozowania poziomu sprawnoœci fizycznej, które w powa¿nym stopniu utrudniaj¹ selekcjê dzieci. W zwi¹zku z tym powsta³a potrzeba,
aby w naukach o kulturze fizycznej, przyst¹piæ do opracowania metodologii badañ w ujêciu systemowym (£asiñski 1988, Morawski 1992) oraz koniecznoœæ poszukiwania nowych rozwi¹zañ
w procesie doboru i selekcji kandydatów do szkolenia sportowego.
Niniejsza praca to próba uzupe³nienia wiedzy na temat wartoœci predyktywnej wybranych
cech m³odych pi³karek rêcznych.
Jednym z celów pracy jest weryfikacja przydatnoœci syntetycznych mierników rozwoju
(metod agregatowych) do budowy zmiennej endogennej przygotowania zawodniczek do gry
w pi³kê rêczn¹. Ich zastosowanie pozwoli³oby na poprawn¹ metodologicznie estymacjê testów
parametrycznych, a tym samym algorytmów optymalizacyjnych. Iloœciowe wyra¿enie zmiennej
objaœnianej w grach sportowych pozwoli³oby równie¿ na ogromne uprzystêpnienie badañ oraz
rozwi¹zanie wielu z³o¿onych problemów, wymagaj¹cych zastosowania nowych, dot¹d nie stosowanych metod analitycznych w tej dyscyplinie.
Jednym z bardziej pilnych problemów, który wymaga wszechstronnej analizy naukowej jest
okreœlenie wartoœci predyktywnej cech budowy cia³a, sprawnoœci fizycznej ogólnej i specjalnej
w grach sportowych, a szczególnie w ¿eñskiej pi³ce rêcznej, w funkcji czasu.
Celem g³ównym tych badañ jest optymalny wybór do modelu matematycznego zmiennych
objaœniaj¹cych, które wnosz¹ najwiêkszy zasób informacji o poziomie sportowym pi³karek rêcznych. Przyjmujemy za³o¿enie, ¿e rozwi¹zanie tego problemu uproœci proces doboru i selekcji
m³odzie¿y do szkolenia w pi³ce rêcznej oraz u³atwi diagnostykê stanu wytrenowania zawodniczek, na ró¿nych etapach procesu treningowego.
Realizacja g³ównego celu niniejszej pracy wymaga udzielenia odpowiedzi na nastêpuj¹ce
pytania badawcze:
1. Jak wyspecyfikowaæ zmienne (testy, próby, wskaŸniki), które mog¹ wystêpowaæ w roli
zmiennych objaœniaj¹cych?
2. Jak ustaliæ optymalny zbiór zmiennych objaœniaj¹cych?
3. Czy „agregatowy wskaŸnik rozwoju zawodniczego” mo¿e pe³niæ funkcjê kryterium oceny
wartoœci predyktywnej zmiennych objaœniaj¹cych?
Przedstawione dotychczas rozwa¿ania teoretyczne oraz analiza zebranego materia³u
badawczego stanowi³y podstawê weryfikacji nastêpuj¹cych hipotez badawczych:
H1: Istnieje mo¿liwoœæ znalezienia takiej reprezentacji cech osobowoœci sportowej zawodnika,
która wniesie najwiêkszy zasób informacji (wskaŸnik determinacji R2) o przygotowaniu
psycho-fizycznym zawodniczek do zawodów sportowych w pi³ce rêcznej.
H2: Zastosowanie metod optymalnego wyboru wektora zmiennych objaœniaj¹cych modelu
regresji pozwoli na uproszczenie procesu doboru zawodniczek do gry w pi³kê rêczn¹ oraz
znalezienie niezbêdnego zasobu informacji o poziomie sportowym pi³karek rêcznych.
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Materia³ i metody badañ
Sformu³owane hipotezy weryfikowano w trakcie eksperymentu pedagogicznego przeprowadzonego na m³odych pi³karkach rêcznych klubu sportowego GZKS „Soœnica” Gliwice. £¹cznie w badaniach udzia³ wziê³o 38 zawodniczek w wieku 13 lat. Badania w³aœciwe zosta³y
poprzedzone pomiarami pilota¿owymi w celu okreœlenia zestawu prób i testów najbardziej adekwatnych dla potrzeb realizowanego problemu badawczego.
Do ostatecznej analizy wykorzystano wyniki badañ 33 m³odych pi³karek rêcznych, które
uczestniczy³y we wszystkich próbach eksperymentu badawczego.
Charakterystykê somatyczn¹ badanych cech budowy cia³a m³odych pi³karek rêcznych bior¹cych udzia³ w eksperymencie przedstawia tabela 1.
Tabela 1. Wartości średnie i odchylenia standardowe wysokości i masy ciała oraz zawartości tkanki
tłuszczowej u badanych młodych piłkarek ręcznych.

Weryfikacja przedstawionych hipotez badawczych (H1, H2) wymaga dokonania pomiarów
zmiennych (wszystkie cechy, które traktowano w analizie jako oddzielne zmienne w tekœcie
zaznaczono drukiem podkreœlonym) przy wykorzystaniu ró¿nych narzêdzi, które mo¿na podzieliæ na kilka grup.
Zakres badañ obejmowa³ pomiary:
1. Cech budowy cia³a: wysokoœci i masy cia³a, zawartoœci tkanki t³uszczowej oraz gibkoœci.
2. Wydolnoœci aerobowej i anaerobowej przy zastosowaniu metod fizjologicznych:
a) wydolnoœæ anaerobowa (beztlenowa) – oceniana testem Wingate przeprowadzonym na
cykloergometrze w wersji 15 sekundowej przy indywidualnym obci¹¿eniu 70 g na kilogram
masy cia³a (Bar-Or 1987). Test przeprowadzono na ergometrze typu „Monark” sprzê¿onym
z komputerem w oparciu o system MCE v 2.0. Ka¿da próba w³aœciwa by³a poprzedzona 15
minutow¹ rozgrzewk¹ ogóln¹ na hali sportowej oraz kilkuminutow¹ rozgrzewk¹ specjalistyczn¹ na ergometrze rowerowym. Komputer rejestrowa³ nastêpuj¹ce sk³adowe:
· moc maksymaln¹ (Pmax) w [W/kg],
· iloœæ wykonanej pracy (L) w [J/kg],
· wskaŸnik spadku mocy (WskaŸ. spadku Pmax) w [%],
· czas uzyskania mocy maksymalnej (TUZ Pmax) w [s],
· czas utrzymania mocy maksymalnej (TUT Pmax) w [s],
które traktowano w analizie jako oddzielne zmienne.
b) wydolnoœæ aerobowa (tlenowa) – oceniana standardowym testem PWC170, zgodnie
z instrukcj¹ zawart¹ w Europejskim Teœcie Sprawnoœci Fizycznej (Eurofit 1991). Test
wykonano na cykloergometrze typu „Monark” z wykorzystaniem sport-testerów, które
pos³u¿y³y do rejestracji czêstoœci skurczów serca. Badana osoba peda³owa³a w sposób
ci¹g³y nie d³u¿ej ni¿ 9 minut, podczas których obci¹¿enie prac¹ wzrasta³o dwukrotnie
(w trzeciej i szóstej minucie), co ³¹cznie da³o trzy rodzaje obci¹¿eñ. Czêstoœæ skurczów
serca mierzono podczas ostatnich 15 sekund ka¿dego obci¹¿enia, a jego narastanie jest tak
regulowane, aby czêstoœæ skurczów serca osi¹gnê³a przy koñcu testu 170 uderzeñ na minutê. Dla okreœlenia wskaŸnika PWC170 pos³u¿ono siê wzorem (Grabowski i Szopa 1991):

(1)
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gdzie: HR2 i HR3 oznaczaj¹ czêstoœæ skurczów serca przy obci¹¿eniu 2 i 3,
W2 i W3 – obci¹¿enie w wysi³ku 2 i 3 (w watach),
BWt – masê cia³a.
3. „Inteligencji technicznej” (inteligencja i wyobraŸnia przestrzenna) – przy zastosowaniu
testu Rybakowa zwanego „Testem Kwadratów” wydany przez National Institute of Industrial Psychology w Londynie.
4. Zdolnoœci motorycznych:
a) szybkoœæ startowa – bieg sprinterski na dystansie 5 m ze startu zatrzymanego, z pozycji
wysokiej,
b) szybkoœæ absolutna – bieg sprinterski na dystansie 10m ze startu lotnego o d³ugoœci 20
m. Pomiar przeprowadzono przy pomocy systemu informatycznego sprzê¿onego z uk³adem fotokomórek, na hali sportowej.
c) si³a eksplozywna koñczyn dolnych – skok w dal z miejsca z odbicia obunó¿ (Drabik
1992).
d) si³a eksplozywna koñczyn górnych – rzut pi³k¹ lekarsk¹ o wadze 2 kg, obur¹cz znad
g³owy,
e) „zwinnoœæ” – bieg wahad³owy na dystansie 4x10m z jednoczesnym przenoszeniem
drewnianych klocków (Drabik 1992).
f) wytrzyma³oœæ kr¹¿eniowo-oddechowa – wytrzyma³oœciowego biegu wahad³owego
zgodnie z instrukcj¹ zawart¹ w „EUROFICIE”.
5. Sprawnoœci fizycznej specjalnej, któr¹ oceniono przy zastosowaniu testu autorstwa R.
Jarz¹bka (Pytlik 1997).
Sprzêt i pomoce: 4 pi³ki lekarskie w ró¿nych kolorach, 4 kartoniki o wymiarach 20x40 cm
w takich samych kolorach co pi³ki, 3 tyczki, kreda, stoper.
Przygotowanie próby: Podstaw¹ do wykonania testu jest trójk¹t równoboczny o boku 9 m,
który nale¿y wyznaczyæ w ten sposób, aby jego jeden bok (podstawa trójk¹ta) by³ równoleg³y i oddalony od œciany o 6 m. Nastêpnie przy pomocy taœmy lub sznurka o d³ugoœci
9 m zakreœla siê ³uk przyk³adaj¹c pocz¹tek taœmy w pkt A. Taki sam ³uk zakreœla siê z pkt
B. W miejscu przeciêcia ³uków znajduje siê trzeci wierzcho³ek trójk¹ta pkt – T1, w którym
ustawiamy tyczkê nr 1. Nastêpnie nale¿y po³¹czyæ ten wierzcho³ek ze œrodkiem odcinka AB
i na wyznaczonej linii odmierza siê od pkt T1 odcinki o d³ugoœci 2.5 m i 5 m wyznaczaj¹c
pkt T2, T3, w których ustawia siê tyczki. Na wierzcho³kach trójk¹ta A i B ustawia siê dwie
kolorowe pi³ki. Dwie pozosta³e pi³ki ustawia siê w œrodku odcinka A-T1 oraz B-T1.
Naprzeciw œrodka odcinka AB na œcianie rysuje siê trzy okrêgi wspó³œrodkowe o œrednicy:
40, 90, 140 cm, których œrodek znajduje siê 175 cm nad pod³o¿em.
Sposób wykonania próby: Badana osoba na komendê „na miejsce” ustawia siê za lini¹ startu AB z pi³k¹ przodem do œciany. Rozpoczêcie próby nastêpuje poprzez wykonanie trzech
rzutów jednor¹cz o œcianê (rêk¹ dominuj¹c¹), staraj¹c siê trafiæ w œrodek okrêgów. W trakcie tych odbiæ zawodnik musi byæ ustawiony za lini¹ AB. Po trzecim rzucie testowana
osoba wykonuje pó³obrót i najkrótsz¹ drog¹ koz³uj¹c obiega pi³kê, której kolor okreœlony
jest kartonikiem pokazanym przez osobê stoj¹c¹ za tyczk¹ nr 1. Nastêpnie dobiega do tyczki nr 1 i wraca slalomem pomiêdzy tyczkami do linii AB, koz³uj¹c pi³kê zawsze rêk¹ dalsz¹ od mijanych tyczek i kolorowych pi³ek. Po dobiegniêciu do linii AB zawodnik wykonuje kolejne trzy rzuty do celu w trakcie, których nastêpuje zmiana eksponowanego kartonika. Po trzecim uderzeniu wykonuje pó³obrót i najkrótsz¹ drog¹ zmierza do pi³ki okreœlonej kolorem pokazanego kartonika. Obiega j¹ i kieruje siê znowu do tyczki nr 1 i slalomem
ponownie wraca do linii startu itd. a¿ do momentu, kiedy zawodnik obiegnie wszystkie
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cztery pi³ki. W ten sposób badany pokonuje czterokrotnie tor, przy czym za ka¿dym razem
obiega inn¹ pi³kê w takiej kolejnoœci, w jakiej eksponowane s¹ kolorowe kartoniki.
W sumie badany wykonuje piêæ serii po trzy rzuty do celu (w sumie 15 rzutów) oraz cztery razy stara siê w jak najkrótszym czasie pokonaæ tor z jednoczesnym koz³owaniem pi³ki
(zgodnie z przepisami). Ka¿dy rzut do celu jest oceniany w skali od 0 do 3 pkt w zale¿noœci od miejsca trafienia (maksymalnie uzyskaæ mo¿na 45 pkt). Dla nastêpnej zawodniczki
zmienia siê kolejnoœæ eksponowania kartoników oraz co pewien czas przestawia siê kolorowe pi³ki. Wynik: ³¹czny czas próby mierzony od momentu pierwszego uderzenia pi³ki
o œcianê do chwili ostatniego tj. 15 uderzenia o œcianê oraz iloœæ punktów zdobytych za
rzuty do celu. Koñcowym efektem jest obliczenie wskaŸnika sprawnoœci specjalnej (WSS)
ze wzoru:
(2)
WskaŸnik sprawnoœci specjalnej przyjmuje wartoœci z przedzia³u 0 < WSS ≤ 1. Widzimy,
wiêc, ¿e wraz ze wzrostem zdobytych punktów i zmniejszeniem siê czasu wykonania testu
wartoœæ wskaŸnika zwiêksza siê zbli¿aj¹c do 1. Reasumuj¹c, w teœcie chodzi o to, aby zdobyæ jak najwiêksz¹ iloœæ punktów w jak najkrótszym czasie (uzyskanie wskaŸnika o wartoœci WSS=1, uwa¿a siê za wynik wybitny).
Ka¿da zawodniczka wykonywa³a test dwukrotnie. Przy czym pierwsza próba realizowana
by³a bez kartoników tzn. bez dodatkowego czynnika zwi¹zanego z orientacj¹ czasowoprzestrzenn¹ i dostosowaniem. W próbie tej zawodniczka sama wyznacza³a sobie kolejnoœæ
obiegania kolorowych pi³ek. Musia³a jedynie obiegn¹æ wszystkie cztery pi³ki.
Drug¹ próbê wykonywano ju¿ z eksponowaniem kolorowych kartoników, czyli kolejnoœæ
obiegania pi³ek nie by³a dowolna ani te¿ znana, lecz œciœle okreœlona.
Zastosowana metodyka pomiaru sprawnoœci fizycznej specjalnej dostarcza dodatkowych
informacji, które pos³u¿y³y do oceny koordynacyjnych zdolnoœci specjalnych (KZS) pi³karza rêcznego. Ró¿nicê pomiêdzy czasem uzyskanym w drugiej i pierwszej próbie przyjêto,
w niniejszym opracowaniu, jako wskaŸnik „Koordynacyjnych zdolnoœci specjalnych” pi³karza rêcznego. Czym ró¿nica jest mniejsza tym poziom koordynacyjnych zdolnoœci specjalnych zawodnika jest wy¿szy.
W wyniku przeprowadzonych pomiarów do dalszej analizy statystycznej wykorzystano
nastêpuj¹ce sk³adowe testu, które traktowano jako oddzielne zmienne:
· czas wykonania próby (WSUM-1) – I wersja testu (jako wskaŸnik specjalnych umiejêtnoœci motorycznych),
· suma zdobytych punktów (WTP-1) – I wersja testu (jako wskaŸnik techniki chwytów
i podañ),
· wskaŸnik sprawnoœci specjalnej pierwszy (WSS-1), obliczony ze wzoru (2) – I wersja
testu,
· czas wykonania próby (WSUM-2) – II wersja testu (jako wskaŸnik specjalnych umiejêtnoœci motorycznych),
· suma zdobytych punktów (WTP-2) – II wersja testu (jako wskaŸnik techniki chwytów
i podañ),
· wskaŸnik sprawnoœci specjalnej drugi (WSS-2), obliczony ze wzoru (2) – II wersja testu,
· wskaŸnik koordynacyjnych zdolnoœci specjalnych (WKZS), obliczony z ró¿nicy czasów
uzyskanych w teœcie w wersji II i I:
(3)
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· wskaŸnik syntetycznej sprawnoœci specjalnej (WSSS), obliczony ze wzoru:
(4)
6. Efektywnoœci gry – zastosowano technikê obserwacji kategoryzowanej (arkuszy obserwacyjnych) najczêœciej stosowan¹ w praktyce przez szkoleniowców (¯arek i Stawiarski 1978).
W metodzie tej uwzglêdnia siê te elementy gry, które dotychczas uznano za podstawowe
i w istotny sposób wyznaczaj¹ce przebieg walki sportowej. S¹ to: czas gry zawodnika, rzuty
do bramki, b³êdy techniczne i taktyczne w ataku i obronie oraz bardzo dobre zagrania
w ataku i obronie. Koñcowym, a zarazem zasadniczym celem prowadzonej obserwacji jest
obliczenie procentowej efektywnoœci gry poszczególnych zawodników, a tym samym ich
sklasyfikowanie. Umo¿liwia to wzór:
(5)
* Uwaga: Liczba 1 w mianowniku dopisywana jest zawodnikom, którzy oddali na bramkê mniej ni¿ trzy rzuty.

Narzêdzia analizy statystycznej
Aby zrealizowaæ zamierzony cel niniejszej pracy nale¿y zbudowaæ model regresji. W budowie takiego narzêdzia konieczne jest œcis³e okreœlenie zmiennej endogenicznej jak równie¿ w³aœciwy dobór zmiennych objaœniaj¹cych badanego zjawiska. Zgodnie z kryteriami modelu optymalnego dobór zmiennych objaœniaj¹cych modelu regresji polega na takim ich zestawieniu, aby
by³y one skorelowane z innymi zmiennymi objaœniaj¹cymi. W pracy tej przyjêto dwie zmienne
objaœniane Y1 – wskaŸnik efektywnoœci gry, Y2 – agregatowy wskaŸnik rozwoju zawodniczego
(WRZ), zaœ za zmienne objaœniaj¹ce – wyniki prób i testów uzyskanych w trakcie pomiarów.
W celu dokonania analizy badanych zmiennych obliczono podstawowe miary statystyczne
tj.: œrednie arytmetyczne (X), odchylenie standardowe (SD), wskaŸnik zmiennoœci (V%), wskaŸnik asymetrii (As), wskaŸnik kurtozy (Ku). Miary te s¹ opisane w wiêkszoœci podrêczników statystyki (Dziemba³a 1975, JóŸwiak i Podgórski 1995).
Model rozwoju zawodniczego wg koncepcji Z. Hellwiga
Dany jest zbiór zawodników W={X1, ..., Xk} ⊂ Rn reprezentowany przez wektory ich cech
po normalizacji. Cechy dzielimy na stymulanty (S) i destymulanty (D). Jako wzorzec zawodnika przyjmiemy taki wektor Y={Y1, ..., Yn}, którego wspó³rzêdne s¹ równe maksymalnym wartoœciom stymulant w zbiorze Ω:
oraz minimalnym wartoœciom destymulant w zbiorze Ω:
Chcemy, by najlepszy zawodnik w grupie (lub wiêksza ich czêœæ) ma³o ró¿ni³ siê od wzorca. Tworzymy, wiêc liczby:
1°

– odleg³oœæ ka¿dego wektora Xi od wzorca Y

2°

– œrednia odleg³oœæ od wzorca

3°

– odchylenie standardowe tych odleg³oœci
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4° Budujemy wskaŸnik rozwoju zawodniczego (Y2):
(6)
Im wskaŸnik di jest bli¿szy 1, tym i-ty zawodnik jest bli¿szy wzorca.

Wyniki
Analiza rozk³adów wskaŸników asymetrii oraz wskaŸników kurtozy (tab. 2) pozwala na
zastosowanie w niniejszej pracy tzw. silnych testów statystycznych (rachunek korelacji i regresji).
Tabela 2. Parametry opisowe rozkładu badanych cech uzyskanych przez zawodniczki

Analiza czynnikowa badanych zmiennych
Przeprowadzone obliczenia na macierzach wspó³czynników korelacji 26 cech (testów),
obejmuj¹cych poszczególne efekty motoryczne i ich potencjalne predyspozycje, ujawniaj¹
wystêpowanie 6 czynników, t³umacz¹cych 86% zmiennoœci ca³kowitej. Ich chronologiczny
uk³ad przedstawia siê nastêpuj¹co:
1. W najwiêkszym stopniu (31%) wariancjê wspóln¹ wyjaœnia czynnik, z którym identyfikuj¹ siê nastêpuj¹ce zmienne (przedstawione wg malej¹cych ³adunków):
· wskaŸnik efektywnoœæ gry (obliczony wg wzoru 5),
· zwinnoœæ (bieg wahad³owy 4x10m z przenoszeniem klocków),
· wskaŸnik specjalnych umiejêtnoœci motorycznych w wersji II (WSUM2),
· wskaŸnik koordynacyjnych zdolnoœci specjalnych (WKZS),
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2.

3.

4.

5.

6.

· wskaŸnik specjalnych umiejêtnoœci motorycznych w wersji I (WSUM1),
· moc maksymalna w W/kg (Pmax).
Poniewa¿ zmienne te s¹ niezwykle z³o¿one, a ich podstawê stanowi¹ w³aœciwoœci nawyków
czuciowo-ruchowych oraz zdolnoœæ do pokonywania niewielkich oporów z maksymaln¹
prêdkoœci¹ przez krótki okres czasu, czynnik ten nazwano „SPECJALNE UMIEJÊTNOŒCI
MOTORYCZNE” (SUM).
Du¿y udzia³ w t³umaczeniu zmiennoœci wspólnej (20%) posiada czynnik, który znacz¹co
zwi¹zany jest z:
· wskaŸnikiem techniki podstawowej w wersji I (WTP1),
· wskaŸnikiem sprawnoœci specjalnej w wersji I (WSS1),
· wskaŸnikiem techniki podstawowej w wersji II (WTP2),
· wskaŸnikiem syntetycznej sprawnoœci specjalnej (WSSS).
Ze wzglêdu na to, i¿ zdolnoœci te s¹ determinowane przez jakoœæ procesów sterowania
i regulacji ruchami i mierzone by³y w warunkach dzia³añ ukierunkowanych, czynnik ten
okreœlono mianem „TECHNIKA”.
Kolejny sk³adnik wyodrêbniaj¹cy siê w toku obliczeñ zawiera w sobie zmienne okreœlaj¹ce sk³ad i budowê cia³a tj. zawartoœæ tkanki t³uszczowej, masê cia³a, oraz zmienne charakteryzuj¹ce wytrzyma³oœæ kr¹¿eniowo-oddechow¹ tj. bieg wahad³owy na odcinku 20 m oraz
test PWC170. Wystêpowanie w jednym faktorze sk³adników zwi¹zanych z budow¹ cia³a
oraz zdolnoœciami wytrzyma³oœciowymi, wydaje siê za uzasadnione. Cech¹ pierwotn¹
wytrzyma³oœci jest wydolnoœæ aerobowa, mierzona zdolnoœci¹ poch³aniania tlenu
(VO2max) przez organizm, a wiêc potencjalnymi mo¿liwoœciami (sprawnoœci¹) uk³adów
kr¹¿enia i oddychania. Na wynik testów wytrzyma³oœciowych wp³ywa wiele innych elementów, poza wydolnoœci¹ aerobow¹, a w szczególnoœci budowa cia³a, masa t³uszczu tkankowego, proporcje w³ókien miêœniowych (Szopa 1993). Dlatego czynnik ten okreœlono
mianem „STRUKTURALNY”. Wyjaœnia on 12 % zmiennoœci wspólnej (tab. 3).
Nastêpny faktor, który jest identyfikowany ze wskaŸnikiem spadku mocy, uzyskanej w
Wingate teœcie, wyjaœnia 9% wariancji wspólnej. Poniewa¿ wskaŸnik spadku mocy oraz
zwi¹zany z nim czas uzyskania i utrzymania mocy maksymalnej jest uwarunkowany uzyskiwaniem energii z przemian beztlenowych – fosfokreatyny zmagazynowanej w miêœniu
oraz procesu glikolizy – czynnik ten nazwano „ZDOLNOŒCI ANAEROBOWE”.
Pi¹ty czynnik zosta³ wyodrêbniony na podstawie tylko jednej zmiennej, okreœlaj¹cej inteligencjê (wyobraŸniê przestrzenn¹) badanych osób, wyznaczonej za pomoc¹ testu kwadratów. Czynnik ten t³umaczy 8% zmiennoœci wspólnej i nazwano go „PSYCHICZNYM”.
Ostatni sk³adnik wyodrêbniaj¹cy siê w toku obliczeñ zawiera w sobie si³ê eksplozywn¹
koñczyn górnych. Pomimo, i¿ ³adunek czynnikowy tej zmiennej nie osi¹gn¹³ wartoœci 0,7 ,
to jednak uznano za celowe przyjêcie go jako odrêbnego czynnika, charakteryzuj¹cego si³ê
dynamiczn¹ obrêczy barkowej. Wyjaœnia on 6% zmiennoœci wspólnej i okreœlono go mianem „SI£A DYNAMICZNA KOÑCZYN GÓRNYCH”.
Zastosowanie analizy czynnikowej pozwala na ujawnienie dwóch g³ównych zjawisk:
· badane cechy (testy i próby) tworz¹ z³o¿one kompleksy uzdolnieñ i predyspozycji, charakterystyczne w danej dyscyplinie sportowej,
· analiza czynnikowa, jako narzêdzie analityczne, posiada ograniczone mo¿liwoœci
wykazania wp³ywu rozpatrywanych zmiennych objaœniaj¹cych na wielkoœæ zmian
zmiennej endogennej (poziomu rozwoju sportowego pi³karek rêcznych), a tym samym
na ich wartoœæ predyktywn¹.
Reasumuj¹c, mo¿na stwierdziæ, ¿e analiza czynnikowa posiada najwiêksze zastosowanie w
pierwszym etapie opracowañ statystycznych, umo¿liwiaj¹c poznanie ogólnej struktury
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zasobu zmiennoœci oraz udzia³u w niej wybranych wskaŸników analizowanego zjawiska.
Jednak¿e nie pozwala na okreœlenie iloœciowych zale¿noœci miêdzy efektem dzia³ania sportowego, a poszczególnymi wskaŸnikami, które pe³ni¹ rolê zmiennych objaœniaj¹cych
modelu regresji.
Tabela 3. Wyodrębnione czynniki i wielkości ich ładunków w grupie obserwowanych zmiennych u piłkarek ręcznych

* – współczynniki korelacji większe od 0.7, czyli istotne cechy pierwotne wchodzące w skład poszczególnych czynników głównych;
**– kolejność i nazwy badanych zmiennych jak w tabeli 2

WskaŸnik rozwoju zawodniczego Z. Hellwiga jako zmienna endogeniczna
W badaniach sportowych niezwykle wa¿nym jest nie tylko poznanie ogólnej struktury
badanego zjawiska, zasobu zmiennoœci, powi¹zañ miêdzy analizowanymi zmiennymi, ale przede
wszystkim okreœlenie wielkoœci zasobu informacji, jakie wnosz¹ wskaŸniki poszczególnych cech
(zastosowanych prób i testów pomiarowych) o efektach dzia³ania sportowca (wynik sportowy
lub jego substytut w postaci wskaŸnika rozwoju zawodniczego). Kolejnym wa¿nym zagadnieniem jest okreœlenie iloœciowego wp³ywu wskaŸników analizowanych cech na efekt dzia³añ
sportowca (wyra¿ony w jednostkach wymiernych lub umownych). Poznanie tych zale¿noœci prowadzi do okreœlenia tzw. wartoœci prognostycznej (predyktywnej) stosowanych testów i prób
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ruchowych. Ich znajomoœæ stanowiæ mo¿e fundament procesów selekcji sportowej oraz kontroli efektów treningu sportowego. Rozwi¹zanie tego problemu wymaga najpierw liniowego uporz¹dkowania zbioru zawodników, a nastêpnie wyboru zmiennych objaœniaj¹cych modelu regresji, które wnosz¹ najwiêkszy zasób informacji o zmiennej endogenicznej (wynik sportowy lub
jego substytut). Prakseologiczno-systemowe ujêcie tego problemu sprowadza siê do takiego
rozwi¹zania, by przy pomocy jak najmniejszej iloœci zmiennych uzyskaæ jak najwiêkszy zasób
informacji o efekcie dzia³ania sportowca. Pierwszym krokiem w tym zakresie jest okreœlenie
zmiennej objaœnianej Y. W niniejszej pracy zdecydowano siê wybraæ model jednorównaniowy,
gdy¿ wystêpuje w nim jedna zmienna endogeniczna. Kolejnym krokiem by³o wyznaczenie optymalnej kombinacji zmiennych objaœniaj¹cych modelu regresji, z jednoczesnym obliczeniem
zasobu informacji poszczególnych zmiennych.
Dalsze postêpowanie zmierza³o ju¿ do weryfikacji hipotez oraz próby udzielenia odpowiedzi na postawione pytania badawcze.
Punktem wyjœcia prowadzonej analizy statystycznej jest okreœlenie wspó³zale¿noœci miêdzy rozpatrywanymi zmiennymi, w postaci macierzy korelacji (tab. 4).
W dalszej czêœci pracy na podstawie wyników uzyskanych przez poszczególne zawodniczki w trakcie pomiarów, obliczono wskaŸniki rozwoju zawodniczego (AWRZ) dla ka¿dej badanej
osoby, wed³ug równania (6).
Przyjmuj¹c wartoœæ tego wskaŸnika za zmienn¹ endogeniczn¹ (Y2) okreœlono wspó³zale¿noœci pomiêdzy ni¹, a wszystkimi zmiennymi objaœniaj¹cymi, obliczaj¹c wektor korelacji (tab. 5).
W badanej grupie, najwy¿sze, a zarazem wybitnie istotne statystycznie skorelowanie wykaza³y zmienne: X22– wskaŸnik sprawnoœci specjalnej, X13– zwinnoœæ, X18– wskaŸnik specjalnych
umiejêtnoœci motorycznych, X23– wskaŸnik koordynacyjnych zdolnoœci specjalnych, X24–
wskaŸnik syntetycznej sprawnoœci specjalnej oraz szereg innych. Warto zwróciæ uwagê na
wybitnie istotne statystycznie wartoœci wspó³czynników korelacji (rα≤0,001) wskaŸników
sprawnoœci specjalnej, opartej na teœcie sprawnoœci specjalnej w pi³ce rêcznej.
Z metodologicznego punktu widzenia, niezmiernie wa¿ne s¹ wspó³zale¿noœci pomiêdzy
zmiennymi X26 – wskaŸnikiem efektywnoœci gry oraz poziomem rozwoju zawodniczego Y2.
Zale¿noœci te s¹ bliskie 1, a wiêc s¹ to zale¿noœci prawie funkcyjne. Na tej podstawie mo¿na stwierdziæ, ¿e obydwa kryteria oceniaj¹ce efektywnoœæ dzia³ania sportowca (pi³karek rêcznych) oraz
poziom jego sportowego rozwoju, s¹ równowa¿ne i mog¹ pe³niæ rolê zmiennej endogenicznej.
W dalszej analizie statystycznej za zmienn¹ endogeniczn¹ Y przyjmuje siê „wskaŸnik rozwoju zawodniczego”, natomiast wskaŸnik efektywnoœci gry wykorzystano jako zmienn¹ objaœniaj¹c¹.
Biometryczny model regresji
Chc¹c uwidoczniæ zasób informacji o zmiennej endogenicznej, jakie wnosz¹ zmienne przeanalizowano wartoœci integralne kombinacji jedynkowych, dwójkowych, trójkowych itd., a¿ do
znalezienia optymalnej kombinacji zmiennych objaœniaj¹cych, której wskaŸnik Hellwiga (H)
osi¹gn¹³ najwy¿sz¹ wartoœæ.
Wyniki niniejszych badañ potwierdzaj¹ doœæ czêsto wystêpuj¹ce zjawisko w badaniach
sportowych, a mianowicie w zbiorze analizowanych zmiennych istnieje takie narzêdzie pomiarowe (test, próba ruchowa), które wnosi dominuj¹c¹ wielkoœæ informacji o badanym zjawisku
(w naszym przypadku o poziomie rozwoju sportowego m³odych pi³karek rêcznych). T¹ zmienn¹ jest wskaŸnik efektywnoœci gry, którego tzw. pojemnoœæ integralna noœnika informacji H
wynosi 0,914. Nie nale¿y siê dziwiæ tak du¿ej wielkoœci zasobu informacji tej zmiennej, gdy¿
jest ona agregatem (kompleksem) wielu uzdolnieñ.
Kolejnym bardzo wa¿nym spostrze¿eniem jest fakt, i¿ w optymalnej kombinacji zmiennych
objaœniaj¹cych nie znalaz³y siê zmienne o bardzo wysokich wspó³czynnikach korelacji (np. X26,
X22, X18, itd.). Natomiast w tym zestawie znalaz³a siê zmienna X25– tzw. inteligencja techniczna
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– kolejność i nazwy badanych zmiennych jak w tabeli 2

Tabela 4. Macierz korelacji 26 analizowanych zmiennych

Tabela 5. Wektor korelacji analizowanych cech dla zmiennej objaśnionej Y2 (Wskaźnika rozwoju
zawodniczego)

Kolejność i nazwy badanych zmiennych jak w tabeli 2

o nieistotnej statystycznie wartoœci wspó³czynnika korelacji r=0,38. Niniejsze wyniki dowodz¹,
¿e kierowanie siê jedynie lub g³ównie rachunkiem korelacji mo¿e byæ, w wielu przypadkach,
zawodne.
Nale¿y zwróciæ uwagê na fakt, ¿e najlepsz¹ kombinacjê z jedn¹ zmienn¹ objaœniaj¹c¹
w odniesieniu do zmiennej endogenicznej Y (WRZ) tworzy zmienna X26, tj. wskaŸnik efektywnoœci gry, jednak nie znalaz³ siê w optymalnej kombinacji zmiennych objaœniaj¹cych. Zjawisko
to nale¿y interpretowaæ w dwóch aspektach:
· po pierwsze; wystêpowanie zmiennej X26, tj. wskaŸnika efektywnoœci gry w najlepszej
kombinacji jedynkowej i to przy bardzo wysokiej wartoœci integralnej pojemnoœci informacji (Hmax) dowodzi, ¿e obliczony model rozwoju zawodniczego wg formu³y (6) mo¿e
pe³niæ kryterium oceny wartoœci predyktywnej zmiennych objaœniaj¹cych,
· po drugie; brak w optymalnym zestawie zmiennych objaœniaj¹cych zmiennej X26, tj. wskaŸnika efektywnoœci gry wskazuje, ¿e wszystkie informacje, jakie on w sobie zawiera s¹
„przenoszone” do optymalnej kombinacji przez inne zmienne objaœniaj¹ce.
Zjawisko przenoszenia informacji o danej zmiennej, za poœrednictwem innych zmiennych,
Rygu³a (2000) okreœla jako addytywny efekt wariancji miêdzycechowej. W rozpatrywanym
przypadku strukturê addytywn¹ tworz¹ zmienne X13, tj. „zwinnoœæ”, X15, tj. gibkoœæ, X21, tj.
wskaŸnik specjalnych umiejêtnoœci motorycznych w wersji II, X23, tj. wskaŸnik koordynacyjnych zdolnoœci specjalnych oraz X25, tj. inteligencja (wyobraŸnia przestrzenna). Ta addytywna
formacja zmiennych objaœniaj¹cych wchodzi do optymalnej kombinacji zmiennych objaœniaj¹cych przenosz¹c wszystkie informacji o zmiennej X26, tj. wskaŸniku efektywnoœci gry. Stwierdziæ mo¿na, ¿e rozpatrywana formacja addytywna piêciu zmiennych objaœniaj¹cych (X13, X15,
X21, X23, X25) dobrze t³umaczy zjawisko efektywnoœci gry w pi³ce rêcznej na ukierunkowanym
etapie rozwoju sportowego pi³karek rêcznych.
Fundamentalnym problemem niniejszej pracy jest okreœlenie wartoœci predyktywnej zastosowanych prób ruchowych oraz testów, w dzia³alnoœci sportowej pi³karek rêcznych. Istot¹ tego
dzia³ania jest stworzenie przes³anek przewidywania powodzenia tych zawodniczek w szkoleniu
sportowym. Kolejnym bardzo wa¿nym elementem badañ jest weryfikacja narzêdzi, które mog¹
byæ zastosowane do diagnozy i kontroli procesu treningu sportowego. W ka¿dym z tych przypadków, niezale¿nie od ogniwa prakseologicznego ³añcucha skutecznego dzia³ania (diagnoza,
prognoza, planowanie, realizacja, kontrola) niezwykle wa¿n¹ rolê pe³ni model matematyczny.
Jego zastosowanie pozwala na okreœlenie predyktywnoœci poszczególnych zmiennych objaœniaj¹cych (parametry strukturalne równañ regresji), ich zasobu informacji o poziomie rozwoju sportowego pi³karek rêcznych (R2) oraz jest œrodkiem komunikacji pomiêdzy poszczególnymi ogniwami (warstwami) struktury wielopoziomowej treningu sportowego.
Przeanalizujemy teraz wartoœæ predyktywn¹ oraz zasób informacji testów i prób ruchowych, które znalaz³y siê w optymalnej kombinacji zmiennych objaœniaj¹cych modeli regresji.
Monografia Nr 12

47

W analizowanej grupie optymaln¹ kombinacjê zmiennych objaœniaj¹cych, tworz¹ nastêpuj¹ce zmienne:
· X5 – anaerobowa praca ca³kowita* uzyskana w Wingate teœcie,
· X11 – si³a eksplozywna koñczyn dolnych,
· X13 – bieg wahad³owy 4x10m (zwinnoœæ),
· X15 – sk³on dosiê¿ny w przód (gibkoœæ),
· X21 – wskaŸnik specjalnych umiejêtnoœci motorycznych (WSUM2),
· X23 – wskaŸnik koordynacyjnych zdolnoœci specjalnych (WKZS),
· X24 – wskaŸnik syntetycznej sprawnoœci specjalnej (WSSS),
· X25 – inteligencja techniczna (wyobraŸnia przestrzenna).
W dalszej czêœci pracy, dla wybranych w powy¿szy sposób zmiennych objaœniaj¹cych,
dokonano oszacowania równania regresji.
Oszacowany model regresji mo¿na zapisaæ w nastêpuj¹cej postaci:

(7)
Vsξ =0,0004
R2=0,992
ϕ2=0,008
Na podstawie parametrów strukturalnych obliczonego równania (7) regresji mo¿na stwierdziæ o ile zwiêkszy siê (lub o ile zmniejszy siê) poziom sportowy rozwoju m³odych pi³karek
rêcznych, je¿eli jedna z oœmiu zmiennych objaœniaj¹cych wzroœnie o jednostkê, podczas gdy
pozosta³e zmienne nie ulegn¹ zmianie. W tym przypadku najwiêkszy wp³yw na rozwój sportowy pi³karek rêcznych, posiada zmienna X24 – wskaŸnik syntetycznej sprawnoœci specjalnej.
O rz¹d wielkoœci mniejszy wp³yw na wartoœæ Y maj¹ zmienne: X13 – zwinnoœæ oraz X23 – wskaŸnik koordynacyjnych zdolnoœci specjalnych. Widzimy, ¿e je¿eli wartoœæ wskaŸnika syntetycznej
sprawnoœci specjalnej wzroœnie o jednostkê (1 pkt) to poziom sportowy m³odych pi³karek wzroœnie a¿ o 0,27 pkt. Wp³yw zwinnoœci na poprawê efektów sportowych m³odych pi³karek jest
dok³adnie dziesiêciokrotnie mniejszy. £atwo zauwa¿yæ, ¿e najwiêksz¹ wartoœæ predyktywn¹
posiada zmienna X24, a nastêpnie zmienne X13 i X23. Predyktywnoœæ pozosta³ych zmiennych jest
znacznie mniejsza.
Inna refleksja dotyczy aspektu metodologicznego interpretacji obliczonego modelu regresji
(7). Otó¿ warto by³o poszukiwaæ narzêdzia liniowego uporz¹dkowania zbioru badanych „obiektów” (wskaŸnik agregatowy rozwoju sportowego), a przede wszystkim wyra¿enia oceny poziomu rozwoju sportowego w skali ilorazowej (WRS), by móc zastosowaæ i korzystaæ z informacji,
jakie dostarcza model biometryczny regresji.
Próbuj¹c okreœliæ wp³yw poszczególnych zmiennych na poziom rozwoju m³odych pi³karek
rêcznych, nale¿y podkreœliæ, ¿e zmienne X5 tj. anaerobowa praca ca³kowita i X11 tj. si³a eksplozywna koñczyn dolnych s¹ elementami sk³adowymi optymalnej kombinacji. Udzia³ tych dwóch

* W analizie uwzglêdniono wartoœci wzglêdne pracy i mocy maksymalnej. Wynika to z faktu, ¿e zarówno wielkoœæ wykonanej pracy jak i maksymalnej mocy zale¿ne s¹ od wielkoœci potencja³u anaerobowego, który – jak
wiadomo – zale¿ny jest od masy miêœni bior¹cych udzia³ w pracy. Tak wiêc osobnicy o wiêkszej masie miêœni
bêd¹ w stanie rozwin¹æ wiêksz¹ moc i wykonaæ wiêksz¹ pracê podczas testu. W warunkach dzia³alnoœci sportowej ró¿nice z tego wynikaj¹ce niwelowane s¹ przez to, ¿e zwiêkszona masa miêœni koñczyn dolnych ma do
pokonania masê ca³ego przemieszczanego w przestrzeni cia³a. O lepszych rezultatach sportowych decydowaæ
bêd¹ wiêc wy¿sze wartoœci wzglêdne wymienionych wskaŸników wydolnoœci beztlenowej (Wojcieszak 1985).
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zmiennych w optymalnej kombinacji wskazuje na wielk¹ stabilnoœæ oraz na doœæ specyficzny
rodzaj informacji, jak¹ te zdolnoœci wnosz¹ o zmiennej endogennej (AWRZ). Nale¿y pamiêtaæ,
¿e g³ównymi ich predyspozycjami s¹ maksymalna moc anaerobowa (MMA) oraz struktura miêœni, a wiêc cechy kontrolowane genetycznie w stopniu równym, a nawet wy¿szym od wysokoœci cia³a. Dlatego ich obecnoœæ w optymalnej kombinacji wydaje siê byæ zrozumia³a.
Kwesti¹ wart¹ uwagi jest wystêpowanie zmiennej X25, a wiêc inteligencji technicznej
(wyobraŸni przestrzennej) w optymalnej kombinacji zmiennych objaœniaj¹cych. Z analizy wektorów korelacji (tab. 5) zauwa¿yæ mo¿na, ¿e zmienna ta nie wykazuje wybitnych wspó³zale¿noœci ze zmienn¹ endogeniczn¹ (AWRZ) ani efektywnoœci¹ gry. Pojawia siê jednak nie tylko
w optymalnej kombinacji, ale i wesz³a do addytywnej formacji 5 zmiennych objaœniaj¹cych.
Fakt ten jest nieco zaskakuj¹cy, niemniej ma on swoje merytoryczne uzasadnienie i nale¿y go
zinterpretowaæ. Analizuj¹c tê zmienn¹ równolegle ze wskaŸnikiem efektywnoœci gry zauwa¿yæ
mo¿na, ¿e w kombinacji, w których wystêpuje inteligencja nie ma wskaŸnika efektywnoœci gry.
Natomiast w momencie, gdy do danej kombinacji zmiennych objaœniaj¹cych wchodzi wskaŸnik
efektywnoœci gry, to zmienna X25 nie zostaje uwzglêdniona. Potwierdza to wczeœniejsze spostrze¿enie, i¿ wskaŸnik efektywnoœci gry zawiera w sobie du¿y ³adunek informacji o inteligencji i wyobraŸni przestrzennej. WskaŸnik efektywnoœci gry mocno wysycany jest czynnikiem I
(SUM), u podstaw, którego le¿y miêdzy innymi zdolnoœæ dostosowania i przestawiania, a ta
z kolei zdeterminowana jest g³ównie komponentem intelektualnym (Raczek i wsp. 1998).
Dokonana analiza wskaŸnika Hellwiga (Hmax) oraz parametrów strukturalnych modelu
regresji wskazuje, ¿e wybrane zmienne do optymalnej kombinacji s¹ dobrymi predyktorami
i posiadaj¹ wysok¹ wartoœæ prognostyczn¹ w badanej grupie m³odych pi³karek rêcznych.
Nale¿y podkreœliæ ogromn¹ rolê w okreœleniu reprezentacji cech osobowoœci sportowej
zawodniczki takich zmiennych jak: sprawnoœæ fizyczna specjalna, koordynacyjne zdolnoœci specjalne, zwinnoœæ oraz wzglêdna praca anaerobowa i moc maksymalna koñczyn dolnych. Zdolnoœci te s¹ dobrymi predyktorami – maj¹ wysok¹ wartoœæ prognostyczn¹. W praktyce oznacza to du¿¹
przydatnoœæ omawianych zmiennych, jeœli chodzi o rokowanie powodzenia w walce sportowej.
Z punktu widzenia rozwa¿anego problemu oraz zgodnie z prakseologicznym schematem
sterowania treningiem sportowym diagnostyka wielu uzdolnieñ oraz kontrola procesu treningowego s¹ zazêbiaj¹cymi siê ogniwami ³añcucha przyczynowo-skutkowego. Obydwa te elementy
wymagaj¹ wiarygodnych Ÿróde³ informacji o du¿ej wartoœci predyktywnej. Dla procesu diagnostyki sportowej szczególnie istotn¹ rolê odgrywaj¹ narzêdzia pomiaru, które wnosz¹ najwiêkszy
zasób informacji o badanym obiekcie (poziomie rozwoju zawodniczego). Mo¿na mieæ nadziejê,
¿e opracowane wyniki pomiarów stanowiæ bêd¹ dla trenerów pi³ki rêcznej pewien uk³ad odniesienia, pokazuj¹c stan dyscypliny z punktu widzenia analizowanych zmiennych. Stosuj¹c z³o¿one procedury statystyczne pokazano, w jaki sposób komponenty tworz¹ce optymaln¹ kombinacjê zmiennych objaœniaj¹cych wyjaœniaj¹ zmiennoœæ badanego zjawiska. Stosuj¹c opisan¹ wczeœniej metodykê budowy modelu biometrycznego, przedstawiono sposób wykorzystania parametrów strukturalnych modelu funkcji regresji, do okreœlenia wartoœci predyktywnej prób ruchowych oraz testów.
W ca³okszta³cie omawianych problemów nie mo¿na tak¿e pomin¹æ kwestii wp³ywu zmiennej X25 – inteligencji technicznej (wyobraŸni przestrzennej) na poziom rozwoju sportowego.
Fakt ten potwierdza pogl¹dy innych badaczy, ¿e gra w pi³kê rêczn¹ na wysokim poziomie wymaga inteligencji, wyobraŸni przestrzennej, silnej motywacji oraz specyficznych uzdolnieñ do gry
(Naglak 1994). Na tej podstawie mo¿na powiedzieæ, ¿e inteligencja techniczna jest dobrym predyktorem rozwoju sportowego m³odych pi³karek rêcznych.
Zbudowanie równania regresji by³o mo¿liwe dziêki zastosowaniu jednej z metod taksonomicznych oraz faktowi, ¿e uda³o siê przedstawiæ efekt walki sportowej w postaci agregatowego
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wskaŸnika rozwoju zawodniczego wyra¿onego w skali ilorazowej (di – jest unormowany w przedziale <0 – 1>).
Przedstawione modele biometryczne pozwalaj¹ nam poznaæ dok³adn¹ strukturê powi¹zañ
miedzy badanymi zmiennymi oraz zasób informacji, jakie one wnosz¹ o zmiennej endogenicznej (AWRZ). Zasób informacji jest okreœlony przez wskaŸnik determinacji R2.

Wnioski
Wyniki badañ upowa¿niaj¹ do wysuniêcia nastêpuj¹cych wniosków:
1. Zastosowanie metody optymalnego wyboru zmiennych objaœniaj¹cych (Z. Hellwiga)
pozwala na ustalenie optymalnego zbioru cech osobowoœci sportowej m³odych pi³karek
rêcznych, który wnosi najwiêkszy zasób informacji o poziomie ich rozwoju sportowego
oraz na poprawne metodologicznie oszacowanie modelu regresji.
2. „Agregatowy wskaŸnik rozwoju zawodniczego” obliczony wed³ug formu³y (6) wykaza³
wielk¹ przydatnoœæ w ocenie wartoœci predyktywnej wybranych noœników informacji (prób
i testów) tzn. mo¿e z powodzeniem pe³niæ rolê zmiennej objaœnianej modelu regresji.
3. Na podstawie analizy optymalnego zestawu zmiennych objaœniaj¹cych oraz parametrów
strukturalnych modelu regresji nale¿y wnioskowaæ, ¿e zmienne: moc maksymalna koñczyn
dolnych, wzglêdna anaerobowa praca ca³kowita (sk³adowa Wingate testu), specjalne umiejêtnoœci motoryczne oraz inteligencja (wyobraŸnia przestrzenna) s¹ komplementarne,
a tak¿e s¹ one dobrymi predyktatorami poziomu sportowego w ¿eñskiej m³odzie¿owej pi³ce
rêcznej.
4. Na podstawie analizy wybranych parametrów struktury stochastycznej modeli regresji (R2,
ϕ2) mo¿emy stwierdziæ, ¿e uwzglêdnione w równaniach zmienne wyjaœniaj¹ 99,2 % zmiennoœci badanego zjawiska.
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6. Kinetyka, dynamika rozwoju oraz dymorfizm p³ciowy wybranych
koordynacyjnych zdolnoœci motorycznych uczniów gimnazjalnych
w œwietle testów komputerowych
Kinetics, development dynamics and sexual dimorphism of chosen
coordination motor abilities among middle school learners in the light of
computer tests
Janusz Jaworski*, Przemys³aw Bujas**, Dariusz Tchórzewski***
S³owa kluczowe: koordynacyjne zdolnoœci motoryczne, komputerowe testy koordynacyjne,
kinetyka, dynamika rozwoju, dymorfizm p³ciowy
Key words: coordination motor abilities, computer coordinative tests, kinetics, development dynamics, sexual dimorphism

Streszczenie: Celem niniejszego doniesienia by³a ocena kinetyki, dynamiki rozwoju oraz
dymorfizmu p³ciowego w zakresie wybranych koordynacyjnych zdolnoœci motorycznych
(KZM). Badania przeprowadzono z wykorzystaniem testów komputerowych. Analizowane KZM wykazuj¹ typow¹ kinetykê i dynamikê rozwoju dla polskiej populacji. W badanej
grupie uczniów ró¿nice dymorficzne KZM s¹ niewielkie. Jednak dla zdecydowanej wiêkszoœci analizowanych cech nieco lepsze rezultaty osi¹gnêli ch³opcy.
Summary: The aim of the following report was the evaluation of kinetics, development
dynamics and sexual dimorphism in chosen coordination motor abilities (CMA). The research was carried out with the use of computer tests. The analysed CMA show kinetics and
development dynamics typical for Polish population. Dimorphic differences of CMA are
minor in the examined group. However, for straight majority of analyzed characteristics
that were the boys who gained slightly better results.

Wstêp
Badania auksologiczne w piœmiennictwie polskim jak równie¿ obcym maj¹ ju¿ bogaty
dorobek. Wiêkszoœæ jednak tego typu badañ dotyczy³a poziomu rozwoju somatycznego, jego
zró¿nicowania w aspekcie stopnia urbanizacji czy statusu spo³eczno-ekonomicznego. Zdecydowanie mniej jest doniesieñ poœwiêconych zagadnieniom kinetyki i dynamiki rozwoju cech funkcjonalnych. Spoœród tej grupy najmniej prac dotyczy koordynacyjnych zdolnoœci motorycznych
(KZM). W³aœciwoœci te, przy bardzo podobnym poziomie rozwoju zdolnoœci kondycyjnych,
mog¹ decydowaæ o koñcowym sukcesie sportowym. S¹ one szczególnie wa¿ne w pi³ce rêcznej,
zaliczanej do trzeciego najwy¿szego poziomu koordynacji ruchowej (Hirtz i Starosta 1991). Ich
monitorowanie i stymulowanie w procesie treningowym odpowiednio dobranymi œrodkami
zapewni m³odym zawodnikom osi¹gniêcie mistrzostwa sportowego w przysz³oœci (Wa¿ny
1981). Okreœlaj¹c poziom KZM w poszczególnych okresach szkolenia i ontogenezy mo¿emy
w przybli¿eniu ustaliæ po¿¹dane ich wartoœci oraz wyselekcjonowaæ najbardziej utalentowanych
osobników do uprawiania danej dyscypliny sportowej. Tak wiêc z punktu widzenia praktyki,
szkolenia i naboru do uprawiania pi³ki rêcznej bardzo wa¿ne jest poznanie ogólnych prawid³owoœci rozwoju w ontogenezie zdolnoœci koordynacyjnych, kinetyki i dynamiki ich rozwoju.
Zasadniczym celem niniejszego doniesienia jest próba oceny poziomu rozwoju oraz zakresu dymorfizmu p³ciowego wybranych koordynacyjnych zdolnoœci motorycznych uczniów
w wieku 13-15 lat, okreœlona na podstawie wyników testów komputerowych. Przeprowadzone
badania i otrzymane wyniki bêd¹ podstaw¹ do odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania badawcze:
1. Jaka jest dynamika rozwoju badanych zdolnoœci koordynacyjnych u obu p³ci?
* dr, **dr, ***dr, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
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2. Czy istniej¹ zwi¹zki badanych zdolnoœci koordynacyjnych z poziomem podstawowych
parametrów somatycznych (wysokoœci¹ i mas¹ cia³a)?
3. Czy badane dzieci wykazuj¹ zró¿nicowanie dymorficzne w zakresie analizowanych zdolnoœci koordynacyjnych?
4. Dla jakich zdolnoœci koordynacyjnych obserwuje siê najwiêksze zró¿nicowanie p³ciowe?

Materia³ i metody badañ
Materia³ opracowania stanowi³y wyniki badañ 103 osobowej grupy ch³opców i dziewcz¹t
uczêszczaj¹cych do Gimnazjum nr 2 im. Miko³aja Kopernika w Tarnowie, przeprowadzone
w 2007 roku. Wszystkie zadania testowe wykonano w godzinach przedpo³udniowych w pracowni komputerowej szko³y. Do badañ wykorzystano nowoczesne komputery stacjonarne wyposa¿one w procesory AMD Sempron® 3000+, 80 GB dyski twarde Segate, 512 MB ram'u, 17"
monitory LCD Samsung (czas reakcji plamki 12ms), „myszki” optyczne Behavior Tech Komputer C870A, klawiaturê Behavior Tech Computer 5107.
Opieraj¹c siê na najnowszych klasyfikacjach koordynacyjnych zdolnoœci motorycznych
(Raczek i wsp. 2003, Starosta 2003, Starosta 2006), zakres badañ obj¹³ nastêpuj¹ce zdolnoœci:
· kinestetyczne ró¿nicowanie ruchów (komponenty czasowe) – zadaniem badanego by³o
przewidywanie szybkoœci wype³nienia siê prostok¹ta i zwolnienie lewego przycisku myszki tak aby ko³o zatrzyma³o siê jak najbli¿ej wykreœlonej na ekranie komputera poziomej
linii, wykonywano 10 prób, odrzucano po 2 skrajne wyniki i z pozosta³ych obliczono œredni¹ arytmetyczn¹, wynik wyra¿ono w pikselach;
· czêstotliwoœæ ruchów badano za pomoc¹ maksymalnej liczby naprzemianstronnych klikniêæ myszk¹ komputerow¹ na dwa umieszczone na ekranie komputera kwadraty, próbê
wykonywano w czasie 15 sek.;
· szybkoœæ reakcji prostej na bodziec wzrokowy (œredni¹) – badani reagowali na pojawiaj¹cy siê centralnie na ekranie komputera bia³y kwadrat, odrzucano po 2 skrajne wyniki
i z pozosta³ych obliczono œredni¹ arytmetyczn¹, wykonywano 10 prób, wynik wyra¿ono
w msek;
· szybkoœæ reakcji prostej na bodziec s³uchowy (œredni¹) – badani reagowali na sygna³
dŸwiêkowy generowany przez komputer, odrzucano po 2 skrajne wyniki i z pozosta³ych
obliczono œredni¹ arytmetyczn¹, wykonywano 10 prób, wynik wyra¿ono w msek;
· szybkoœæ reakcji z z³o¿onej (œredni¹) – badani reagowali odpowiednio na pojawiaj¹cy siê
centralnie na ekranie komputera bia³y kwadrat lub sygna³ dŸwiêkowy generowany przez
komputer, odrzucano po 2 skrajne wyniki i z pozosta³ych obliczono œredni¹ arytmetyczn¹,
wykonywano 20 prób, wynik stanowi³ czas w msek;
· orientacjê przestrzenn¹ (tryb dowolny) – zadaniem badanego by³a zmiana sekwencji 50
czerwonych kwadratów umieszczonych w pionie i poziomie, wynik stanowi³ czas w sek.;
· koordynacjê wzrokowo ruchow¹ (tryb dowolny) – okreœlono na podstawie wyników zmian
sekwencji czerwonych kwadratów ustawionych w poziomie, wynik stanowi³ czas w sek.;
· szybkoœæ, dok³adnoœæ i precyzjê ruchów – okreœlono za pomoc¹ wyników przeci¹gniêcia
czerwonego kwadratu myszk¹ komputerow¹ od startu do mety (w specjalnym labiryncie,
przeciwnie do ruchu wskazówek zegara), zapisywano czas próby w sek.;
· koordynacjê oko-rêka – okreœlono na podstawie wyników zaznaczenia (jak najszybciej)
myszk¹ komputerow¹ przypadkowo rozmieszczonych 100 ma³ych kwadratów na ekranie
komputera, wynik stanowi³ czas w sek.
Testy zosta³y pozytywnie zweryfikowane pod wzglêdem trafnoœci (Jaworski i wsp. 2007)
oraz rzetelnoœci (Sterkowicz i Jaworski 2006).
Zakres badañ obj¹³ równie¿ podstawowe parametry somatyczne – wysokoœæ i masê cia³a.
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Metody statystyczne opracowania materia³u:
· Obliczono podstawowe charakterystyki statystyczne: œredni¹ arytmetyczn¹, odchylenie
standardowe oraz ró¿nice procentowe miêdzy kolejnymi badaniami dla wszystkich analizowanych koordynacyjnych zdolnoœci motorycznych u obu p³ci.
· Obliczono wspó³czynniki korelacji pomiêdzy podstawowymi parametrami somatycznymi
a testowanymi koordynacyjnymi zdolnoœciami motorycznymi we wszystkich latach badañ
dla ch³opców oraz dziewcz¹t.
· W celu zbadania zasiêgu zró¿nicowania miêdzy osobnikami p³ci mêskiej i ¿eñskiej obliczono unormowane wskaŸniki dymorfizmu p³ciowego wg metody zaproponowanej przez
Szopê i wsp. (1985).

Wyniki
Nasz¹ analizê rozpoczniemy od oceny kinetyki i dynamiki rozwoju wszystkich analizowanych koordynacyjnych zdolnoœci motorycznych. Odpowiednie dane do tej analizy zosta³y zawarte w tabeli 1.
Tabela 1. Kinetyka i dynamika rozwoju badanych koordynacyjnych zdolności motorycznych dzieci
w wieku 13-15 lat.

Jak mo¿emy zauwa¿yæ wiêkszoœæ koordynacyjnych zdolnoœci wykazuje poprawê wyników
wraz z wiekiem badanych. Takie prawid³owoœci dla obu p³ci obserwujemy dla: czêstotliwoœci
ruchów, szybkoœci reakcji wzrokowej, szybkoœci reakcji s³uchowej oraz dodatkowo tylko
u dziewcz¹t dla: ró¿nicowania kinestetycznego. Natomiast w ca³ym badanym okresie ontogene54
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Tabela 2. Wielkości współczynników korelacji pomiędzy badanymi zdolnościami koordynacyjnymi
a wysokością ciała

* p≤0,05

Tabela 3. Wielkości współczynników korelacji pomiędzy badanymi zdolnościami koordynacyjnymi
a masą ciała

* p≤0,05. Liczby w tabelach powyżej oznaczają: 1. Różnicowanie kinestetyczne-antycypacja, 2. Częstotliwość ruchów, 3. Szybkość
reakcji wzrokowej, 4. Szybkość reakcji słuchowej, 5. Szybkość reakcji złożonej, 6. Szybkość, dokładność i precyzja ruchów w lewo, 7.
Koordynacja wzrokowo-ruchowa, 8. Orientacja przestrzenna, 9. Koordynacja oko-ręka

zy obserwujemy u ch³opców stopniowe pogarszanie wyników orientacji przestrzennej oraz koordynacji typu oko-rêka. Regres ten jednak jest bardzo ma³y, dla ka¿dej z cech nie przekracza 3%
w skali roku. W obu jednak przypadkach otrzymane wyniki mog¹ byæ spowodowane stosunkowo
ma³¹ liczebnoœci¹ badanych. Zdecydowany regres obserwuje siê u badanych ch³opców w ca³ym
okresie jedynie dla ró¿nicowania kinestetycznego. U dziewcz¹t natomiast mamy do czynienia
z sytuacj¹ odwrotn¹ – popraw¹ wyników. W przypadku pozosta³ych analizowanych KZM wyniki
charakteryzuj¹ siê labilnoœci¹ i nie mo¿na na ich podstawie opisaæ ogólnych tendencji. Mo¿na wiêc
stwierdziæ, i¿ ka¿da z analizowanych cech charakteryzuje siê w³asnym rytmem rozwojowym.
Przedmiotem analizy by³y równie¿ wielkoœci wspó³czynników korelacji pomiêdzy podstawowymi parametrami somatycznymi (wysokoœci¹ cia³a i mas¹ cia³a) a analizowanymi KZM.
Wielkoœci tych wspó³czynników u obu p³ci dla zwi¹zków wysokoœci cia³a oraz badanych KZM
zosta³y przedstawione w tabeli 2. Jak wynika z danych statystycznie istotne zale¿noœci wyst¹pi³y jedynie sporadycznie. W badanej grupie ch³opców tylko 4 wspó³czynniki (na 27 analizowanych zale¿noœci) okaza³y siê statystycznie istotne. Co ciekawe wszystkie zale¿noœci istotne statystycznie dotycz¹ ch³opców w wieku 13 lat. U dziewcz¹t natomiast tylko w jednym przypadku
uzyskano wspó³czynnik istotny statystycznie, a mianowicie pomiêdzy wysokoœci¹ cia³a a szybkoœci¹ reakcji z³o¿onej u 14-latek. Bardzo podobne prawid³owoœci zaobserwowano pomiêdzy
mas¹ cia³a a testowanymi zdolnoœciami koordynacyjnymi. Równie¿ i w tym przypadku u obu
p³ci zale¿noœci istotne statystycznie wyst¹pi³y jednie sporadycznie. Odpowiednie dane dotycz¹ce analizowanego zagadnienia zaprezentowano w tabeli 3. Wynika z nich, ¿e tylko w dwu przypadkach na analizowane 54 zwi¹zki otrzymano istotne statystycznie wspó³czynniki korelacji.
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Przedmiotem analizy by³a równie¿ ocena dymorfizmu w zakresie analizowanych zdolnoœci
koordynacyjnych. Wartoœci unormowanego wskaŸnika WD dla wszystkich cech w grupach
wieku 13 do 15 lat zosta³y zaprezentowane w tabeli 4 oraz zilustrowane graficznie na rycinie 1.
W badaniach w³asnych wartoœci wskaŸnika WD wahaj¹ siê od w granicach od -1,45 do
0,73. Generalnie jednak nale¿y stwierdziæ, i¿ wielkoœci wskaŸników unormowanych WD s¹ niewielkie. Nasz¹ szczegó³ow¹ analizê rozpoczniemy od danych dla wieku 13 lat. Jak widaæ w tym
wieku otrzymano najwiêksze wartoœci wskaŸników WD w ca³ym badanym okresie – dane dla
ró¿nicowania kinestetycznego oraz orientacji przestrzennej (WD odpowiednio -1,45 oraz -1,33).
W obu przypadkach zdecydowanie lepsze rezultaty osi¹gnêli ch³opcy. Spoœród wszystkich analizowanych KZM dziewczêta w tym wieku wykaza³y siê tylko nieznacznie lepsz¹ zdolnoœci¹
szybkoœci reakcji z³o¿onej (WD = 0,16). Z kolei w wieku 14 lat wskaŸniki WD œwiadcz¹ o przewadze dziewcz¹t w nastêpuj¹cych zdolnoœciach: ponownie szybkoœci reakcji z³o¿onej, szybkoœci, dok³adnoœci i precyzji ruchów w lewo, koordynacji wzrokowo-ruchowej, koordynacji okorêka. W pozosta³ych badanych zdolnoœciach wy¿szy poziom prezentuj¹ ch³opcy. Podkreœliæ nale¿y jednak, i¿ w porównaniu z wiekiem 13 lat wskaŸniki dymorfizmu p³ciowego w grupie dzieci
14-letnich s¹ zdecydowanie ni¿sze. Z bardzo podobn¹ sytuacj¹ mamy do czynienia w grupie
dzieci 15-letnich. Zdolnoœciami cechuj¹cymi siê najwiêkszymi ró¿nicami dymorficznymi w tej
grupie badanych s¹: szybkoœæ reakcji s³uchowej, szybkoœæ reakcji wzrokowej, ró¿nicowanie
kinestetyczne oraz orientacja przestrzenna. Reasumuj¹c, dla zdecydowanej wiêkszoœci badanych
zdolnoœci koordynacyjnych ró¿nice dymorficzne w ca³ym badanym okresie ontogenezy okaza³y
siê niewielkie.
Tabela 4. Wielkości unormowanych wskaźników dymorfizmu płciowego analizowanych koordynacyjnych zdolności motorycznych

*oznaczono cechy, w których lepsze wyniki uzyskały dziewczęta

Dyskusja
Wyniki badañ w³asnych generalnie potwierdzi³y typow¹ kinetykê i dynamikê rozwoju
koordynacyjnych zdolnoœci motorycznych obserwowan¹ w licznych badaniach (Mynarski
i Raczek 1991, ¯ak 1991, Szopa i wsp. 1996, Przewêda i Dobosz 2003). Podkreœliæ nale¿y jednak, i¿ wiêkszoœæ badañ by³a oparta na testach populacyjnych, które jak wiadomo badaj¹ zarówno pod³o¿e steruj¹co-regulacyjne jak równie¿ energetyczne. Dodatkowo badania zazwyczaj
oparte s¹ na materia³ach przekrojowych co nie daje podstaw do precyzyjnej oceny zmiennoœci
ontogenetycznej analizowanych cech. O wiele wiêksz¹ wartoœæ diagnostyczn¹ maj¹ badania longitudinalne, jednak ich jest bardzo ma³o (Mleczko 1991).
Wyniki badañ w³asnych dotycz¹ce zale¿noœci pomiêdzy podstawowymi parametrami
somatycznymi a wybranymi zdolnoœciami koordynacyjnymi znajduj¹ równie¿ pe³ne potwier56
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Ryc. 1. Wielkości unormowanych wskaźników dymorfizmu płciowego badanych koordynacyjnych
zdolności motorycznych. Oznaczenia na rycinie: *cechy, w których lepsze wyniki uzyskały dziewczęta.
1. Różnicowanie kinestetyczne-antycypacja, 2. Częstotliwość ruchów, 3. Szybkość reakcji wzrokowej,
4. Szybkość reakcji słuchowej, 5. Szybkość reakcji złożonej, 6. Szybkość, dokładność i precyzja ruchów
w lewo, 7. Koordynacja wzrokowo-ruchowa, 8. Orientacja przestrzenna, 9. Koordynacja oko-ręka

dzenie w materia³ach porównawczych (Ljach 1991, Wy¿nikiewicz-Kopp 1992, Gierat i Waœkiewicz 1993, Jaworski i Jurczak 2006). Wskazuj¹ na zale¿noœæ KZM od predyspozycji centralnego i obwodowego sytemu nerwowego, nie zaœ od poziomu parametrów somatycznych.
Analizuj¹c z kolei wielkoœci unormowanych wskaŸników dymorfizmu p³ciowego mo¿emy
stwierdziæ, i¿ w badaniach w³asnych dla zdecydowanej wiêkszoœci analizowanych KZM lepsze
rezultaty osi¹gnêli ch³opcy. Skala tego zró¿nicowania jest jednak stosunkowo niewielka. Podobne wyniki dla wiêkszoœci analizowanych cech uzyskali równie¿ inni autorzy (Mleczko 1991,
Mynarski i Raczek 1991, Sadowski i wsp. 2002, Jaworski 2005). Badania w³asne nie potwierdzi³y natomiast obserwowanej w populacji dzieci krakowskich (Mleczko 1991) przewagi dziewcz¹t w zakresie orientacji przestrzennej.
Potwierdza siê te¿ teza, i¿ dla zdolnoœci koordynacyjnych najbardziej „kompleksowych”,
a wiêc dotycz¹cych ca³ego organizmu (np. orientacja przestrzenna) zauwa¿yæ mo¿na, i¿ w starszych rocznikach zdecydowanie lepsze rezultaty osi¹gaj¹ ch³opcy (Szopa i wsp. 1985).

Wnioski
Na podstawie zaprezentowanych wyników badañ oraz w œwietle sformu³owanych we wstêpie pytañ badawczych mo¿na przedstawiæ nastêpuj¹ce wnioski:
1. Badana grupa dzieci w wieku 13 do 15 lat wykazuje typowy przebieg rozwoju KZM dla
polskiej populacji a dynamika ich rozwoju jest zgodna z wspó³czesn¹ tendencj¹ rozwojow¹.
2. Tempo zmian rozwojowych analizowanych KZM wykazuje znaczn¹ zmiennoœæ w zale¿noœci od analizowanej cechy jak i wieku badanych.
3. Dla wiêkszoœci analizowanych zdolnoœci koordynacyjnych nie zaobserwowano istotnych
statystycznie zwi¹zków z podstawowymi parametrami somatycznymi.
4. Generalnie w badanej grupie zaobserwowano ma³e zró¿nicowanie dymorficzne zdolnoœci
koordynacyjnych.
5. W zdecydowanej wiêkszoœci przypadków nieco wy¿szy poziom KZM prezentuj¹ ch³opcy.
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7. Mo¿liwoœci zastosowania w pi³ce rêcznej autorskiej propozycji zestawu
testów komputerowych do badañ wybranych koordynacyjnych
zdolnoœci motorycznych – opis testów oraz uwagi metodologiczne
Possibilities of applying in handsaw the author's suggestion of a set of
computer tests for research of chosen coordination motor abilities –
the description and methodological remarks
Janusz Jaworski*
S³owa kluczowe: koordynacyjne zdolnoœci motoryczne, komputerowe testy koordynacyjne, testowanie
Key words: coordination motor abilities, computer coordinative tests, testing

Streszczenie: Koordynacyjne zdolnoœci motoryczne we wspó³czesnym sporcie s¹ jednym
z wa¿nych czynników warunkuj¹cych osi¹gniêcie mistrzostwa. Przedmiotem doniesienia
jest propozycja autorskiego zestawu testów do ich oceny. Zaproponowane testy charakteryzuj¹ siê odpowiedni¹ rzetelnoœci¹ oraz trafnoœci¹. Posiadaj¹ mo¿liwoœci szerokiego
doboru opcji testowania w zale¿noœci od charakteru badanej grupy, s¹ ³atwe i proste do
wykonania, nie wymagaj¹ specjalistycznej aparatury. Wszystko to przemawia za ich szerokim zastosowanie w badaniach empirycznych.
Summary: Coordination motor abilities are one of the most important factors conditioning
the achievement of championship in contemporary sport. The subject of the report is the
author's suggestion of a set of tests for evaluating them. The suggested tests are marked
by suitable reliability and accuracy. It is possible to choose from a wide range of testing
options depending on the character of examined group. Moreover, they are easy, simple
and no specialized equipment is needed. All these weigh in favour of their wide application
in empirical researches.

Wstêp
Koordynacyjne zdolnoœci motoryczne s¹ obecnie jednymi z najwa¿niejszych w³aœciwoœci,
które determinuj¹ prawid³owe funkcjonowanie zdrowego organizmu jak równie¿ pozwalaj¹ osi¹gn¹æ sukces w wielu dyscyplinach sportowych. Przy bardzo podobnym poziomie zdolnoœci kondycyjnych czêsto rezerw w podnoszeniu wyników upatruje siê w³aœnie w polepszaniu przygotowania koordynacyjnego zawodników. St¹d oczywiste jest zainteresowanie przedstawicieli wielu
dyscyplin naukowych poruszan¹ problematyk¹, które doprowadzi³o do zdefiniowania i klasyfikacji KZM. Obecnie najczêœciej przyjmuje siê istnienie od kilku do kilkunastu specyficznych
zdolnoœci koordynacyjnych (Szopa i wsp. 1996, Starosta 2006). Takie du¿e rozpiêtoœci w zakresie strukturyzacji KZM niew¹tpliwie zwi¹zane s¹ z trudnoœciami ich jednoznacznego precyzyjnego wyodrêbnienia, poniewa¿ ich istota jest zwi¹zana z funkcjami centralnego uk³adu nerwowego oraz narz¹dów zmys³ów. Dodatkowo obraz ich struktury komplikuje jeszcze ró¿norodny
sposób pomiaru. Obecnie najczêœciej do ich oceny stosuje siê: testy populacyjne, Wiedeñski
System Testowy (www.schuhfried.at), aparaty psychotechniczne (MRK 40, aparat krzy¿owy,
Piórkowski) oraz coraz czêœciej testy komputerowe. Spoœród wymienionych powy¿ej metod
oceny najwiêksz¹ rzetelnoœci¹ i trafnoœci¹ charakteryzuj¹ siê testy Systemu Wiedeñskiego. Niestety, ze wzglêdu na doœæ wysoki koszt systemu nie jest mo¿liwe jego stosowanie na szerok¹
skalê w szko³ach i klubach. Dodatkowo mankamentem tego systemu jest jego ma³a „mobilnoœæ”
(komputer stacjonarny z dodatkowymi manipulatorami). W badaniach eksperymentalnych KZM
próbuje siê czêsto okreœlaæ ich poziom na podstawie odpowiednio skonstruowanych baterii
* dr, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
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testów motorycznych (Raczek i wsp. 2003). Niestety, jak zauwa¿a wielu autorów (Raczek
i Mynarski 1991, Juras i Waœkiewicz 1998, Osiñski 2000, Raczek i wsp. 2003) tego rodzaju
narzêdzia badaj¹ zarówno pod³o¿e energetyczne jak i steruj¹co – regulacyjne mo¿liwoœci organizmu. Tak wiêc s¹ one dalekie s¹ od doskona³oœci. Maj¹c na uwadze powy¿sze spostrze¿enia
nasuwa siê wniosek, i¿ nale¿y poszukiwaæ precyzyjnych narzêdzi diagnostycznych mo¿liwych
do zastosowania w ka¿dych warunkach. Wydaje siê, i¿ wymogi te spe³niaj¹ proponowane i udoskonalane od kilku lat komputerowe testy KZM (Juras i Waœkiewicz 1998, Klocek i wsp.2002,
Sterkowicz i Jaworski 2006).
Jak ju¿ wspomniano powy¿ej wysoki poziom zdolnoœci koordynacyjnych we wspó³czesnym
sporcie jest jednym z istotnych czynników warunkuj¹cych osi¹gniêcie mistrzostwa. Rodzi siê wiêc
pytanie, które ze zdolnoœci koordynacyjnych bêd¹ w najwiêkszym stopniu warunkowaæ sukces
sportowy? OdpowiedŸ na to pytanie nie jest wcale prosta. Konstruuj¹c bowiem tzw. „model
mistrza” trzeba braæ pod uwagê cechy najbardziej determinuj¹ce wynik sportowy w danej dyscyplinie a równoczeœnie silnie uwarunkowane genetycznie, a wiêc trudne do wytrenowania. Maj¹c na
uwadze trudnoœci zwi¹zane ze skonstruowaniem ostatecznego i precyzyjnego modelu mistrza prowadzi siê liczne badania w poszczególnych dyscyplinach sportu (przegl¹d badañ Spieszny i ¯ak
2001). W tym kontekœcie w pi³ce rêcznej, spoœród wielu zdolnoœci koordynacyjnych, w starszych
badaniach na pierwszym miejscu umieszczano zazwyczaj szybkoœæ reakcji (Zimmermann 1982,
Ljach 1995). Nowsze badania wskazuj¹ natomiast generalnie na szczególne znaczenie orientacji
przestrzennej oraz podzielnoœci uwagi (Spieszny 2000, Spieszny i Klocek 2005). Osobny problem
stanowi równie¿ hierarchizacja KZM a pozycja pi³karzy rêcznych na boisku. I tak, u zawodników
obrotowych najwa¿niejsze znaczenie ma podzielnoœæ uwagi, u rozgrywaj¹cych orientacja przestrzenna i podzielnoœæ uwagi, natomiast u zawodników skrzyd³owych: czas reakcji z³o¿onej, czêstotliwoœæ ruchów oraz czas reakcji prostej (Spieszny 2000).
Nale¿y podkreœliæ, i¿ przedstawione powy¿ej badania obejmowa³y jedynie wybrane nieliczne koordynacyjne zdolnoœci motoryczne, badane zazwyczaj testami komputerowymi (Klocek
i wsp. 2002) lub za pomoc¹ aparatów psychotechnicznych. Z kolei bior¹c pod uwagê umowny
stopieñ trudnoœci – poziom koordynacji ruchowej w ró¿nych dyscyplinach sportu, pi³kê rêczn¹
nale¿y zaliczyæ do najwy¿szego 3-ego poziomu (Hirtz i Starosta 1991). Dodatkowo bazuj¹c na
najnowszych klasyfikacjach koordynacyjnych zdolnoœci motorycznych wydaje siê, i¿ w tego
typu badaniach bardzo przydatne by³oby uwzglêdnienie zdecydowanie wiêkszej ich liczby.
Maj¹c na uwadze powy¿sze spostrze¿enia mamy nadziejê, i¿ zaproponowany autorski zestaw
testów komputerowych do badañ KZM znajdzie szerokie zastosowanie w naborze, selekcji oraz
diagnostyce efektów szkolenia w pi³ce rêcznej. Zalet¹ skonstruowanego testu jest: ³atwoœæ wykonania prób, stosunkowo krótki czas ich trwania, mobilnoœæ ze wzglêdu na zastosowanie laptopa
bez dodatkowych urz¹dzeñ peryferyjnych oraz stosunkowo ma³y koszt prowadzenia badañ
(koniecznoœæ zakupu jedynie odpowiedniego laptopa). Poni¿ej przedstawiamy uwagi metodologiczne oraz opis testów wraz z ich charakterystyk¹ i sposobem przeprowadzania.

Materia³ i metody badañ
Ka¿de nowe narzêdzie badawcze, aby mog³o zostaæ uznane za wiarygodne, musi spe³niaæ
szereg kryteriów testowania. Jednym z najwa¿niejszych jest oczywiœcie kryterium rzetelnoœci
(stabilnoœci) uzyskiwanych wyników w okreœlonych krótkich odstêpach czasu. W celu weryfikacji rzetelnoœci autorskiego zestawu testów przeprowadzono 3 krotne badania (dzieñ po dniu)
grupy 10-ciu dziewcz¹t w wieku 14 lat a nastêpnie obliczono wspó³czynniki korelacji Pearsona
pomiêdzy wynikami testów.
Kolejnym bardzo wa¿nym kryterium konstrukcji testu jest jego trafnoœæ. W tym celu w grupie losowo wybranych 50 studentów 1-go roku fizjoterapii okreœlono wspó³czynniki korelacji
liniowej Pearsona pomiêdzy rezultatami uzyskanymi na laboratoryjnych aparatach (Piórkowski,
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krzy¿owy, miernik czasu reakcji prostej i z³o¿onej) oraz „tapping” rêk¹ (Eurofit 1991), a wynikami w³asnych testów komputerowych.
Bardzo wa¿ne jest równie¿ wyeliminowanie wp³ywu umiejêtnoœci ruchowych na wyniki
poszczególnych testów zdolnoœci koordynacyjnych. W tym celu w badaniach w³asnych zastosowano laptop typu „tablet” z ekranem dotykowym oraz próby oparto na ruchach naturalnych (elementarnych, prostych). Aby sprawdziæ t¹ hipotezê przeprowadzono w roku 2006 i 2007 badania
wœród dzieci klas pierwszych okolic Krakowa. Uczestniczy³o w nich 110 ch³opców oraz 84
dziewczêta. Ze wzglêdu na deklarowan¹ umiejêtnoœæ obs³ugi komputera lub jej brak, dzieci
zosta³y podzielone na 2 frakcje. Istotnoœæ ró¿nic œrednich arytmetycznych badanych koordynacyjnych zdolnoœci motorycznych miêdzy uczniami z grup deklaruj¹cych umiejêtnoœæ obs³ugi
komputera lub jej brak, testowano testem t-Studenta lub W-Wilcoxona w zale¿noœci od ró¿nic
wariancji. Dla wyników testów, których rozk³ad odbiega³ od normalnego, zastosowano test nieparametryczny Ko³mogorova-Smirnova.
Mamy równie¿ nadziejê, i¿ efektem finalnym nowego zestawu testów bêdzie normalizacja,
czyli stworzenie uk³adu odniesienia do porównañ wyników testu u ró¿nych osobników. W tym
celu prowadzone s¹ od 3 lat badania ci¹g³e na grupie ponad 200 osobników.
Poni¿ej, opieraj¹c siê na najnowszych klasyfikacjach koordynacyjnych zdolnoœci motorycznych (Raczek i wsp. 2003, Starosta 2006), przedstawiamy krótk¹ charakterystykê zaproponowanego zestawu testów wraz ze sposobem ich wykonania:
· kinestetyczne ró¿nicowanie ruchów (komponenty czasowe) – zadaniem badanego by³o
przewidywanie szybkoœci wype³nienia siê prostok¹ta i zwolnienie lewego przycisku myszki tak aby ko³o zatrzyma³o siê jak najbli¿ej wykreœlonej na ekranie komputera poziomej
linii, wykonywano po 10 prób, odrzucano po 2 skrajne wyniki i z pozosta³ych obliczono
œredni¹ arytmetyczn¹, wynik wyra¿ono w pikselach;
· czêstotliwoœæ ruchów badano za pomoc¹ maksymalnej liczby dotkniêæ za pomoc¹ „rysika
tableta” w czasie 15 sek.;
· szybkoœæ reakcji prostej na bodziec wzrokowy (minimalny, œredni i maksymalny) – badani
reagowali na pojawiaj¹cy siê centralnie bia³y kwadrat, odrzucano po 2 skrajne wyniki
i z pozosta³ych obliczono œredni¹ arytmetyczn¹, wykonywano 10 prób, wynik wyra¿ono
w msek.;
· szybkoœæ reakcji prostej na bodziec s³uchowy (minimalny, œredni i maksymalny) – badani
reagowali na sygna³ dŸwiêkowy generowany przez laptop, odrzucano po 2 skrajne wyniki
i z pozosta³ych obliczono œredni¹ arytmetyczn¹, wykonywano 10 prób, wynik wyra¿ono
w msek.;
· szybkoœæ reakcji z wyborem (minimalny, œredni i maksymalny) – badani reagowali na pojawiaj¹cy siê centralnie bia³y kwadrat lub sygna³ dŸwiêkowy generowany przez laptop,
odrzucano po 2 skrajne wyniki i z pozosta³ych obliczono œredni¹ arytmetyczn¹, wykonywano 20 prób, wynik stanowi³ czas w msek., jak równie¿ iloœæ pope³nionych b³êdów;
· orientacjê przestrzenn¹ (tryb dowolny) – zadaniem badanego by³a zmiana sekwencji czerwonych kwadratów umieszczonych w pionie i poziomie, wynik stanowi³ czas w sek.;
· orientacjê przestrzenn¹ (tryb wymuszony) – zadaniem badanego by³o jak najszybciej nacisn¹æ
rysikiem „tableta” szary kwadrat na przeciêciu prostych prostopad³ych wyprowadzonych od
czerwonych kwadratów zanim automatycznie zmieni siê kombinacja czerwonych kwadratów,
wynikiem testu jest natomiast liczba poprawnie dotkniêtych kwadratów i liczba b³êdów. Do
badañ wybrano 50 sekwencji z interwa³em pomiêdzy kolejnymi bodŸcami 1000 ms;
· koordynacjê wzrokowo ruchow¹ (tryb dowolny) – okreœlono na podstawie wyników zmian
sekwencji czerwonych kwadratów ustawionych w poziomie, do badañ wybrano 50 sekwencji, wynik stanowi³ czas w sek.;
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· koordynacjê wzrokowo ruchow¹ w aspekcie na poruszaj¹cy siê obiekt (tryb wymuszony) –
ustawienia kwadratów jak w powy¿szym opisie, zadaniem badanego jest jak najszybciej
dotkn¹æ rysikiem „tableta” na szary kwadrat pod wype³nionym na czerwono kwadratem
zanim wype³ni siê inny kwadrat na czerwono, do badañ wybrano 50 sekwencji, wynik
próby stanowi³a liczba poprawnych reakcji oraz liczba b³êdów;
· rytmizacjê – badano za pomoc¹ dopasowania rytmu klikniêæ lewym przyciskiem myszy do
zadanej sekwencji dŸwiêków, odrzucano po 2 skrajne wyniki i z pozosta³ych obliczono
œredni¹ arytmetyczn¹, wybrano 10 sekwencji ze sta³ym interwa³em pomiêdzy kolejnymi
bodŸcami 1500msek., wynik zapisywano w msek.;
· szybkoœæ, dok³adnoœæ i precyzjê ruchów – okreœlono za pomoc¹ wyników przeci¹gniêcia
czerwonego kwadratu rysikiem „tableta” od startu do mety, zapisywano czas próby w sek.
oraz liczbê pope³nionych b³êdów;
· sprzê¿enie ruchów – wykorzystuj¹c wyniki poprzedniej próby obliczono jako ró¿nicê czasów wykonania labiryntu (zgodnie z ruchem wskazówek zegara i przeciwnie) lub pope³nionych b³êdów, wynik wyra¿ano czasem w sek. lub liczb¹ pope³nionych b³êdów;
· koordynacjê oko-rêka – zadaniem badanego by³o jak najszybciej rysikiem tabletka zaznaczyæ na ekranie 100 przypadkowo umieszczonych kwadracików, wynik wyra¿ano czasem
w sek. oraz liczb¹ pope³nionych b³êdów;

Wyniki i dyskusja
Nasz¹ analizê rozpoczniemy od prezentacji wskaŸników rzetelnoœci poszczególnych
testów. Jak wynika z tabeli 1 testy od numeru 1 do numeru 7 wykazuj¹ bardzo wysok¹ rzetelnoœæ. Nastêpnie testy od numeru 8 do 12 charakteryzowa³y siê wysok¹ rzetelnoœci¹, z kolei wyniki dla testów od numeru 13 do 18 nale¿y uznaæ za zadowalaj¹ce. Zdecydowanie ni¿sze wielkoœci wspó³czynników powtarzalnoœci otrzymano dla prób 19-22. Analizuj¹c literaturê dotycz¹c¹
zagadnienia (Raczek i Mynarski 1991, Szopa i wsp. 1996, Osiñski 2000) wydaje siê, i¿ dla
wszystkich powy¿szych prób uzyskano wskaŸniki, które potwierdzaj¹ mo¿liwoœæ szerokiego
stosowania tych testów w badaniach. Nale¿y podkreœliæ, i¿ testy do pomiaru efektów motorycznych wykazuj¹ zazwyczaj wartoœci wspó³czynników powtarzalnoœci w granicach 0,5-0,8. Dodatkowo w przypadku koordynacyjnych zdolnoœci motorycznych, w których wiêkszoœæ testów ma
bardzo krótki czas trwania próby, rzetelnoœæ testów mo¿e byæ jeszcze mniejsza. Uwa¿a siê wiêc,
i¿ wielkoœci wspó³czynników powtarzalnoœci dla KZM powy¿ej 0,50 nale¿y uznaæ ju¿ za wystarczaj¹ce. Odnosz¹c wyniki badañ w³asnych do dostêpnej literatury mo¿emy stwierdziæ, i¿ otrzymane dane s¹ bardzo podobne do wspó³czynników rzetelnoœci prób Wiedeñskiego Systemu
Testowego (www.schuhfried.at), nieco ni¿sze ni¿ w badaniach testów komputerowych Jurasa
i Waœkiewicza (1998) oraz bardziej stabilne ni¿ otrzymane w badaniach testami populacyjnymi
Raczka i Mynarskiego (1991).
Bardzo wa¿nym kryterium przy ocenie przydatnoœci testu do szerokiego zastosowania
praktyce jest jego trafnoœæ. W tym celu w grupie losowo wybranych 50 studentów 1-go roku
fizjoterapii obliczono wspó³czynniki korelacji wybranych autorskich testów komputerowych
z powszechnie uznanymi za trafne w diagnostyce KZM wynikami testów uzyskanych na aparatach psychotechnicznych (trafnoœæ statystyczna). Okreœlono równie¿ wspó³czynniki korelacji
pomiêdzy prób¹ „plate tapping” z Eurofitu (1991), a w³asn¹ propozycj¹ oceny tej zdolnoœci.
Poni¿ej w tabeli 2 prezentujemy uzyskane dane. Maj¹c na uwadze dotycz¹ce rzetelnoœci prób
badaj¹cych KZM (oraz uzyskane w³asne wyniki), mo¿emy stwierdziæ, i¿ wykaza³y siê zadowalaj¹c¹ trafnoœci¹ statystyczn¹. Tak wiêc potwierdza siê mo¿liwoœæ stosowania autorskiego zestawu testów komputerowych KZM w szerokich badaniach populacyjnych.
Podczas konstruowania komputerowych mierników badaj¹cych wybrane aspekty koordynacji kolejnym problemem jest wyeliminowanie wp³ywu umiejêtnoœci pos³ugiwania siê kompu62
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Tabela 1. Charakterystyki statystyczne poziomu badanych testów koordynacyjnych u dziewcząt 14 letnich w kolejnych 3 badaniach (Sterkowicz i Jaworski 2006)

Współczynniki bez gwiazdki dotyczą badania 1-2, współczynniki z * dotyczą badania 2-3

Tabela 2. Współczynniki korelacji autorskich testów komputerowych z wynikami uzyskanymi na aparatach psychotechnicznych (Jaworski i wsp. 2007)

terem na wyniki badañ. Czêsto w próbach tego typu do badañ wykorzystywano klawiaturê komputera (Juras i Waœkiewicz 1998, Klocek i wsp. 2002 ). W takim przypadku zyskane wyniki
mog¹ zale¿eæ te¿ od bieg³oœci jej obs³ugi. W badaniach w³asnych w celu wyeliminowania tego
problemu zastosowano komputer przenoœny typu „tablet” z ekranem dotykowym. W za³o¿eniu
mia³o to wyeliminowaæ wp³yw umiejêtnoœci pos³ugiwania siê komputerem na wyniki testów.
W celu zweryfikowania tego za³o¿enia testowano 110 ch³opców (Jaworski i wsp. 2008) oraz 84
dziewczêta (Jaworski i Sterkowicz-Przybycieñ 2008) rozpoczynaj¹ce naukê szkoln¹. Wœród
uczniów przeprowadzono ankietê na temat umiejêtnoœci obs³ugi komputera oraz miejsca
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Tabela 3. Charakterystyki statystyczne dziewcząt wiejskich oraz istotność różnić średnich arytmetycznych pomiędzy obiema grupami (Jaworski i Sterkowicz-Przybycień 2008)

* p 0,05; ** p 0,01; *** p 0,001; W – wartość statystyki testu Wilcoxona; K – wartość statystyki testu Kołmogorova Smirnova; bez
oznaczenia – wartość statystyki t Studenta

zamieszkania. Na jej podstawie ka¿dy badany by³ kwalifikowany do odpowiedniej kategorii ze
wzglêdu na: p³eæ, miejsce zamieszkania (ma³e miasto lub wieœ) oraz deklarowan¹ umiejêtnoœæ
obs³ugi komputera. Nastêpnie okreœlono istotnoœæ ró¿nic œrednich arytmetycznych badanych
koordynacyjnych zdolnoœci motorycznych miêdzy osobnikami z poszczególnych frakcji za
pomoc¹ odpowiednio dobranego testu statystycznego. W tabeli 3 zamieszczamy przyk³adowe
wyniki badañ dla dziewcz¹t wiejskich.
Jak wynika z tabeli 3 istotne statystycznie ró¿nice pomiêdzy dziewczynkami deklaruj¹cymi umiejêtnoœæ obs³ugi komputera lub jej brak otrzymano tylko sporadycznie (w jednym przypadku na analizowane 25 zale¿noœci). Dodatkowo, analizuj¹c uk³ad œrednich arytmetycznych
badanych zdolnoœci koordynacyjnych, mo¿emy stwierdziæ, i¿ nie mo¿na zaobserwowaæ ogólnej
tendencji do przewagi wyników jednej z badanych frakcji. Bardzo podobne rezultaty otrzymano
równie¿ dla pozosta³ych badanych grup.
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Wnioski
1. Zaproponowane autorskie testy komputerowe do badañ koordynacyjnych zdolnoœci motorycznych wykaza³y typowe dla tego typu cech wspó³czynniki rzetelnoœci.
2. Analizowane wybrane testy KZM spe³niaj¹ warunek trafnoœci statystycznej.
3. Dla zdecydowanej wiêkszoœci koordynacyjnych zdolnoœci motorycznych badanych za pomoc¹ testów komputerowych umiejêtnoœæ obs³ugi komputera nie wp³ywa istotnie na ich wyniki.
4. Opracowane testy do badañ KZM s¹ atrakcyjne dla badanych, ³atwe i proste w wykonaniu,
nie wymagaj¹ specjalistycznej aparatury – to wszystko przemawia za ich szerokim zastosowaniem w badaniach empirycznych.
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8. Wspó³zale¿noœci miêdzy ró¿nymi zdolnoœciami koordynacyjnymi
i sprawnoœci¹ specjaln¹ kwalifikowanych pi³karek rêcznych
The correlation between different coordinate skills and efficiency of qualified
female handball players
Zbigniew Pawelak*, Wladimir Ljach**, Zbigniew Witkowski***
S³owa kluczowe: pi³ka rêczna, kobiety, koordynacyjne zdolnoœci motoryczne, przygotowanie techniczne
Key words: handball, female handball players, coordinate motor skills,

Streszczenie: Celem badañ w³asnych by³o rozpoznanie wspó³zale¿noœci pomiêdzy wskaŸnikami charakteryzuj¹cymi przygotowanie koordynacyjne i techniczne u kwalifikowanych
pi³karek rêcznych. Badaniami objêto 18 zawodniczek AZS-AWF Katowice i 17 zawodniczek Szko³y Mistrzostwa Sportowego (SMS) Pi³ki Rêcznej z Gliwic. Pomiary wszystkich
parametrów przeprowadzono dwukrotnie w odstêpie roku. Obie dru¿yny wystêpowa³y
w sezonie 1999/2000 w I lidze polskiej (seria „B”). Do oceny ka¿dej z siedmiu zdolnoœci
koordynacyjnych (dostosowania motorycznego, orientacji, równowagi, ró¿nicowania, rytmizacji, sprzê¿enia, szybkiej reakcji) zastosowano po jednym teœcie motorycznym. Do
oceny poziomu sprawnoœci specjalnej (techniki) wykorzystano test opracowany przez
Jarz¹bka (1998), który da³ informacjê o 8 wskaŸnikach przygotowania technicznego.
Zale¿noœci miêdzy poszczególnymi zmiennymi obliczono na podstawie korelacji liniowej
Pearsona i korelacji rangowej Spearmana. Ustalono, ¿e w 70-95% przypadków wspó³zale¿noœci miêdzy wskaŸnikami ró¿nych KZM u kobiet specjalizuj¹cych siê w grze w pi³kê
rêczn¹ s¹ nieistotne. Przekonuje to, ¿e dla kszta³towania ka¿dej ze zdolnoœci koordynacyjnych nale¿y dobieraæ swoiste œrodki i æwiczenia. W podobny sposób nale¿y podchodziæ
równie¿ do oceny tych zdolnoœci, stosuj¹c wszechstronny zestaw testów. Ujawniono, ¿e
pomiêdzy sumaryczn¹ ocen¹ przygotowania koordynacyjnego i syntetycznym wskaŸnikiem sprawnoœci specjalnej (techniki gry) pi³karek rêcznych wystêpuj¹ silne zwi¹zki
(r=0,52 0,67). Miêdzy oddzielnymi wskaŸnikami przygotowania koordynacyjnego i technicznego powi¹zania s¹ znacznie s³absze i nieregularne. Œwiadczy to, ¿e w procesie treningowym najbardziej uzasadnione jest wielostronne rozwijanie wszystkich zdolnoœci
koordynacyjnych. Na drodze wszechstronnego kszta³towania KZM mo¿na bardziej znacz¹co i pozytywnie wp³ywaæ na przygotowanie techniczne pi³karek rêcznych ni¿ poprzez
rozwijanie jedynie wybranych KZM.
Summary: The aim of the research was to find the correlation between the factors describing coordination and technique of qualified female handball players. The research involved 18 players from AZS-AWF Katowice and 17 female handball players from the Sport
Championship School in Gliwice. The measurements of all the factors were taken twice with
a year gap between them. Both teams played in the season of 1999/ 2000 in I Polish league
(round B). The assessment of each of the seven coordinate skills (motor adjustment, space
orientation, differentiation, rhythmic abilities, simultaneity, immediate reaction) was based
on the motor tests carried out to test each of the skills separately. The assessment of the
efficiency was based on the test prepared by Jarząbek (1998) who gave the information
about 8 factors affecting a player's technical form. The correlation between the particular
variables was calculated using Pearson's linear correlation and Spearman's rank correlation.
The research proved that 70-95% of examples of correlation between the factors referring
to the different coordinate motor skills of female handball players are irrelevant. This indicates that each of the coordinate motor skills should be developed by taking the suitable
exercises. What is more, the assessment of the coordinate motor skills should be based on
* dr, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach;
** prof. dr hab., ***dr, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
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different sets of tests. The research revealed that there is a close relationship between the
total assessment of coordination and the synthetic factor of efficiency (game technique) of
female handball players (r=0,52-0,67), whereas the relationship between the separate factors affecting coordination and technique is less direct and regular. This indicates that it is
crucial to develop and improve all the coordinate skills in the training process. It is far more
effective than focusing only on the particular, selected skills.

Wstêp
Problem ustalenia wspó³zale¿noœci miêdzy ró¿nymi koordynacyjnymi zdolnoœciami motorycznymi (KZM) i wskaŸnikami techniki gry niejednokrotnie by³ przedmiotem specjalnych
badañ. Jeœli chodzi o powi¹zania w obrêbie samych KZM to fundamentalne prace w tym zakresie powsta³y przede wszystkim w oparciu o materia³ dzieci i m³odzie¿y nietrenuj¹cej (Ljach
1990, Mynarski 1995, Hirtz i wsp. 1985 i inni). Mniej tego rodzaju prac wykonano na temat sportowców gier zespo³owych (Diaczuk 1994, Ljach, Witkowski 2004). Z kolei obszerne badania
dotycz¹ce powi¹zañ wskaŸników techniki gry i KZM przeprowadzono g³ównie w takich grach
sportowych jak koszykówka (Kubaszczyk 1996, Miko³ajec 1998), siatkówka (Szczepanik 1993)
i pi³ka no¿na (Ljach i Witkowski 2004). Niedostateczna liczba Ÿróde³ dotyczy podobnej problematyki w odniesieniu do pi³karzy rêcznych (Jarz¹bek i Rygu³a 1995), a tym bardziej kobiet specjalizuj¹cych siê w tej dyscyplinie.
W zwi¹zku z tym, g³ównym celem badañ w³asnych by³o rozpoznanie wspó³zale¿noœci
pomiêdzy wskaŸnikami charakteryzuj¹cymi przygotowanie koordynacyjne i techniczne u kwalifikowanych pi³karek rêcznych wystêpuj¹cych na poziomie I ligi.

Materia³ i metody badañ
Badaniami objêto 18 zawodniczek AZS-AWF Katowice i 17 zawodniczek Szko³y Mistrzostwa Sportowego (SMS) Pi³ki Rêcznej z Gliwic. Pomiary wszystkich parametrów przeprowadzono dwukrotnie w odstêpie roku: pierwszy raz na pocz¹tku okresu przygotowawczego,
a nastêpnie po zakoñczeniu okresu startowego. Badane zawodniczki trenowa³y 5 – 8 razy
w tygodniu po 90 min. na ka¿dych zajêciach. Obie dru¿yny wystêpowa³y w sezonie 1999/2000
w I lidze serii „B” w Polsce i zajê³y odpowiednio 7 i 10 miejsce. Dok³adne dane charakteryzuj¹ce materia³ badawczy przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Charakterystyka badanych osób

Do oceny koordynacyjnych zdolnoœci motorycznych na podstawie analizy literatury
(Mekota 1982, Hirtz i wsp. 1985, Blume 1983, Kubaszczyk 1993, Ljach 1995, Ljach i Waœkiewicz 1998, Raczek i wsp. 1998) wybrano i zmodyfikowano dla potrzeb pi³ki rêcznej po trzy testy
motoryczne na ka¿d¹ zdolnoœæ. Nastêpnie po ich weryfikacji pod wzglêdem rzetelnoœci i trafnoœci oraz na podstawie analizy czynnikowej wybrano siedem testów (po jednym na ka¿d¹ koordynacyjn¹ zdolnoœæ motoryczn¹), które przedstawiono poni¿ej:
· Dostosowanie motoryczne – bieg z obiegniêciem tyczek
· Orientacja przestrzenna – bieg do ponumerowanych pi³ek
· Równowaga – obroty na odwróconej ³aweczce
· Kinestetyczne ró¿nicowanie ruchów – rzuty do celu
· Rytmizacja ruchów – bieg w zadanym rytmie
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· Sprzê¿enie ruchów – slalom z koz³owaniem dwóch pi³ek
· Szybkoœæ reakcji – zatrzymanie pi³ki rêk¹
Do oceny poziomu sprawnoœci fizycznej specjalnej (techniki) zastosowano test opracowany przez Jarz¹bka (1998). W wyniku przeprowadzonych pomiarów otrzymano informacjê
o nastêpuj¹cych wskaŸnikach:
1. WskaŸnik specjalnych umiejêtnoœci motorycznych – czas wykonania próby (wersja testu
z kartonikami) – WSUM.
2. WskaŸnik techniki chwytów podañ – suma zdobytych punktów (wersja testu z kartonikami) – WTP.
3. WskaŸnik sprawnoœci specjalnej pierwszy – iloœæ pkt. dzielona przez czas wykonania próby
(wersja testu bez kartoników) – WSS-1.
4. WskaŸnik sprawnoœci specjalnej drugi – iloœæ pkt. dzielona przez czas wykonania próby
(wersja testu z kartonikami) – WSS-2.
5. WskaŸnik koordynacyjnych zdolnoœci specjalnych – ró¿nica czasów uzyskanych w teœcie
z kartonikami i bez kartoników – WKZS
WKZS = (WSUM-1) – (WSUM-2)
6. WskaŸnik syntetycznej sprawnoœci specjalnej – iloraz sumy punktów zdobytych w obu próbach i sumy czasów pierwszej i drugiej próby – WSSS

W celu realizacji postawionych w pracy zadañ badawczych zebrany materia³ pomiarowy
poddano obliczeniom statystycznym. Wyznaczono podstawowe miary statystyki opisowej: œredni¹ arytmetyczn¹, odchylenie standardowe, wskaŸniki asymetrii i kurtozy. Zale¿noœci miêdzy
poszczególnymi zmiennymi obliczono na podstawie korelacji liniowej Pearsona i korelacji rangowej Spearmana.

Wyniki
Dane na temat wspó³zale¿noœci miêdzy poziomem KZM, sumaryczn¹ rangow¹ ocen¹ specjalnego przygotowania koordynacyjnego na podstawie ca³ego zestawu testów koordynacyjnych
i umiejêtnoœciami technicznymi pi³karek rêcznych przedstawiono w tabelach 2-5.
Na pocz¹tku rozpatrzone zostan¹ powi¹zania miêdzy oœmioma wskaŸnikami KZM (dostosowania motorycznego, orientacji, równowagi, ró¿nicowania, rytmizacji, sprzê¿enia, szybkiej
reakcji). Podczas pierwszych badañ zespo³u AZS-AWF Katowice z 28 obliczonych korelacji
jedna okaza³a siê statystycznie istotna, co stanowi 3,6% wszystkich korelacji (tab. 2). W drugich
badaniach sytuacja by³a analogiczna, tj. jedna istotna korelacja (tab. 3). W przypadku dru¿yny
SMS Gliwice w pierwszych badaniach (tab. 4) stwierdzono szeœæ wiarygodnych korelacji
(21,4%), a w drugich (tab. 5) – 9 (32,1%).
Spoœród oddzielnych zdolnoœci koordynacyjnych najbardziej powi¹zane ze sob¹ okaza³y
siê: orientacja przestrzenna i ró¿nicowanie, orientacja przestrzenna i równowaga, orientacja
przestrzenna i szybkoœæ reakcji, czucie rytmu i sprzê¿enie, szybkoœæ reakcji i równowaga.
Powy¿sze zale¿noœci wystêpowa³y jednak nieregularnie i zaznacza³y siê g³ównie w pierwszym i drugim badaniu pi³karek rêcznych z SMS Gliwice (tab. 4 i 5).
Uogólniaj¹c przedstawiony materia³ mo¿na stwierdziæ, ¿e w 70-95% przypadków wspó³zale¿noœci miêdzy wskaŸnikami ró¿nych KZM s¹ nieistotne.
Przeanalizujemy teraz zwi¹zki miêdzy zdolnoœciami koordynacyjnymi i umiejêtnoœciami
technicznymi badanych zawodniczek. Ustalono, ¿e najczêœciej z przyjêtymi wskaŸnikami umie68
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Tabela 2. Współczynniki korelacji między poziomem różnych KZM i umiejętnościami technicznymi piłkarek ręcznych AZS-AWF Katowice w pierwszych badaniach

Uwagi: 1) przy współczynnikach korelacji przedstawionych opuszczono zera i przecinki; 2) współczynniki korelacji istotne statystycznie (p≤0,05) wyróżniono grubym drukiem.
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Tabela 3. Współczynniki korelacji między poziomem różnych KZM i umiejętnościami technicznymi piłkarek ręcznych AZS-AWF Katowice w drugich badaniach

Uwagi: 1) przy współczynnikach korelacji przedstawionych opuszczono zera i przecinki; 2) współczynniki korelacji istotne statystycznie (p≤0,05) wyróżniono grubym drukiem.
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Uwagi: 1) przy współczynnikach korelacji przedstawionych opuszczono zera i przecinki; 2) współczynniki korelacji istotne statystycznie (p≤0,05) wyróżniono grubym drukiem.

Tabela 4. Współczynniki korelacji między poziomem różnych KZM i umiejętnościami technicznymi piłkarek ręcznych SMS Gliwice w pierwszych badaniach

Tabela 5. Współczynniki korelacji między poziomem różnych KZM i umiejętnościami technicznymi piłkarek ręcznych SMS Gliwice w drugich badaniach

Uwagi: 1) przy współczynnikach korelacji przedstawionych opuszczono zera i przecinki; 2) współczynniki korelacji istotne statystycznie (p≤0,05) wyróżniono grubym drukiem.
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jêtnoœci technicznych powi¹zane by³y takie KZM, jak: równowaga dynamiczna, ró¿nicowanie
kinestetyczne i orientacja przestrzenna.
Z 24 korelacji obliczonych na czterech etapach badañ (tab. 2-5) miêdzy wskaŸnikiem równowagi dynamicznej i szeœcioma wskaŸnikami umiejêtnoœci technicznych – 10 korelacji (41,7%)
okaza³o siê istotnych statystycznie. W przypadku ró¿nicowania kinestetycznego stwierdzono 9
(37,5%) istotnych korelacji ze wskaŸnikami techniki gry, a w przypadku orientacji przestrzennej
– 7 (29,2%). W odniesieniu do pozosta³ych wskaŸników KZM stwierdzono nastêpuj¹ce zale¿noœci:
· rytmizacja ruchów – 5 (20,8 %) istotnych powi¹zañ z wynikami testów technicznych,
· sprzê¿enie ruchów – 4 (16,7%),
· szybkoœæ reakcji – 2 (8,3%),
· dostosowanie motoryczne – 1 (4,2%).
Równoczeœnie z powy¿szym ustalono, ¿e na tle oddzielnych wskaŸników KZM z przygotowaniem technicznym pi³karek rêcznych zdecydowanie silniej powi¹zana jest sumaryczna rangowa ocena ich przygotowania koordynacyjnego, wystawiona na podstawie ca³ego zestawu
testów oceniaj¹cych wszystkie KZM (tab. 2-5, wskaŸnik nr 9). Na 24 korelacje obliczone miêdzy tego rodzaju sumaryczn¹ ocen¹ i wynikami testów technicznych, a¿ 13 by³o istotnych
(54,2%). Stwierdzono jednoczeœnie, ¿e sumaryczna ocena mo¿liwoœci koordynacyjnych (wskaŸnik nr 9) w najwy¿szym stopniu korelowa³a ze wskaŸnikiem syntetycznej sprawnoœci specjalnej
(techniki gry, wskaŸnik nr 15) pi³karek rêcznych (r = 0,52 – 0,67; patrz tab. 2-5).

Dyskusja
Rozpoznanie powi¹zañ w obrêbie wskaŸników samych KZM (dostosowania motorycznego, orientacji przestrzennej, równowagi dynamicznej, kinestetycznego ró¿nicowania, czucia
rytmu, sprzê¿enia ruchów, szybkiej reakcji) ujawni³o, ¿e korelacje miêdzy tego rodzaju wskaŸnikami s¹ w 70 – 95 % przypadków nieistotne statystycznie (tab. 2-5). Œwiadczy to o wysokiej
z³o¿onoœci koordynacyjnego potencja³u pi³karek rêcznych, a tak¿e o wysokiej specyfice testów
dobranych do oceny poszczególnych KZM. Eksperymentalne dane otrzymane na tych kwalifikowanych zawodniczkach s¹ zgodne z rezultatami badañ Ljacha (1990). Na szerokim materiale
dzieci (kilka tysiêcy) w wieku 7-17 lat autor ten ustali³, ¿e miêdzy wskaŸnikami zdolnoœci koordynacyjnych, przejawianych w ró¿norodnych czynnoœciach ruchowych (cyklicznych, acyklicznych, balistycznych, z obszaru gier sportowych itd.), korelacje s¹ w 80-85% nieistotne.
Otrzymany materia³ pokaza³, ¿e w przypadku oddzielnych zdolnoœci koordynacyjnych
istotne powi¹zania œredniej wielkoœci wystêpuj¹ najczêœciej miêdzy wskaŸnikami: zdolnoœci
orientacji przestrzennej i ró¿nicowania; orientacji przestrzennej i równowagi; orientacji przestrzennej i szybkoœci reakcji; dostosowania i czucia rytmu; czucia rytmu i sprzê¿enia; szybkoœci
reakcji i równowagi (tab. 2-5). Przedstawione dane pokrywaj¹ siê w okreœlonej mierze z wynikami badañ prowadzonych na wysoko kwalifikowanych pi³karzach i pi³karkach no¿nych (Ljach
i Witkowski 2004). W badaniach tych ustalono, ¿e istotne powi¹zania w obrêbie koordynacyjnej
sfery zawodników i zawodniczek uprawiaj¹cych pi³kê no¿n¹ wystêpuj¹ najczêœciej miêdzy
wskaŸnikami: orientacji przestrzennej i szybkiej reakcji, a tak¿e miêdzy wskaŸnikami dostosowania, sprzê¿enia (³¹czenia) ruchów i czucia rytmu. Ujawnienie tego rodzaju zale¿noœci mo¿e
stanowiæ pewn¹ wskazówkê do treningu koordynacyjnego w zakresie doboru œrodków kszta³towania i doskonalenia wy¿ej wymienionych KZM. Jednak logiczna analiza, a przede wszystkim
fakt, ¿e ujawnione powi¹zania wystêpowa³y nieregularnie na poszczególnych etapach badañ i w
70-95 % by³y nieistotne, uprawnia raczej do stwierdzenia, ¿e dla kszta³towania ka¿dej oddzielnej zdolnoœci koordynacyjnej nale¿y dobieraæ swoiste dla niej œrodki i æwiczenia.
W trakcie badañ ujawniono, ¿e z przygotowaniem technicznym pi³karek rêcznych wystêpuj¹cych na poziomie I ligi najsilniej powi¹zane s¹ wskaŸniki takich KZM, jak równowaga
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dynamiczna, ró¿nicowanie kinestetyczne i orientacja przestrzenna, w dalszej kolejnoœci czucie
rytmu i sprzê¿enie ruchów. Najmniej istotnych zwi¹zków z umiejêtnoœciami technicznymi odnotowano w przypadku testów oceniaj¹cych szybkoœæ reakcji i dostosowanie motoryczne. Jednoczeœnie okaza³o siê, ¿e w porównaniu z pojedynczymi wskaŸnikami KZM, najsilniejsze zwi¹zki
z mistrzostwem technicznym wykazuje sumaryczna ocena rangowa na podstawie ca³ego zestawu testów koordynacyjnych. Spoœród 24 korelacji obliczonych miêdzy tego rodzaju ocen¹
i rezultatami testów oceniaj¹cych przygotowanie techniczne – 54,2 % (13 korelacji) okaza³o siê
istotnych (tab. 2-5). Takie zale¿noœci znajduj¹ potwierdzenie w pracach naukowych innych autorów, którzy pokazali, ¿e pojedyncze zdolnoœci koordynacyjne, nawet wysoko rozwiniête, nie
mog¹ bezpoœrednio wp³ywaæ na poziom z³o¿onych umiejêtnoœci ruchowych (Ljach 1990).
Otrzymane wyniki badañ w³asnych pokaza³y, ¿e sumaryczna ocena mo¿liwoœci koordynacyjnych w najwy¿szym stopniu korelowa³a ze wskaŸnikiem syntetycznej sprawnoœci specjalnej
(techniki gry) pi³karek rêcznych (r = 0,52 – 0,67; p≤0,05). Podobne prawid³owoœci, tj. wysoki
stopieñ powi¹zania przede wszystkim miêdzy syntetycznymi wskaŸnikami przygotowania koordynacyjnego i technicznego stwierdzili Kubaszczyk (1996) i Miko³ajec (1998) w badaniach
koszykarzy oraz Ljach i Witkowski (2004) w badaniach pi³karzy i pi³karek no¿nych. Œwiadczy
to o tym, ¿e w procesie treningowym najbardziej uzasadnione jest wielostronne rozwijanie
wszystkich zdolnoœci koordynacyjnych. Poprzez wszechstronne kszta³towanie wszystkich KZM
mo¿na bardziej efektywnie wp³ywaæ na przygotowanie techniczne pi³karek rêcznych ni¿ poprzez
rozwijanie jedynie wybranych spoœród nich.

Wnioski
1. W 70-95% przypadków wspó³zale¿noœci miêdzy wskaŸnikami ró¿nych KZM u kobiet specjalizuj¹cych siê w grze w pi³kê rêczn¹ s¹ nieistotne. Przekonuje to, ¿e dla kszta³towania
ka¿dej ze zdolnoœci koordynacyjnych nale¿y dobieraæ swoiste œrodki i æwiczenia. W podobny sposób nale¿y podchodziæ równie¿ do oceny tych zdolnoœci, stosuj¹c wszechstronny
zestaw testów.
2. Pomiêdzy sumaryczn¹ ocen¹ przygotowania koordynacyjnego i syntetycznym wskaŸnikiem sprawnoœci specjalnej (techniki gry) pi³karek rêcznych wystêpuj¹ silne zwi¹zki
(r = 0,52 – 0,67). Miêdzy oddzielnymi wskaŸnikami przygotowania koordynacyjnego
i technicznego powi¹zania s¹ znacznie s³absze i nieregularne. Œwiadczy to, ¿e w procesie
treningowym najbardziej uzasadnione jest wielostronne rozwijanie wszystkich zdolnoœci
koordynacyjnych. Na drodze wszechstronnego kszta³towania KZM mo¿na bardziej znacz¹co i pozytywnie wp³ywaæ na przygotowanie techniczne pi³karek rêcznych ni¿ poprzez
rozwijanie jedynie wybranych KZM.
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9. Propozycja testów mocy anaerobowej dla potrzeb kontroli treningu
w pi³ce rêcznej
A proposal of the tests of anaerobic capacity for the handball training
Micha³ Spieszny*, Tomasz Klocek**, Adam Jurczak***
S³owa kluczowe: pi³ka rêczna, testy zdolnoœci motorycznych, moc anaerobowa
Key words: handball, tests of motor abilities, anaerobic capacity

Streszczenie: Celem opracowania by³a ocena rzetelnoœci i trafnoœci testów motorycznych
jako wskaŸników mocy anaerobowej koñczyn dolnych oraz koñczyn górnych. Materia³
opracowania stanowi¹ wyniki badañ 16 pi³karek i 18 pi³karzy rêcznych w wieku 18-23 lata.
Zakres badañ obejmowa³ dwa testy oceniaj¹ce poziom maksymalnej mocy anaerobowej –
MMA (test Georgescu i test Vandevalle'a) oraz próby efektów motorycznych – rzutu pi³k¹
lekarsk¹, biegu 10x3m i „tappingu” pi³k¹ lekarsk¹. Jak wynika z przeprowadzonej
w niniejszym opracowaniu analizy, rezultaty proponowanych prób (biegu 10x3 m i „tappingu”
pi³k¹ lekarsk¹) mog¹ pe³niæ rolê wskaŸników maksymalnej mocy anaerobowej (MMA).
Summary: The aim of the thesis is the evaluation of the evaluation of solidity and accuracy of the motor tests as indicator of upper and lower limbs' anaerobic capacity. The material of the study are the results of examination of 16 female handball players and 18 male
handball players, of the age between 18 and 23. The research consisted of two tests evaluating the maximal anaerobic power – MAP (Georgescu's test and Vandevalle's test) and
motor tests – medicine ball throw, 10x3m run and „tapping” with medicine ball. What
results from the analysis, the results of the proposed tests (10x3m run and „tapping” with
medicine ball) can function as an indicator of the maximal anaerobic power (MAP).

Wstêp
Poszukiwanie czynników determinuj¹cych sukces sportowy to jedno z wa¿niejszych zadañ
teorii sportu. Im bardziej z³o¿ona konkurencja lub dyscyplina sportu, tym trudniej czynniki te okreœliæ. Szczególnie z³o¿one wydaj¹ siê tutaj gry zespo³owe. Wymagaj¹ one od zawodnika odpowiedniego poziomu cech somatycznych, specjalnych umiejêtnoœci motorycznych, kompleksowych
i koordynacyjnych zdolnoœci motorycznych, a tak¿e w³aœciwoœci umys³owych (Naglak 1994). Tak
wiêc rozpoznanie, wyodrêbnienie i precyzyjny opis wszystkich cech determinuj¹cych ostateczny
wynik sportowy w grach zespo³owych – a wœród nich w pi³ce rêcznej – nie jest rzecz¹ ³atw¹.
Pi³ka rêczna jest dyscyplin¹ kompleksowo anga¿uj¹c¹ potencja³ ruchowy sportowców
zarówno pod wzglêdem cech fizycznych, jak i w odniesieniu do Ÿróde³ energii wykorzystywanych podczas walki sportowej. Gra w pi³kê rêczn¹ jest bardzo dynamiczna, a dominuj¹ w jej
trakcie akcje krótkie, nieprzekraczaj¹ce 10-20 sekund. Liczba tego typu akcji znacz¹co wzros³a
w ostatnich latach, czego bezpoœredni¹ przyczyn¹ by³y wprowadzane zmiany w przepisach. Tak
wiêc pi³ka rêczna stawia wysokie wymagania zawodnikom w zakresie wydolnoœci fizycznej,
bowiem podczas walki sportowej wystêpuj¹ wielokrotnie powtarzane wysi³ki o wysokiej intensywnoœci i zmiennym czasie trwania. W trakcie takich wysi³ków koszt pracy miêœni pokrywany
jest zarówno przy zaanga¿owaniu beztlenowych, jak i tlenowych procesów przemiany energii.
Jak wynika z badañ nad struktur¹ obci¹¿enia „meczowego” oko³o 30-35% czasu gry przebiega
w strefie wysi³ków beztlenowych (Czerwiñski 2001, Norkowski 2001).
Pamiêtaæ te¿ trzeba, ¿e specyfika pi³ki rêcznej wymaga od gracza du¿ego zaanga¿owania
przede wszystkim takich elementów motorycznych, jak wytrzyma³oœæ, szybkoœæ i si³a miêœniowa. Wszystko to ma bezpoœredni wp³yw na proces szkoleniowy, który musi byæ wielokierunkowy, a jednoczeœnie spójny i dobrze zaplanowany.
*dr, **dr, ***dr, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
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Planowanie treningu sportowego na wszystkich etapach procesu szkolenia oparte powinno
byæ o ci¹g³¹ kontrolê prowadzonej dzia³alnoœci. Odpowiednio dobrane lub zmodyfikowane testy
i próby mo¿na stosowaæ na ka¿dym etapie szkolenia. Dziêki temu prowadzone obserwacje
pozwalaj¹ na ocenê zachodz¹cych zmian u zawodników. Uzyskane w ten sposób informacje
nale¿y uwzglêdniaæ w precyzowaniu i opracowaniu dalszych planów treningowych dotycz¹cych
zespo³u, jak równie¿ poszczególnych zawodników. Wszelkie sprawdziany powinny byæ przeprowadzane w odpowiednim czasie, w poszczególnych etapach i cyklach treningowych tak, by
umo¿liwia³y porównanie otrzymanych wyników i nios³y w sobie jak najwiêksz¹ iloœæ informacji (Spieszny i Walczyk 2001).
Jednym z elementów kontroli efektów szkoleniowych jest ocena stanu funkcjonalnego
zawodnika. W opracowaniu niniejszym skoncentrowano siê na ocenie poziomu wydolnoœci anaerobowej, czyli zdolnoœci do wykonywania wysi³ków krótkotrwa³ych o bardzo du¿ej intensywnoœci (¯o³¹dŸ 2001, Jaskólski i Jaskólska 2006). Wysi³ki te najczêœciej okreœla siê jako supramaksymalne, a ich przyk³adami w pi³ce rêcznej mog¹ byæ wszelkiego rodzaju starty, sprinty,
doskoki, wyskoki (np. do bloku), zwody, rzuty itd. Pod³o¿e energetyczne tego typów wysi³ków
jest beztlenowe. Na bazie tych procesów rozwijana jest bardzo du¿a moc, jednak¿e na bardzo
krótki okres czasu.
Chc¹c zbadaæ potencja³ beztlenowy zawodnika, a wiêc jego wydolnoœæ beztlenow¹, dokonuje siê pomiarów maksymalnej mocy anaerobowej (MMA), wyra¿onej relatywnie w stosunku
do masy cia³a sportowca (Watt/kg masy cia³a) Z punktu widzenia fizyki moc definiuje siê jako
pracê (W) wykonan¹ w danej jednostce czasu (t). Zatem uzyskanie wysokich wielkoœci mocy
wymaga jak najwiêkszej wykonanej pracy w jak najkrótszym czasie. Z kolei praca, definiowana
jest jako iloczyn si³y (F) oraz pokonanej drogi (s). Maksymalna moc anaerobowa jest wiêc
dobrym wskaŸnikiem s³u¿¹cym do oceny zdolnoœci szybkoœciowo-si³owych.
Znanych jest kilka testów s³u¿¹cych ocenie MMA. Wymieniæ tutaj nale¿y: test Margarii –
Kalamena (Margaria i wsp. 1966), test Wingate (Bar-Or 1978), test Vandewalle'a (Vandevalle
i wsp. 1987), test Georgescu (Georgescu 1969, 1976), test Bosco (Bosco i wsp. 1983).
Jedn¹ z bardziej popularnych prób stosowanych w testach motorycznych jest próba wyskoku
dosiê¿nego. Spe³nia ona warunek wykonania najwiêkszej pracy w jak najkrótszym czasie. St¹d
czyniono wiele prób umo¿liwiaj¹cych obliczenie maksymalnej mocy anaerobowej (MMA) z rezultatów wyskoku dosiê¿nego – mierzonego jako ró¿nicê pomiêdzy zasiêgiem stoj¹c a zasiêgiem
w wyskoku (Fox i Mathews 1974, Harman i wsp. 1991, Johnson i Bahamonde 1996, Sayers i wsp.
1999, Keir i wsp. 2003). Przyjmuje siê te¿ czêsto za Szop¹ (1989), ¿e jako przybli¿on¹ miarê MMA
mo¿na uznaæ obliczon¹ z rezultatów wyskoku dosiê¿nego maksymaln¹ pracê anaerobow¹ (MPA).
Wszystkie powy¿sze testy i pomiary mog¹ dostarczyæ informacji o stanie wytrenowania
zawodnika w zakresie mocy maksymalnej. Nie wszystkie natomiast da siê zrealizowaæ bez u¿ycia odpowiedniej aparatury. Trudno te¿ uznaæ próbê wyskoku dosiê¿nego za najlepsz¹ w ocenie
mocy pi³karza rêcznego nawet po dokonaniu odpowiednich przeliczeñ uwzglêdniaj¹cych masê
cia³a. Ciekawa z punktu widzenia specyfiki pi³ki rêcznej by³aby równie¿ informacja o mocy koñczyn górnych zawodnika. Dlatego w opracowaniu postanowiono przedstawiæ dwa testy (bieg 10
x 3m i „tapping” pi³k¹ lekarsk¹), których wyniki – co prawda wyra¿ane czasem wykonania próby
– mog¹ byæ wiarygodnymi wskaŸnikami mocy anaerobowej koñczyn górnych i koñczyn dolnych
sportowców trenuj¹cych pi³kê rêczn¹. Za g³ówny cel pracy przyjêto wiêc ocenê rzetelnoœci i trafnoœci wy¿ej wymienionych testów.

Materia³ i metody badañ
Badaniom poddano 16 pi³karek i 18 pi³karzy rêcznych w wieku 18-23 lata. Wiêkszoœæ badanych to studenci Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Badania prowadzone by³y
pomiêdzy majem a paŸdziernikiem 2008 roku przez autorów pracy.
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W pierwszej kolejnoœci prowadzono pomiary antropometryczne, a nastêpnie laboratoryjne
testy maksymalnej mocy anaerobowej wed³ug koncepcji Georgescu oraz wed³ug koncepcji Vandevalle'a. W kolejnym dniu badañ prowadzono testy efektów motorycznych w hali sportowej.
Zawsze starano siê zachêciæ badanych sportowców do maksymalnej mobilizacji, aby wykonywane testy mia³y wartoœæ diagnostyczn¹.
Zakres badañ obejmowa³:
1. Testy maksymalnej mocy anaerobowej:
a) ”Force-velocity test” – pozwala okreœliæ maksymaln¹ moc anaerobow¹ uzyskan¹ podczas
czterech do szeœciu bardzo krótkich, 10 sekundowych, supramaksymalnych wysi³ków na
ergometrze rowerowym. (Vandevalle i wsp. 1987). Zadaniem badanego by³o osi¹gniêcie w
ka¿dym z tych wysi³ków maksymalnego rytmu obrotów w mo¿liwie jak najkrótszym czasie. Opór dobierano indywidualnie dla ka¿dego badanego w relacji do jego masy cia³a
wed³ug schematu:
I wysi³ek – 7 % masy cia³a
II wysi³ek – 8 % masy cia³a
III wysi³ek – 9 % masy cia³a
IV wysi³ek – 10 % masy cia³a
V wysi³ek – 11 % masy cia³a
VI wysi³ek – 12 % masy cia³a
Je¿eli badany w kolejnym wysi³ku uzyska³ moc maksymaln¹ mniejsz¹ ni¿ w wysi³ku
poprzedzaj¹cym go test przerywano. Kolejne wysi³ki przedzielone by³y oko³o 4 minutowymi przerwami wypoczynkowymi. Przerwa trwa³a do momentu gdy têtno badanego spad³o
poni¿ej 120 uderzeñ na minutê, lecz nie krócej ni¿ trzy minuty. Pomiaru têtna dokonywano
bezprzewodowo, za pomoc¹ pasa piersiowego przy zastosowaniu komputera treningowego,
w który zaopatrzony by³ ergometr rowerowy.
Test wykonywany by³ na ergometrze rowerowym firmy Monark, model 874E. Ten typ ergometru pozwala na dok³adn¹ regulacjê obci¹¿eñ poprzez umieszczanie odpowiednich
obci¹¿ników w specjalnym koszu (na szalkach).
b) Test Georgescu – polega na okreœleniu mocy rozwijanej w czasie wykonywania serii 30
wyskoków o maksymalnej intensywnoœci (Georgescu 1969, 1976). Zadaniem ka¿dego
badanego by³o uzyskaæ najwy¿sz¹ wysokoœæ wyskoków przy jednoczesnym mo¿liwie jak
najkrótszym kontakcie z pod³o¿em. Próbê Georgescu przeprowadzono na dywaniku tensometrycznym wchodz¹cym w sk³ad zestawu (dywanik, interfejs i program komputerowy) o
nazwie FiTRO Jumper produkcji s³owackiej firmy FiTRONiC s.r.o. (Diagnostic and Training Systems). Na podstawie uzyskanych wyników mo¿liwe by³o okreœlenie czasu lotu
maksymalnego oraz œrednich czasów lotu i faz podporowych z trzech kolejno po sobie
nastêpuj¹cych najwy¿szych wyskoków. Maksymaln¹ moc anaerobow¹ wyliczono z uœrednionych wielkoœci czasu lotu i fazy podporowej, z 3. najwy¿szych, kolejno nastêpuj¹cych
po sobie wyskoków.
2. Próby efektów motorycznych:
a) Próba biegu wahad³owego 10 x 3 m – zadaniem badanego by³o przebiec 10 razy dystans 3
m ograniczony liniami (np. linia ataku i linia œrodkowa boiska do siatkówki). Æwicz¹cy
mia³ dotkn¹æ pod³o¿a d³oni¹ i stop¹ za wyznaczonymi liniami przy ka¿dej zmianie kierunku. Wa¿ne by³o, aby dotkniêcie nastêpowa³o naprzemian – raz praw¹ stop¹ i praw¹ d³oni¹,
a póŸniej lew¹ stop¹ i lew¹ d³oni¹ itd. Badany startowa³ indywidualnie z pozycji wysokiej
zza jednej z linii, a stoper w³¹czano po pierwszym dotkniêciu pod³o¿a. Przyjêto zasadê
pomiaru podobn¹ jak w próbie „tappingu” rêk¹ (Eurofit 1991) – badany startuje sam, a stoper w³¹czany jest w trakcie wykonywania æwiczenia. Dziêki temu ograniczono b³¹d pomia78
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ru do czasu reakcji osoby obs³uguj¹cej stoper. Dlatego przy wykonaniu badañ zaleca siê by
pomiaru wszystkich badanych z danej zbiorowoœci dokonywa³a zawsze ta sama osoba.
Mo¿na wtedy przyj¹æ, ¿e pope³niany b³¹d jest identyczny we wszystkich pomiarach. Podczas wykonywania próby mierz¹cy g³oœno liczy³ ka¿dy zakoñczony cykl. Bieg odbywa³ siê
przodem. Próbê wykonano dwukrotnie w odstêpach 10-cio minutowych.
b) Próba „tappingu” pi³k¹ lekarsk¹ (2 kg) – Badany siedzia³ w siadzie rozkrocznym na materacu przysuniêtym do œciany, a oparty by³ plecami o drugi materac ustawiony przy œcianie.
Obur¹cz przed sob¹ trzyma³ pi³kê lekarsk¹. Indywidualnie rozpoczyna³ próbê wykonuj¹c
uderzenie pi³k¹ w materac (pod³o¿e) pomiêdzy nogami, a nastêpnie uderza³ pi³k¹ nad g³ow¹
w œcianê (materac). Zadaniem badanego by³o jak najszybsze wykonanie 10 cykli uderzeñ
pi³k¹, tzn. „góra – dó³”. Mierz¹cy czas w³¹cza³ stoper, gdy æwicz¹cy po raz pierwszy uderza³ pi³k¹ pomiêdzy nogami (Zasada pomiaru jak w próbie biegu 10 x 3m), a wy³¹cza³ przy
11. uderzeniu w pod³o¿e (10 pe³nych cykli). Dokonano pomiaru dwóch prób wykonanych
w odstêpach 10 minut.
c) Próba rzutu pi³k¹ lekarsk¹ z klêku (1 kg) – pomiar si³y eksplozywnej koñczyn górnych.
Rzut wykonywano z materaca z pozycji klêku prostego, obur¹cz zza g³owy (pozycja izolowana – starano siê wyeliminowaæ pracê koñczyn dolnych przy wyrzucie). Materac ustawiony by³ wzd³u¿ linii rzutu w ten sposób, ¿e 1/3 jego powierzchni znajdowa³a siê za lini¹,
a 2/3 przed lini¹, od której dokonywano pomiaru. Na materacu zaznaczono kred¹ liniê
wyrzutu, za któr¹ klêka³ badany. Æwicz¹cy po rzucie móg³ upaœæ (wykonaæ pad) na materac. Pomiaru dokonywano taœm¹ miernicz¹ z dok³adnoœci¹ do 10 cm. Wykonywano trzy
próby, a notowano najlepszy wynik.
W opracowaniu wyników wykorzystano podstawowe miary statystyki opisowej: œredni¹
arytmetyczn¹ i odchylenie standardowe. W celu okreœlenia trafnoœci i rzetelnoœci proponowanych wskaŸników mocy anaerobowej (wyników próby biegu 10 x 3m i próby „tappingu” pi³k¹
lekarsk¹) zastosowano wspó³czynnik korelacji liniowej.

Wyniki
W tabeli 1 zestawiono wyniki dokonanych pomiarów. Maksymaln¹ moc anaerobow¹
(MMA) uzyskan¹ przez badane pi³karki i pi³karzy rêcznych podano w jednostkach wzglêdnych
(MMA/kg masy cia³a). Do obliczenia œrednich arytmetycznych wyników biegu 10 x 3m i „tappingu” pi³k¹ lekarsk¹ wykorzystano rezultat lepszy spoœród dwóch uzyskanych przez æwicz¹cych w kolejnych próbach.
Dla uzyskania informacji o trafnoœci proponowanych testów przeprowadzono korelacjê
rezultatów biegu 10 x 3m z obliczonymi wartoœciami MMA (test Georgescu, test Vandevalle'a)
oraz rezultattów próby „tappingu” pi³k¹ lekarsk¹ z rezultatami próby rzutu pi³k¹ lekarsk¹. PrzyTabela 1. Charakterystyki statystyczne wyników pomiarów cech somatycznych oraz wyników testów
mocy anaerobowej i prób efektów motorycznych badanych piłkarek i piłkarzy ręcznych
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Tabela 2. Wielkości współczynników korelacji liniowej pomiędzy wynikami biegu 10x3m a poziomem
maksymalnej mocy anaerobowej badanych piłkarek i piłkarzy ręcznych

Tabela 3. Wielkości współczynników korelacji liniowej pomiędzy wynikami próby „tappingu” piłką
lekarską a rezultatami rzutu piłką lekarską badanych piłkarek i piłkarzy ręcznych

jêto, ¿e rzut pi³k¹ lekarsk¹ jest wiarygodnym wskaŸnikiem mocy ramion, poniewa¿ w wielowymiarowych analizach statystycznych próba ta wystêpuje w czynniku „si³a eksplozywna” – moc
(Szopa i Latinek 1995). Szczegó³ow¹ interpretacjê wskaŸnika trafnoœci zaprezentowa³ Meining
(1975), który zaproponowa³ przyjêcie nastêpuj¹cych jego przedzia³ów dla prób sportowo-motorycznych:
1,00 ≥ r ≥ 0,85 – trafnoœæ wybitna
0,85 > r ≥ 0,80 – trafnoœæ bardzo dobra
0,80 > r ≥ 0,75 – trafnoœæ dobra
0,75 > r ≥ 0,70 – trafnoœæ dostateczna
0,70 > r ≥ 0,60 – trafnoœæ zadowalaj¹ca
0,60 > r ≥ 0,30 – trafnoœæ wartoœciowa dla baterii testów
0,30 > r – trafnoœæ bezwartoœciowa
Okreœlenie trafnoœci testów sportowo-motorycznych powinno przeprowadzaæ siê poprzez
korelowanie wyników nowo konstruowanych prób z wynikami testów ju¿ istniej¹cych, sprawdzonych i wiarygodnych. Za takie nale¿y uznaæ testy Georgescu i Vadewalle'a. St¹d uzyskane w badaniach w³asnych wielkoœci wspó³czynników korelacji mog¹ œwiadczyæ o wysokiej trafnoœci wyników próby biegu 10 x 3m jako wskaŸnika mocy. Widoczne jest to szczególnie w korelacji z wartoœciami MMA uzyskanymi przez badanych w teœcie na ergometrze rowerowym (”Force-velocity
test”). W tym przypadku wartoœci wspó³czynników korelacji wskazuj¹ na trafnoœæ bardzo dobr¹
w grupie pi³karzy rêcznych oraz dobr¹ (na granicy z bardzo dobr¹) u pi³karek rêcznych.
Obliczone wspó³czynniki korelacji liniowej pomiêdzy wynikami próby „tappingu” oraz rzutu
pi³k¹ lekarsk¹, by³y bardzo wysokie i okreœla³y trafnoœæ proponowanej próby jako wybitn¹.
Przeprowadzenie korelacji pomiêdzy wynikami pierwszego i drugiego pomiaru pozwoli³o
oceniæ rzetelnoœæ proponowanych testów. Przyjêto za Zaciorskim (1979) nastêpuj¹ce poziomy
istotnoœci dla testów sportowo-motorycznych:
1,00 ≥ r ≥ 0,95 – rzetelnoœæ doskona³a
0,95 > r ≥ 0,90 – rzetelnoœæ dobra
0,90 > r ≥ 0,80 – rzetelnoœæ dopuszczalna
0,80 > r ≥ 0,70 – rzetelnoœæ bardzo s³aba
0,70 > r ≥ 0,60 – rzetelnoœæ w¹tpliwa
Jak widaæ w tabeli 4 wielkoœci wspó³czynników korelacji œwiadcz¹ o tym, ¿e rzetelnoœæ
proponowanych prób jest co najmniej dobra. Zauwa¿yæ nale¿y, ¿e wy¿sze wartoœci wspó³czynników korelacji odnotowano w przypadku próby „tappingu” pi³k¹ lekarsk¹ – w grupie pi³karzy
rêcznych wspó³czynnik korelacji przekroczy³ wielkoœæ 0,95 (rzetelnoœæ doskona³a).
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Tabela 4. Wielkości współczynników korelacji liniowej pomiędzy wynikami pierwszego i drugiego
pomiaru w próbie biegu 10 x 3m oraz w próbie „tappingu” piłką lekarską badanych piłkarek i piłkarzy ręcznych

Dyskusja
Wielu naukowców zajmowa³o siê tematyk¹ dotycz¹c¹ treningu wydolnoœci anaerobowej
(przegl¹d zagadnienia – Norkowski 2003). Uzyskane przez nich efekty by³y jednak ró¿ne i zale¿a³y od wariantu zastosowanych obci¹¿eñ wysi³kowych (Ogita i wsp. 1999, Stepto i wsp. 1999,
Smith i wsp. 2001, Norkowski 2004, Bytniewski i wsp. 2005, Sharkey i Gaskill 2006). Odnotowane efekty zastosowanego treningu mia³y te¿ ró¿n¹ skalê w zale¿noœci od zastosowanego sposobu oceny poziomu mocy anaerobowej.
Podstawow¹ metod¹ w kszta³towaniu oraz utrzymywaniu wysokiego poziomu wydolnoœci
anaerobowej jest trening interwa³owy o maksymalnej intensywnoœci obci¹¿enia (Wo³kow 1995,
Laursen i Jenkins 2002). Przy czym za najskuteczniejsze uwa¿a siê stosowanie maksymalnych,
powtarzanych wysi³ków nie trwaj¹cych d³u¿ej ni¿ 10 sekund (Simoneau i wsp. 1987, Linossier
i wsp. 1993, Norkowski 2003).
Kontrola tak prowadzonej pracy treningowej powinna byæ oparta o testy, w których zastosowano podobny charakter wysi³ku – jak próbie biegu 10x3m i próbie „tappingu” pi³k¹ lekarsk¹.
Jak wynika z przeprowadzonej w niniejszym opracowaniu analizy rezultaty tych prób mog¹ pe³niæ rolê wskaŸników maksymalnej mocy anaerobowej (MMA) – choæ pamiêtaæ nale¿y o tym, ¿e
ich wynik to czas wykonania próby, a nie obliczona wartoœæ mocy wyra¿ona w watach na kilogram masy cia³a, jak w przypadku testów Georgescu i Vadewalle'a. Nie mog¹ one tak¿e zast¹piæ
laboratoryjnych prób okreœlaj¹cych poziom mocy anaerobowej zawodników, ale ze wzglêdu na
³atwoœæ przeprowadzenia (np. brak koniecznoœci stosowania specjalnej aparatury pomiarowej)
i charakter wykonania mog¹ u³atwiæ okresow¹ ocenê poziomu mocy anaerobowej nie tylko koñczyn dolnych, ale równie¿ miêœni ramion i obrêczy barkowej.
Niew¹tpliwie rzetelnoœæ i trafnoœæ zaproponowanych tutaj testów trzeba potwierdziæ dalszymi badaniami (na innych grupach) oraz przy zastosowaniu dodatkowych metod statystycznych, ale
uzyskane rezultaty badañ pi³karek i pi³karzy rêcznych potwierdzaj¹ s³usznoœæ przyjêtych za³o¿eñ.

Wnioski
1. Próba biegu 10x3 m spe³nia wymogi rzetelnoœci i trafnoœci. Jej wynik mo¿na przyj¹æ za
wskaŸnik maksymalnej mocy anaerobowej (MMA).
2. Wynik próby „tappingu” pi³k¹ lekarsk¹ mo¿na uznaæ za wskaŸnik maksymalnej mocy anaerobowej miêœni ramion i obrêczy barkowej.
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10. Charakterystyka wysi³ku startowego we wspó³czesnej pi³ce rêcznej
Game profile effort in modern handball
Ryszard Jarz¹bek*, Kazimierz Miko³ajec**
S³owa kluczowe: Sport kobiet, Monitoring HR, Sport-Testery, Pi³ka rêczna.
Key words: Women`s, HR monitoring, Sport-tester, Handball.

Streszczenie: G³ównym celem pracy jest identyfikacja poszczególnych Ÿróde³ energetycznych, z jakich korzystaj¹ zawodniczki w trakcie spotkañ mistrzowskich oraz weryfikacja
wymogów, jakie stawia wspó³czesna pi³ka rêczna. Inspiracj¹ i jednoczeœnie g³ównym za³o¿eniem by³ fakt, ¿e pomiary maksymalnego i progowego poboru tlenu i towarzysz¹cej im
czêstoœci skurczów serca (HR) przeprowadzone w warunkach laboratoryjnych nie pozwalaj¹ oceniæ rzeczywistych mo¿liwoœci wydolnoœciowych badanych osób. Analiza wyników
badañ wskazuje, ¿e wspó³czesna pi³ka rêczna zmieni³a swój charakter; jest gr¹ zdecydowanie bardziej dynamiczn¹, szybk¹, z mniejsz¹ iloœci¹ tzw. „czasu martwego”, w której
liczba ró¿norakich dzia³añ w strefie przemian beztlenowych znacz¹co wzrasta. Fakt ten
zwiêksza wymogi, jakie stawia zawodniczkom wspó³czesna pi³ka rêczna odnoœnie przygotowania motorycznego, sprawnoœciowego i techniczno-taktycznego oraz zmusza trenerów
do zmian jakoœciowych w procesie treningowym.
Summary: The main objective of his work was the evaluation of metabolic demands of
competitive handball. The research was inspired by the fact that maximal oxygen uptake
and AT correspond to work capacity of players during a game situation. The analysis of
results indicate that handball is becoming more dynamic game and that intensity of game
constantly increases with more frequent phases of anaerobic work. This creates significantly greater demands on the fitness and conditioning of handball players of competition.

Wstêp
Niniejsza praca jest prób¹ pog³êbienia wiedzy z zakresu identyfikacji obci¹¿enia startowego i treningowego dokonana za pomoc¹ bezpoœredniego pomiaru czêstoœci skurczów serca (HR)
w warunkach walki sportowej w ¿eñskiej pi³ce rêcznej. Mamy nadziejê, ¿e analiza wyników
badañ przyczyni siê do lepszego zrozumienia istoty przejawów adaptacji organizmu w warunkach ekstremalnych, czyli w zawodach na najwy¿szym poziomie sportowym. Inspiracj¹ do podjêcia tej problematyki by³ fakt (potwierdzony w licznych doniesieniach naukowych), ¿e pomiary maksymalnego i progowego poboru tlenu i towarzysz¹cej im czêstoœci skurczów serca (HR)
przeprowadzone w warunkach laboratoryjnych nie pozwalaj¹ oceniæ rzeczywistych mo¿liwoœci
wydolnoœciowych badanych osób (Socha 2002). Zarejestrowane czêstoœci skurczów serca podczas wysi³ków startowych wskazuj¹ na znacznie wy¿szy poziom wydolnoœci ni¿ wyniki badañ
laboratoryjnych. Znajomoœæ charakteru wysi³ku meczowego oraz kosztu energetycznego podstawowych czynnoœci ruchowych i reakcji fizjologiczno-biochemicznych zachodz¹cych podczas
gry jest podstaw¹ nowoczesnej technologii treningu sportowego (Chmura 1997). Dlatego
w niniejszej pracy przyjmuje siê za³o¿enie, ¿e najpe³niejszym i obiektywnym kryterium oceny
funkcjonalnych mo¿liwoœci organizmu s¹ wysi³ki startowe, swoiste dla poszczególnych konkurencji i dyscyplin sportowych. Celem nadrzêdnym jest próba analizy i oceny obci¹¿enia startowego i treningowego poprzez okreœlenie struktury przemian energetycznych przebiegaj¹cych
w organizmach zawodniczek reprezentuj¹cych najwy¿szy krajowy poziom sportowy w pi³ce
rêcznej. W kontekœcie przedstawionego zagadnienia celem g³ównym pracy by³o znalezienie
odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania:

*dr, **dr, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
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1. W jakich strefach przemian energetycznych pracuj¹ zawodniczki pi³ki rêcznej podczas
wysi³ku startowego, a w jakich w trakcie wysi³ku treningowego?
2. Czy charakter przemian energetycznych monitorowanego wysi³ku startowego zawodniczek
graj¹cych na poszczególnych pozycjach ró¿ni siê miêdzy sob¹?
Uzyskanie odpowiedzi na powy¿sze pytanie pozwoli okreœliæ, z jakich Ÿróde³ energetycznych korzystaj¹ zawodniczki w trakcie meczu lub treningu oraz na wskazanie, który potencja³
energetyczny jest istotny w tej grze na poszczególnych pozycjach.

Materia³ i metody badañ
Badaniom poddano zawodniczki zespo³u pi³ki rêcznej GZKS Soœnica Gliwice oraz zawodniczki Szko³y Mistrzostwa Sportowego. W badaniach wziê³o udzia³ 34 zawodniczki, w tym 6
bramkarek oraz 28 zawodniczek z pola gry. W celu uzyskania odpowiedzi na postawione pytania badawcze wszystkie obserwowane zawodniczki podzielono na cztery grupy, ze wzglêdu na
zajmowane pozycje w trakcie gry oraz funkcje, jakie spe³niaj¹ w zespole. Ogóln¹ charakterystykê somatyczn¹ badanych grup przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Średnie arytmetyczne i odchylenia standardowe danych antropometrycznych badanych
zawodniczek grających na poszczególnych pozycjach (grupach).

Podstaw¹ oceny przemian energetycznych zachodz¹cych w trakcie wysi³ku by³o zachowanie siê czêstoœci skurczów serca podczas wysi³ku treningowego i meczowego. Czêstoœæ skurczów serca jest tym parametrem, który w du¿ym stopniu odzwierciedla nasilenie przemian fizjologicznych w trakcie trwania wysi³ku. Wysi³ek fizyczny sklasyfikowano w trzech strefach: tlenowej, mieszanej i beztlenowej. Podstaw¹ podzia³u by³o wyznaczenie dla ka¿dej zawodniczki
indywidualnych maksymalnych wartoœci czêstoœci skurczów serca obliczonych wed³ug wzoru:
HRmax= 220 wiek. Nastêpnie na ich podstawie okreœlono teoretyczne wartoœci czêstoœci skurczów serca odpowiadaj¹ce progom przemian tlenowych – 70% HRmax i beztlenowych – 85%
HRmax (Sozañski i Kosmol 1995). Praktyka sportowa potwierdzi³a przydatnoœæ oznaczenia tych
wskaŸników w regulacji obci¹¿eñ treningowych (Jastrzêbski 2004). Realizacja g³ównego celu
pracy wymaga³a przeprowadzenia monitorowania wszystkich jednostek treningowych wchodz¹cych w sk³ad standardowego mikrocyklu startowego oraz spotkañ mistrzowskich. Ka¿da z badanych zawodniczek wyposa¿ona zosta³a w sport-tester POLAR XTRAINER PLUS, który rejestrowa³ czêstoœæ skurczów serca podczas treningów i meczów mistrzowskich.

Wyniki
Dla zobrazowania wysi³ku meczowego na wykresie 1 przedstawiono przyk³adowy przebieg
krzywej obrazuj¹cej zachowanie siê HR podczas meczu mistrzowskiego zawodniczki kadry,
która rozegra³a ca³e spotkanie. Wykres krzywej HR obrazuje nie tylko jak organizm reagowa³ na
wysi³ek startowy, ale równie¿ przedstawia, w jaki sposób nastêpowa³a u obserwowanej zawodniczki restytucja w przerwie meczu i bezpoœrednio po jego zakoñczeniu. Z analizy zachowania
siê HR w trakcie wysi³ku startowego zauwa¿ono, ¿e teoretyczna maksymalna wartoœæ czêstoœci
skurczów serca (HRmax), obliczona indywidualnie dla ka¿dej zawodniczki ze wzoru:
HRmax= 220 – wiek,
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okaza³a siê zdecydowanie ni¿sza od rzeczywistej maksymalnej czêstoœci skurczów serca, jak¹
zarejestrowano bezpoœrednio podczas meczu. Fakt ten zmusi³ nas do weryfikacji obliczonych
wartoœci progowych HR odpowiadaj¹cych progom przemian tlenowych i beztlenowych.
U obserwowanej zawodniczki rozgrywaj¹cej w trakcie meczu HRmax osi¹gnê³a wartoœæ
201 ud/min tj. o oko³o 6 ud/min wiêcej ni¿ teoretyczna maksymalna czêstoœæ skurczów serca
obliczona ze wzoru. Natomiast minimalna wartoœæ HR jak¹ zarejestrowano w trakcie meczu
wynios³a 152 ud/min, czyli zdecydowanie powy¿ej wartoœci odpowiadaj¹cej progowi przemian
tlenowych (70% HRmax), która dla tej zawodniczki wynosi³a – 141 ud/min. Tylko podczas przerwy czêstoœæ skurczów serca obni¿y³a siê poni¿ej tego poziomu osi¹gaj¹c minimaln¹ wartoœæ
112 ud/min. 13% wysi³ku startowego to objêtoœæ pracy, jak¹ wykona³a zawodniczka w strefie przemian mieszanych a ponad 67% to objêtoœæ pracy wykonanej w strefie przemian beztlenowych.
Z wykresu wynika równie¿, ¿e obserwowana zawodniczka w tym meczu czêsto pracowa³a
przy wartoœci czêstoœci skurczów serca zbli¿onej do HR maksymalnego (Ignatiewa 1981). Nale¿y podkreœliæ, ¿e praca o takiej intensywnoœci i objêtoœci jest mo¿liwa tylko przez osoby bardzo
dobrze przygotowane do obci¹¿eñ startowych.

Wykres 1. Przykładowy wykres częstości skurczów serca (HR) podczas meczu mistrzowskiego piłki ręcznej zarejestrowanej za pomocą sport-testera dla zawodniczki z pola gry

W przypadku innych zawodniczek zauwa¿ono podobny rozk³ad HR w poszczególnych strefach przemian energetycznych. Odmienne przebieg krzywych zarejestrowano wœród bramkarek,
u których charakter pracy w trakcie meczu mo¿na okreœliæ jako wysi³ki maksymalne, o krótkim
czasie trwania, przeplatanych okresami przerw, których d³ugoœæ umo¿liwia dochodzenie do równowagi fizjologicznej. •ród³ami energii powinny byæ tu procesy beztlenowe bezmleczanowe.
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Tabela 2. Schemat monitorowanego mikrocyklu treningowego w okresie startowym

Tabela 3. Objętość pracy w poszczególnych strefach przemian energetycznych wykonanej przez
zawodniczki podczas monitorowanego wysiłku treningowego w grupie: bramkarek, skrzydłowych,
rozgrywających i obrotowych wyrażona w %

Tabela 4. Objętość pracy w poszczególnych strefach przemian energetycznych wykonanej przez
zawodniczki podczas wysiłku meczowego w grupie: bramkarek, skrzydłowych, rozgrywających i obrotowych wyrażona w %

HR≤PPT – zakres częstości skurczów serca HR poniżej progu tlenowego PPT – strefa przemian tlenowych; PPT<HR≤PPB – zakres częstości skurczów serca pomiędzy progiem tlenowym PPT a progiem beztlenowym PPB – strefa przemian mieszanych; HR>PPB – zakres
częstości skurczów serca HR powyżej progu beztlenowego PPB – strefa przemian beztlenowych

Maj¹c na uwadze, ¿e próby okreœlenia intensywnoœci wysi³ku startowego bramkarzy wy³¹cznie
w oparciu o pomiar wielkoœci HR, mog¹ byæ myl¹ce (Norkowski 2001), zwiêkszono iloœæ monitorowanych spotkañ mistrzowskich, a uzyskane w ten sposób dane poddano analizie statystycznej.
Realizacja g³ównego celu pracy wymaga³a przeprowadzenia za pomoc¹ sport-testerów
monitorowania wysi³ków treningowych. Ogóln¹ charakterystykê obci¹¿eñ treningowych realizowanych w mikrocyklu startowym przedstawiono w tabeli 2.
W tabeli 3 przedstawiono objêtoœæ pracy w poszczególnych strefach przemian energetycznych, w jakich pracowa³y zawodniczki w monitorowanym mikrocyklu treningowym.
Natomiast w tabeli 4 zilustrowano udzia³ poszczególnych Ÿróde³ energetycznych w ogólnej
objêtoœci pracy, jak¹ zawodniczki wykona³y podczas monitorowanego wysi³ku startowego. Najistotniejsze ró¿nice w strukturze przemian energetycznych pomiêdzy wysi³kiem treningowym
a meczowym zanotowano w strefie przemian beztlenowych, gdzie we wszystkich obserwowaMonografia Nr 12
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Rycina 1. Wartości średnie częstości skurczów serca HR zarejestrowane w mikrocyklu treningowym
i w wysiłku startowym w poszczególnych grupach badanych zawodniczek

nych grupach nast¹pi³ zdecydowany przyrost udzia³u anaerobowych Ÿróde³ energetycznych od
33% w grupie bramkarek a¿ do 86% w grupie zawodniczek rozgrywaj¹cych. Sytuacja ca³kowicie odmienna kszta³tuje siê w strefie przemian tlenowych, gdzie we wszystkich grupach zawodniczek z pola gry zarejestrowano mniejszy udzia³ tlenowych Ÿróde³ energetycznych w wysi³ku
meczowym ni¿ treningowym. Wyniki te potwierdzaj¹ spostrze¿enia innych autorów zajmuj¹cych
siê t¹ problematyk¹ (Czerwiñski 1996, Jastrzêbski 2004). Mo¿na pokusiæ siê stwierdzenie, ¿e
intensywnoœæ wysi³ku startowego jest zdecydowanie wy¿sza ni¿ intensywnoœæ wysi³ku treningowego. Tylko w grupie bramkarek nie zarejestrowano ró¿nic w udziale tlenowych Ÿróde³ energetycznych w ogólnej objêtoœci pracy wykonanej podczas meczu i treningu.
Dalsz¹ analizê obci¹¿enia startowego i treningowego pi³karek rêcznych dokonano na podstawie wartoœci œrednich czêstoœci skurczów serca zarejestrowanych w mikrocyklu treningowym
i w warunkach walki sportowej (meczach). Na rycinie 1 przedstawiono wartoœci œrednie HR uzyskane przez zawodniczki reprezentuj¹ce poszczególne pozycje w grze.
Za ciekawe zjawisko nale¿y uznaæ fakt, ¿e najwy¿sz¹ œredni¹ HR w warunkach treningowych zarejestrowano wœród bramkarek prawie 140 ud/min., przy zaskakuj¹co niskiej œredniej
124 ud/min. dla obrotowych, 133 ud/min dla rozgrywaj¹cych i 136 ud/min dla zawodniczek
skrzyd³owych (ryc. 1).
Wynika z tego, ¿e najwiêksz¹ pracê w treningu wykonywa³y bramkarki a najmniejsz¹ zawodniczki obrotowe. Ogólna charakterystyka analizowanego mikrocyklu jednoznacznie wskazuje, ¿e
trening pi³karek rêcznych koncentrowa³ siê na przygotowaniu techniczno – taktycznym, a wiêc na
treningu specjalistycznym oraz na utrzymaniu wczeœniej wypracowanego poziomu poszczególnych zdolnoœci motorycznych. Wydaje siê, ¿e w³aœnie trening specjalistyczny, a przede wszystkim
jego rozwi¹zania organizacyjne wp³ynê³y na wyniki badañ. W warunkach walki sportowej najwy¿sz¹ œredni¹ HR zaobserwowano wœród zawodniczek rozgrywaj¹cych (164 ud/min), a najmniejsz¹ wœród bramkarek (141 ud/min). Z analizy udzia³u poszczególnych Ÿróde³ energetycznych
w wysi³ku treningowym i meczowym mo¿na jednoznacznie stwierdziæ, ¿e intensywnoœæ wysi³ku
startowego jest istotnie wy¿sza ni¿ intensywnoœæ wysi³ku treningowego.

Podsumowanie i wnioski
Przeprowadzona analiza wyników badañ sk³ania do sformu³owania nastêpuj¹cych wniosków:
1. Najpe³niejszym i obiektywnym kryterium oceny funkcjonalnych mo¿liwoœci organizmu s¹
wysi³ki startowe, swoiste dla poszczególnych konkurencji i dyscyplin sportowych. Dlatego
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znajomoœæ charakteru wysi³ku meczowego oraz kosztu energetycznego podstawowych
czynnoœci ruchowych i reakcji fizjologiczno-biochemicznych zachodz¹cych podczas gry
jest podstaw¹ nowoczesnej technologii treningu sportowego.
2. Wspó³czesna pi³ka rêczna zdecydowanie zmieni³a swój charakter je¿eli chodzi o wysi³ek
fizyczny. Jest gr¹ zdecydowanie bardziej dynamiczn¹, szybk¹, z mniejsz¹ iloœci¹ tzw.
„czasu martwego”, w której liczba ró¿norakich dzia³añ w strefie przemian beztlenowych
znacz¹co wzrasta. Fakt ten zwiêksza wymogi, jakie stawia zawodniczkom wspó³czesna
pi³ka rêczna odnoœnie przygotowania motorycznego, sprawnoœciowego i techniczno-taktycznego oraz zmusza trenerów do zmian jakoœciowych w procesie treningowym.
3. Charakter wysi³ku startowego bramkarek i zawodniczek z pola gry jest w sposób istotny
odmienny. Najwiêksz¹ ró¿nicê zarejestrowano w strefie przemian beztlenowych. Udzia³
procesów beztlenowych w wysi³ku meczowym bramkarek by³ o oko³o 82% mniejszy ni¿
u zawodniczek rozgrywaj¹cych, o 79% ni¿szy w stosunku do skrzyd³owych i o 68% mniejszy od obrotowych. Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e prawie 10% wysi³ku startowego bramkarek znajduje siê w strefie przemian beztlenowych, 40% w strefie przemian mieszanych
i oko³o 50% w strefie przemian tlenowych.
4. Struktura przemian energetycznych podczas pracy w warunkach treningowych i meczowych w poszczególnych grupach zawodniczek jest nastêpuj¹ca:
a) W grupie „Bramkarek” nie zanotowano istotnych ró¿nic w poszczególnych strefach
przemian energetycznych pomiêdzy wysi³kiem treningowym a meczowym. Najwiêksz¹
istotn¹ ró¿nicê zaobserwowano w strefie przemian beztlenowych. Energia czerpana ze
Ÿróde³ beztlenowych wzros³a z 6.5 w wysi³ku treningowym do 9,7 w wysi³ku meczowym, co da³o przyrost o 33%.
b) W grupie zawodniczek „Skrzyd³owych” ró¿nice w poszczególnych strefach przemian
energetycznych pomiêdzy wysi³kiem treningowym a meczowym s¹ istotne. Najwiêksz¹
ró¿nicê zaobserwowano w strefie przemian beztlenowych. Energia czerpana ze Ÿróde³
beztlenowych wzros³a z 10.32 w wysi³ku treningowym do 46.69 w wysi³ku meczowym,
co da³o przyrost o 78%. W strefie przemian tlenowych i mieszanych zarejestrowano spadek odpowiednio o 54% w obszarze tlenowym i 15% mieszanym.
c) W grupie zawodniczek „Rozgrywaj¹cych” zanotowano istotne ró¿nice w poszczególnych strefach przemian energetycznych pomiêdzy wysi³kiem treningowym a meczowym. Najwiêksz¹ ró¿nicê zaobserwowano równie¿ w strefie przemian beztlenowych.
Energia czerpana ze Ÿróde³ beztlenowych wzros³a z 7.66 w wysi³ku treningowym do
53,8 w wysi³ku meczowym, co da³o przyrost o 86%. Odnoœnie przemian tlenowych
i mieszanych to w tych obszarach zarejestrowano spadek udzia³u Ÿróde³ energetycznych
z tych stref w wysi³ku meczowym odpowiednio o 52% w obszarze tlenowym i 40% mieszanym.
d) W grupie zawodniczek „Obrotowych” ró¿nice w poszczególnych strefach przemian
energetycznych pomiêdzy wysi³kiem treningowym a meczowym s¹ istotne. Najwiêksz¹
ró¿nicê zanotowano w strefie przemian tlenowych. Energia czerpana ze Ÿróde³ tlenowych zmala³a z 44 w wysi³ku treningowym do 15,9 w wysi³ku meczowym, co da³o spadek o 64%. Odnoœnie przemian mieszanych i beztlenowych to zarejestrowano istotny
wzrost udzia³u Ÿróde³ energetycznych z tych stref w wysi³ku meczowym o 23% w obszarze mieszanym i 49% w beztlenowym.
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11. Wydolnoœæ beztlenowa zawodniczek sekcji pi³ki rêcznej KU AZS-UMCS
Anaerobic efficiency in handball player of KU AZS-UMCS
Krzysztof Krawczyk*
S³owa kluczowe: pi³ka rêczna, wydolnoœæ anaerobowa
Key words: handball, anaerobie efficiency

Streszczenie: W niniejszym opracowaniu podjêto próbê okreœlenia wydolnoœci anaerobowej
zawodniczek sekcji pi³ki rêcznej KU AZS-UMCS w Lublinie. Badañ dokonano dwukrotnie w
sezonie 2007/2008 jesieni¹ i na wiosnê. Celem pracy by³o znalezienie odpowiedzi na pytanie
czy istniej¹ zmiany parametrów mocy anaerobowej w trakcie sezonu pod wp³ywem procesu treningowego. W badaniach uczestniczy³y 24 zawodniczki w wieku 22,15 ± 2,28 lat, o wysokoœci
cia³a 171,21 ± 5,25 i masie cia³a 65,17 ± 6,77 – œredni sta¿ zawodniczy oko³o 8 lat. Badania
przeprowadzono w laboratorium Centrum Kultury Fizycznej Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie. W celu oceny potencja³u anaerobowego badanej grupy zastosowano 30
sekundowy maksymalny wysi³ek na cykloergometrze – Wingate test. Test wykonano przy u¿yciu cykloergometru MONARK 824e oraz programu informatycznego MCE wersja 4.2. Wyniki badañ wskaza³y na poprawê parametrów g³ównie mocy maksymalnej i œredniej oraz czasów
uzyskania mocy. Uzyskane wyniki parametrów testu Wingate s¹ na poziomie „dobrym”, co
œwiadczy o skutecznym przygotowaniu zespo³u do wysi³ków o charakterze beztlenowym.
Summary: The authors of the hereby research study attempted to asses the anaerobic capacity of the handball players of the University Sports Club AZS-UMCS in Lublin. The research
was carried out twice – in autumn and in spring of the sports season of 2007/2008. The aim
of the study was to find the answer to the question whether there occur any changes in the
parameters of the players' anaerobic power as measured during the sports season and resulting from the work-out process. The research comprised 24 handball players at the age of
22,15 ± 2,28, with body height of 171,21 ± 5,25 and weight of 65,17± 6,77 average period
of training – approximately 8 years. The research was conducted in the laboratory of Centrum Kultury Fizycznej UMCS (Physical Education and Sports Department at the University of
Maria Curie-Skłodowska). For the purpose of assessment of the tested players' anaerobic
potential the Wingate Test was applied (30 sec maximal efforts on cycle ergometer). The test
was carried out with the use of MONARK 824e cycle ergometer and the MCE version 4.2.
software. Test results indicated the improvement mainly in the peak and mean power parameters and in the times of power attainment and sustention. The obtained results of the
Wingate Test parameters proved that players' efficiency level was „good” – which confirmed
the effective preparation of the team to the anaerobic-type exercise.

Wstêp
Wspó³czesny trening jest procesem z³o¿onym, a na jego skutecznoœæ wp³ywa du¿a grupa
czynników, których znajomoœæ stanowi podstawê ca³ej dzia³alnoœci szkoleniowej. Aby w sposób
prawid³owy prowadziæ proces szkoleniowy, nale¿y permanentnie monitorowaæ jego przebieg,
ró¿nymi metodami. Pi³ka rêczna jest dyscyplin¹ kompleksowo anga¿uj¹c¹ potencja³ ruchowy
sportowców, zarówno pod wzglêdem cech fizycznych, jak i w odniesieniu do Ÿróde³ energii
wykorzystywanych podczas walki sportowej (Czerwiñski 1982).
Analiza czasu rozgrywanych akcji ofensywnych wskazuje, ¿e gra staje siê coraz bardziej dynamiczna z wyraŸn¹ dominacj¹ akcji krótkich, których czas nie przekracza z regu³y 30 s (Czerwiñski
1990). Wydolnoœæ beztlenowa odgrywa zatem znacz¹ca rolê w tej dyscyplinie sportu, a zmienny
charakter wysi³ku i wysokie tempo gry sprawia, ¿e wiod¹cymi cechami w motoryce pi³karza rêcznego jest si³a dynamiczna, szybkoœæ oraz wytrzyma³oœæ szybkoœciowa (Czerwiñski 1990).
*mgr, Centrum Kultury Fizycznej Uniwersytetu M. Curie-Sk³odowskiej w Lublinie
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Wielu autorów, teoretyków i praktyków gier zespo³owych stwierdza, ¿e kwestie zwi¹zane
z treningiem techniki i taktyki nie sprawiaj¹ w praktyce ¿adnych trudnoœci, natomiast kszta³towanie specyficznej dla danej dyscypliny wydolnoœci fizycznej jest trudne dla zespo³ów nawet
o najwy¿szym poziomie zaawansowania.
W opracowaniu podjêto próbê oceny wydolnoœci anaerobowej zespo³u pi³karek rêcznych,
KU AZS UMCS w ró¿nych okresach treningowego cyklu rocznego.
Celem badañ by³a ocena poziomu parametrów mocy beztlenowej zespo³u AZS UMCS
w sezonie 2007/2008. Dla potrzeb opracowania postawiono nastêpuj¹ce pytania:
1. Na jakim poziomie kszta³tuj¹ siê parametry mocy anaerobowej badanych pi³karek rêcznych?
2. Czy istniej¹ ró¿nice pomiêdzy uzyskanymi wartoœciami parametrów testu Wingate
u zawodników graj¹cych na ró¿nych pozycjach?
3. Czy ukierunkowana praca treningowa ma wp³yw na wyniki wykonywanego testu?

Materia³ i metody badañ
Materia³ badawczy analizowany w niniejszym opracowaniu stanowi³y wyniki testu Wingate 24 zawodniczek zespo³u pi³ki rêcznej Klubu Uczelnianego AZS-UMCS Lublin. Dru¿yna AZSUMCS Lublin w roku 2008 awansowa³a do I ligi oraz zdoby³a IV miejsce w Mistrzostwach Polski Szkó³ Wy¿szych. Sta¿ zawodniczy trenuj¹cych wynosi œrednio oko³o 8 lat. Wszystkie zawodniczki s¹ studentkami studiów dziennych Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie.
Zespó³ uczestniczy w zajêciach treningowych 5 razy w tygodniu. Badañ dokonano w koñcowej
fazie I rundy okresu startowego sezonu 2007/08 (paŸdziernik, listopad 2007 r.) i koñcowej fazie
rozgrywek II rundy okresu startowego 2007/08 (kwiecieñ, maj 2008 r.).
Tabela 1. Średnie wartości wieku, masy i wysokości ciała badanych piłkarek ręcznych

Badañ dokonano w laboratorium Centrum Kultury Fizycznej Uniwersytetu Marii CurieSk³odowskiej w Lublinie. W celu oceny potencja³u anaerobowego badanej grupy zastosowano
30 sekundowy maksymalny wysi³ek na cykloergometrze tzw. Wingate test (Bar Or 1978).
Jako narzêdzie wybrano test Wingate poniewa¿ jest on ogólnie stosowanym testem laboratoryjnym przydatnym do oceny si³y miêœni, wytrzyma³oœci miêœni, oraz ich zmêczenia. Wingate
znalaz³ równie¿ zastosowanie jako test, który pomaga analizowaæ fizjologiczn¹ odpowiedŸ organizmu na supermaksymalny wysi³ek (Bar Or 1978).
Zaletami testu jest to ¿e spe³nia nastêpuj¹ce warunki:
· podaje informacje na temat osi¹gniêcia szczytu mocy, wytrzyma³oœci miêœniowej i zmêczenia miêœni,
· jest obiektywny, tzn. wynik testu nie zale¿y od interpretacji,
· jest wiarygodny, tzn. osi¹gniêty wynik odzwierciedla faktyczn¹ supermaksymaln¹ moc
anaerobow¹,
· jest czu³y tzn. wskazuje ka¿d¹ zmianê mocy w czasie trwania testu,
· jest powtarzalny, wynik testu jest odzwierciedleniem aktualnie wykonanej próby, którego
wynik mo¿e ulec zmianie przy nastêpnej próbie.
Test Wingate jest bardzo rzetelnym testem (Zdanowicz i wsp. 1985):
· przy wykonywaniu testu tego samego dnia wspó³czynnik korelacji wynosi 0,95-0,98,
· w ci¹gu 1-2 tygodni wynosi 0,90-0,93.
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Wysokie wspó³czynniki korelacji mo¿na zaobserwowaæ równie¿ pomiêdzy wynikami testu
Wingate a wynikami innych testów (Staniak 1994):
a) wydolnoœæ anaereobowa (sprint 40 m) – 0,86,
b) wydolnoœæ anaerobowa (p³ywanie 25 m) – 0,87-0,90,
c) moc anaerobowa (test Margarii) – 0,79.
Test wykonano przy u¿yciu cykloergometra Monark 824ε oraz systemu informatycznego
MCE wersja 4.2 s³u¿¹cego do pomiaru i rejestracji obci¹¿eñ realizowanych na cykloergometrach
(Staniak 1994).
W³aœciwy wysi³ek testowy poprzedzano 5-minutow¹ rozgrzewk¹ w formie pracy na cykloergometrze przy obci¹¿eniu doprowadzaj¹cym czêstoœæ skurczów miêœnia sercowego do oko³o
140-150 skurczów/min.
Po kilku minutach przerwy badany wykonywa³ wysi³ek na cykloergometrze przez 30 s
z maksymaln¹ szybkoœci¹ obrotów peda³ami, przy indywidualnie dobranym obci¹¿eniu
uwzglêdniaj¹cym masê cia³a badanego. Z doœwiadczeñ wynika, ¿e optymalne obci¹¿enie wysi³kowe, umo¿liwiaj¹ce uzyskanie najwiêkszego wydatku pracy mechanicznej w czasie 30-sekundowego maksymalnego wysi³ku wynosi 75 g/kg masy cia³a.
Badany rozpoczyna pracê na sygna³ i jego zadaniem jest uzyskanie w jak najkrótszym czasie maksymalnej szybkoœci obrotów peda³ami i utrzymanie jej przez 30 sekund.
Liczba obrotów peda³ami zarejestrowana przy pomocy elektronicznego licznika umo¿liwia
obliczenie wartoœci pracy mechanicznej wykonanej w czasie trwania próby, co z kolei jest podstaw¹ do okreœlenia takich parametrów jak:
· wielkoœæ rozwijanej mocy maksymalnej zdefiniowanej jako œrednia wartoœæ mocy z liczby
obrotów spe³niaj¹cych warunek o przedziale ≥ najwy¿sza wartoœæ mocy – 2,3% (w/kg),
· œrednia moc próby obliczona jako iloraz wykonanej pracy i czasu trwania wysi³ku (w/kg),
· czas uzyskania mocy maksymalnej (s),
· czas utrzymania mocy maksymalnej (s).

Wyniki
Uzyskane wyniki przedstawiono w tabelach 2 i 3.
Parametry testu Wingate zawodniczek KU AZS-UMCS w I i II okresie startowym cyklu
rocznego przedstawia³y siê nastêpuj¹co: 9,21 W/kg i 10,08 W/kg – moc max., 7,46 W/kg i 8,81
W/kg – moc œrednia, 6,17s i 4,46s – czas uzyskania mocy oraz 2,17s i 1,96s – czas utrzymania
mocy.
Ró¿nice pomiêdzy wartoœciami osi¹gniêtymi w I i II badaniu wskazuj¹, ¿e w czasie piêciu
miesiêcy treningu zawodniczki poprawi³y wydolnoœæ beztlenow¹:
· moc maksymalna – o 0,87 W/kg,
· moc œredni¹ – o 1,35 W/kg,
· czas uzyskania mocy – o 1,71 s
· czas utrzymania mocy pogorszy³ siê o 0,21 s.
W II badaniu zespó³ uzyska³ lepsze wyniki parametrów mocy maksymalnej i œredniej oraz
czasów uzyskania. Wynik parametru czasu utrzymania mocy nieznacznie siê zmniejszy³. Dokonuj¹c oceny wartoœci parametrów mocy beztlenowej osi¹gniêtych przez zawodniczki graj¹ce na
Tabela 2. Średnie wartości parametrów mocy beztlenowej zawodniczek AZS-UMCS Lublin w I i II badaniu.
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Tabela 3. Wartości parametrów mocy beztlenowej zawodniczek AZS-UMCS Lublin grających na różnych pozycjach w I i II badaniu

ró¿nych pozycjach mo¿na stwierdziæ, ¿e w zespole KU AZS UMCS najlepsze wyniki mocy maksymalnej osi¹gnê³y rozgrywaj¹ce: 10,1W/kg, przy czasach uzyskania: 4,48s i czasach utrzymania 1,99s.
Ró¿nice pomiêdzy I pomiarem a II wskazuj¹ na poprawê parametrów mocy anaerobowej
u zawodniczek graj¹cych na ró¿nych pozycjach:
a) bramkarki:
· moc maksymalna – o 0,7 W/kg wy¿sza,
· moc œrednia – o 1,7 W/kg wy¿sza,
· czas uzyskania – o 2,3s krótszy,
vczas utrzymania – o 0,6s krótszy,
b) rozgrywaj¹ce:
· moc maksymalna – o 1 W/kg wy¿sza,
· moc œrednia – o 1,5 W/kg wy¿sza,
· czas uzyskania – o 1,5s krótszy,
vczas utrzymania – o 0,3s krótszy,
c) obrotowe:
· moc maksymalna – o 0,7 W/kg wy¿sza,
· moc œrednia – o 1,1 W/kg wy¿sza,
· czas uzyskania – o 1,8s krótszy,
· czas utrzymania – o 0,6s krótszy,
d) skrzyd³owe:
· moc maksymalna – o 0,9 W/kg wy¿sza,
· moc œrednia – o 1,3 W/kg wy¿sza,
· czas uzyskania – o 1,7s krótszy,
· czas utrzymania – o 0,3s krótszy.

Dyskusja
Test Wingate to 30 sekundowy wysi³ek wykonywany na cykloergometrze z maksymaln¹
intensywnoœci¹. Parametry rejestrowane podczas próby wysi³kowej pozwalaj¹ na diagnostykê
maksymalnej mocy mechanicznej oraz pojemnoœci beztlenowej (Borek i wsp. 2004).
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Zastosowany w badaniach test Wingate pozwala na ocenê kilku aspektów mo¿liwoœci rozwijania mocy anaerobowej. W niniejszym opracowaniu wydolnoœæ beztlenow¹ oceniano w oparciu o podstawowe parametry: wielkoœæ rozwijanej mocy maksymalnej, œredni¹ moc próby, czas
uzyskania mocy i czas utrzymania mocy.
Wed³ug norm okreœlonych przez Norkowskiego (Norkowski 2001), zawodniczki UMCS
w I badaniu uzyska³y wyniki na poziomie s³abym pod wzglêdem mocy maksymalnej – przedzia³
(9,26 W/kg-8,52 W/kg), s³abym pod wzglêdem mocy œredniej – przedzia³ (7,77 W/kg – 7,25
W/kg), s³abym pod wzglêdem czasu uzyskania mocy – przedzia³ (5,85 s – 6,92 s) i s³abym pod
wzglêdem czasu utrzymania mocy – przedzia³ (2,70 s – 1,45 s).
W II badaniu zawodniczki uzyska³y wyniki na poziomie dobrym pod wzglêdem mocy maksymalnej – przedzia³ (10,75 W/kg – 10,01 W/kg), bardzo dobrym pod wzglêdem mocy œredniej
– przedzia³ (8,79 W/kg – 8,30 W/kg), dobrym pod wzglêdem czasu uzyskania mocy w przedziale
(3,71 s – 4,77 s) oraz s³abym pod wzglêdem czasu utrzymania mocy przedzia³ (2,70 s – 1,40 s)
Analizuj¹c zadania szkoleniowe okresu pomiêdzy I i II badaniem jednoznacznie nale¿y
stwierdziæ, ¿e g³ównymi celami przygotowañ do okresu startowego by³o kszta³towanie wytrzyma³oœci si³owej oraz podniesienie na wy¿szy poziom wydolnoœci tlenowej i beztlenowej. Wspomniane cele realizowano przy zastosowaniu œrodków o charakterze mieszanym aerobowo-anaerobowym. Dodatkowo wprowadzono jeden trening w tygodniu na rowerach stacjonarnych z przewag¹
wysi³ków o charakterze beztlenowym. Wstêpna analiza danych przedstawionych w tabeli nr 2 i 3
wskazuje na wyraŸne zró¿nicowanie wartoœci mocy zarejestrowanych w I i II okresie badañ.
Chc¹c uzyskaæ odpowiedŸ na pytanie o zakres i charakter zmian zaobserwowanych miêdzy
poszczególnymi sprawdzianami dokonano analizy istotnoœci ró¿nic œrednich przy zastosowaniu
testu t-Studenta dla prób zale¿nych.
Wyniki analizy wykaza³y istotne statystycznie ró¿nice pomiêdzy œrednimi wartoœciami
I. i II. badania, w odniesieniu do parametrów potencja³u anaerobowego (Ppik p≤0,05, Pmax
p≤0,05, Pœr. p≤0,05). Podsumowuj¹c powy¿sze mo¿na uznaæ i¿ analiza wyników dwóch prób
wykonanych testem Wingate upowa¿nia do stwierdzenia, ¿e wzrost szeregu parametrów mocy
anaerobowej zaobserwowany u badanych zawodniczek œwiadczy o zastosowaniu skutecznych
œrodków treningowych.
Wyniki przeprowadzonych badañ potwierdzaj¹ fakt dobrego przygotowania zespo³u pod
wzglêdem cech fizycznych jak i w odniesieniu do Ÿróde³ energetycznych wykorzystywanych
w warunkach gry. Znalaz³o to odzwierciedlenie w skutecznoœci gry zawodniczek i awansie
zespo³u do I ligi w sezonie 2007/2008.
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12. Analiza wybranych parametrów techniki szybkoœciowej
w pi³ce rêcznej u zawodniczek o ró¿nym sta¿u sportowym
Selected parameters of speed performance of handball players with various
levels of athletic experience
Beata Florkiewicz*
S³owa kluczowe: pi³ka rêczna, szybkoœæ, prêdkoœæ maksymalna
Key words: handball, speed abilities, maximal running velocity

Streszczenie: Celem badañ by³a próba porównania wybranych parametrów szybkoœci
biegu na dystansie 30 m bez i z koz³owaniem pi³ki u pi³karek rêcznych zró¿nicowanych
pod wzglêdem wieku i sta¿u sportowego. W badaniach uczestniczy³y juniorki klubu sportowego MKS „Kusy” Szczecin (n=16) i seniorki KS „£¹cznoœciowiec” Szczecin (n=12).
Przy u¿yciu urz¹dzenie laserowego LDM 300C-Sport (Jena Optik, Niemcy) wœród badanej
grupy zawodniczek przeprowadzono rejestracjê ruchu w odniesieniu do zale¿noœci
dystans-czas, prêdkoœæ-czas oraz wybranych indywidualnych parametrów kinematycznych. W rezultacie przeprowadzonych pomiarów w pracy analizowano nastêpuj¹ce zmienne: a) czas pokonania 30 m (t30) oraz czas osi¹gniêty na ka¿dym metrze (t1...30) dystansu
[s]; b) prêdkoœæ na ka¿dym metrze (V1…30) dystansu [m/s]; c) prêdkoœæ maksymalna Vmax
oraz punkt (sVmax) i czas (tVmax), w którym zosta³a osi¹gniêta. Badania wykaza³y miêdzy
innymi znacz¹ce ró¿nice w czasie pokonania biegu na dystansie 30 m z koz³owaniem pi³ki
miêdzy porównywanymi grupami (p≤0,001).
Summary: The examination and control of the players' speed at each stage of training
directly informs the planning and implementation of training programs. The aim of this
study was to compare selected aspects of running velocity in a 30 meter run, with and
without dribbling, performed by female handball players, differing in age and athletic experience. The study involved 27 female handball players of the MKS „Kusy” Szczecin Club and
KS „Łącznościowiec” Szczecin. The girls represented the following age groups: 14 years old
(n=15) and 21-31 years old (n=12). Speed abilities were diagnosed with a laser diode system LDM 300C-Sport. The analysis of the 30m run did not reveal any significant differences in the run duration between the three age groups. In the second test, including dribbling, the results were different between the age groups and depended on the age
(p<0.001). The youngest group achieved maximum speed earlier than the older players.

Wstêp
W praktyce gier najwiêksze znaczenie ma prêdkoœæ ca³oœciowych aktów ruchowych,
wystêpuj¹cych w biegu bez pi³ki, z pi³k¹ oraz w specyficznych reakcjach poruszania siê gracza.
Jak podaje Zaciorski (1970), maksymalna prêdkoœæ, jak¹ mo¿e osi¹gn¹æ cz³owiek w dowolnym
ruchu, zale¿y nie tylko od jego szybkoœci, ale i od si³y dynamicznej miêœni, gibkoœci cia³a i stopnia opanowania specjalnych umiejêtnoœci ruchowych. Wysi³ek wykonywany przez pi³karzy
rêcznych w czasie meczu okreœlany jest czêsto jako d³ugotrwa³y, acykliczna praca o charakterze
interwa³owym ze zmiennym aerobowo-anaerobowy pozyskiwaniem energii (Brack 1985).
Zawodnicy graj¹cy ca³y mecz przebiegaj¹ od 4,8-5,2 km (skrzyd³owi) do 5,5-6,1 km (œrodkowi),
u kobiet parametry s¹ trochê bardziej zró¿nicowane – skrzyd³owe pokonuj¹ œrednio 4,3 km,
a œrodkowe 6,3 km. Gra ma charakter walki bezpoœredniej z mo¿liwoœci¹ fizycznego kontaktu
z przeciwnikiem. Cechuje j¹ zmienne tempo akcji rozgrywanych w ataku i w obronie przy
wzglêdnie d³ugim trwaniu czasu gry (2x30 min z 10 min przerw¹). Efektywny czas gry oko³o
40 min, pozosta³e oko³o 20 min gry to „czas martwy”, wynikaj¹cy z licznych krótkotrwa³ych
*dr, Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytetu Szczeciñskiego w Szczecinie
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przerw w meczu. Przebiegaj¹ce po sobie akcje w ataku i w obronie (oko³o 50 w meczu) trwaj¹
przeciêtnie 21-35 sekund (oko³o 60% akcji), 22% akcji trwa ponad 35 sekund, a 17% to akcje
krótkie – do 20 s (Sozañski i Œledziewski 1995).
Podczas walki na boisku stosuje siê wiele ró¿norodnych dzia³añ technicznych i taktycznych, na które sk³adaj¹ siê jednostkowe czynnoœci techniczno-taktyczne jak: podania, chwyty
rzuty, zwody, zas³ony itp. Wielkoœæ i ró¿norodnoœæ sytuacji, czêste zmiany pozycji w ataku
i w obronie, udzia³ w bezpoœrednich starciach wymaga wysokiej aktywnoœci, koncentracji i
doskona³ego przygotowanie sprawnoœciowego zawodników.
Wiod¹ce cechy przygotowania motorycznego to: wytrzyma³oœæ szybkoœciowa i si³owa.
Niezbêdny jest równie¿ wyskoki poziom szybkoœci, zwinnoœci skocznoœci. Przebieg gry wymaga od pi³karza rêcznego tak¿e du¿ej agresywnoœci, zdecydowania w dzia³aniu, podzielnoœci
uwagi oraz antycypacji ruchów przeciwnika.
Przygotowanie szybkoœciowe zawodnika, przejawiaj¹ce siê zarówno w dzia³aniach bez
pi³ki jak i z pi³k¹, wielokrotnie decyduje o skutecznoœci jego dzia³añ. Diagnoza i kontrola stanu
przygotowania szybkoœciowego na ka¿dym etapie szkolenia sportowego w pi³ce rêcznej ma bezpoœredni zwi¹zek z realizacj¹ i planowaniem programów treningowych (Naglak 1998).
Celem badañ by³a próba porównania wybranych parametrów szybkoœci biegu na dystansie
30 m, bez i z koz³owaniem pi³ki, pi³karek rêcznych zró¿nicowanych pod wzglêdem wieku i sta¿u
sportowego.

Materia³ i metody badañ
Badania przeprowadzono wœród 27 zawodniczek pi³ki rêcznej w tym 12 zawodniczek
zespo³u ekstraklasy KS „£¹cznoœciowiec” Szczecin i 15 dziewcz¹t z zespo³u juniorek MKS
„Kusy” Szczecin. Ogóln¹ charakterystykê badanych grup zawodniczek przedstawia tabela 1.
Tabela 1. Ogólna charakterystyka badanych grup zawodniczek MKS "Kusy" Szczecin i KS "Łącznościowiec" Szczecin

Do oceny wybranych parametrów szybkoœci zastosowano urz¹dzenie laserowego LDM
300C-Sport (Jena Optik, Niemcy). Urz¹dzenie to (fot. 1) umo¿liwia niezwykle precyzyjny
pomiar jednowymiarowych faz przyœpieszania i hamowania w wielu dziedzinach techniki i dyscyplinach sportowych. Wœród badanej grupy zawodniczek przeprowadzono rejestracjê ruchu

Fotografia 1. Ustawienie LDM 300C-Sport na stanowisku
pomiarowym
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w odniesieniu do zale¿noœci dystans-czas, prêdkoœæ-czas oraz wybranych indywidualnych parametrów kinematycznych. W rezultacie przeprowadzonych pomiarów oraz analiz matematycznych w pracy analizowano nastêpuj¹ce zmienne:
a) czas pokonania 30 m (t30) oraz czas osi¹gniêty na ka¿dym metrze (t1...30) dystansu [s],
b) prêdkoœæ na ka¿dym metrze (V1…30) dystansu [m/s],
c) prêdkoœæ maksymaln¹ Vmax oraz punkt (sVmax) i czas (tVmax), w którym zosta³a osi¹gniêta.
Procedura badawcza: Badania poprzedza³a 15 minutowa rozgrzewka ogólnorozwojowa.
Test 1 – bieg na dystansie 30 m ze startu w³asnego (bez sygna³u) zawodniczki wykonywa³y dwukrotnie (analizowano wynik lepszy). Linia mety wyznaczona by³a 5 m za punktem koñcz¹cym
dystans 30 m. Test 2 – bieg na dystansie 30 m z koz³owaniem pi³ki. Pozosta³e warunki pomiaru
przebiega³y tak samo jak w teœcie 1.
W analizie statystycznej wyników badañ zastosowano dwuczynnikow¹ analizê wariancji
(ANOVA). Do oszacowania ró¿nic w wynikach pomiarów miêdzygrupowych grupowych wykorzystano testy post-hoc Tukey'a (HSD).

Wyniki
Analizê wyników badañ rozpoczêto od prezentacji czasu biegu osi¹gniêtego na dystansie
30 m przez seniorki i juniorki. Œrednie wartoœci czasu biegu osi¹gniêtego na ka¿dym metrze
dystansu 30 m s¹ zbli¿one do siebie aczkolwiek zespól ekstraklasy od 5m uzyskiwa³ lepsze rezultaty od zespo³u juniorek (ryc. 1).

Rycina 1. Czas biegu na dystansie 30 m

W tabelach 2 i 3 przedstawiono zmiennoœæ wyników biegu w badanych grupach rejestrowanych kolejno na 5, 10, 15, 20, 25, 30 m dystansu. W ka¿dym z analizowanych punktów
dystansu œrednie wyniki czasu uzyskane przez zawodniczki ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ w sposób
istotny (p≤0,05) jedynie na 30 m.
Na podstawie analizy wariancji stwierdzono, ¿e wartoœci œrednich czasów uzyskiwanych na
dystasie 30 m ró¿ni¹ siê w zale¿noœci od wieku badanych (F=6,80, p≤0,05).
Rycina 2 przedstawia prêdkoœæ biegu na ka¿dym metrze (V1…30) dystansu osi¹gniêt¹ przez
badane zawodniczki. Linie utworzone ze œrednich wartoœci prêdkoœci rejestrowanych na kolejnych metrach dystansu maj¹ zbli¿ony przebieg, chocia¿ grupa juniorek charakteryzuje siê wiêkszymi wahaniami rejestrowanej prêdkoœci na kolejnych metrach w porównaniu do seniorek.
W grupie juniorek najwiêkszy spadek prêdkoœci wyst¹pi³ na 15 metrze a potem wystêpowa³y
wahania. Natomiast u seniorek spadek prêdkoœci zauwa¿alny jest dopiero na 27 metrze.
98

Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe Gier Sportowych

Tabela 2. Czas biegu na 5, 10, 15 m dystansu

Tabela 3. Czas biegu na 20, 25, 30 m dystansu

*p≤0,05

Rycina 2. Średnia prędkość biegu na dystansie 30 m
Tabela 4. Średnie oraz maksymalne prędkości na dystansie 30 m

*p≤0,01

W dalszej analizie uwagê skupiono na œredniej prêdkoœci uzyskanej na dystansie 30 m przez
grupy zawodniczek (tab. 4).
Œrednia prêdkoœæ biegu juniorek by³a ni¿sza i wynosi³a 5,05±0,12 m/s, natomiast grupa
seniorek pokona³a dystans 30 m z wiêksz¹ prêdkoœci¹ (VX- = 5,22±0,19 m/s). Na podstawie analizy wariancji stwierdzono, ¿e wartoœci œrednich prêdkoœci ró¿ni¹ siê w zale¿noœci od wieku
badanych (F=11,49, p≤0,01). Analiza ró¿nic miêdzygrupowych wykaza³a, ¿e istotne statystycznie ró¿nice (p≤0,001) wyst¹pi³y miêdzy grup¹ juniorek a grup¹ seniorek (tab. 4).
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Rycina 3. Maksymalna prędkość biegu (m/s) na poszczególnych odcinkach dystansu

Rycina 4. Czas biegu z kozłowaniem piłki (s) na dystansie 30 m

Porównuj¹c prêdkoœci maksymalne badanych zawodniczek, stwierdzono, ¿e grupa juniorek
najwy¿sz¹ wartoœæ badanego parametru osi¹gnê³a na 20 m dystansu (Vmax(s20)=7,00 m/s),
a seniorki na koñcowych metrach dystansu (Vmax(s25)=7,30 m/s). Wyniki prêdkoœci na poszczególnych metrach jakie osi¹gnê³y pi³karki na dystansie 30 m bez pi³ki przedstawia rycina 3.
Prezentacjê czasu biegu z koz³owaniem na dystansie 30 metrów juniorek i seniorek przestawia rycina 4. Analiza wyników uzyskanych przez zawodniczki wykazuje, ¿e seniorki uzyskiwa³y ni¿sze czasy biegu z koz³owaniem pi³ki ni¿ juniorki.
W tabelach 5 i 6 przedstawiono zmiennoœæ czasu biegu z koz³owaniem pi³ki (t) rejestrowanych kolejno na 5, 10, 15, 20, 25, 30 m. Analiza wariancji wskazuje, ¿e wiek ró¿nicuje osi¹gniête
wyniki biegu na 20 m (F=4,35, p≤0,05) i 25m (F=5,80, p≤0,01) oraz 30 m (F=9,19, p≤0,01)
dystansu. Na podstawie analizy testów post-hoc stwierdzono istotne statystycznie (p≤0,05) ró¿nice miêdzy grup¹ seniorek a grup¹ juniorek na 20 m dystansu. Natomiast w koñcowych odcinkach dystansu (25 m, 30 m) istotnoœæ ró¿nic wzros³a do poziomu – p≤0,01.
Rycina 5 prezentuje prêdkoœæ biegu z koz³owaniem pi³ki na ka¿dym metrze (V1…30) dystansu uzyskan¹ przez badane zawodniczki. Grupa juniorek charakteryzuje siê wiêkszymi wahania100
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Tabela 5. Wyniki czasu biegu z kozłowaniem na 5, 10, 15, m dystansu

Tabela 6. Wyniki czasu biegu z kozłowaniem na 20, 25, 30 m dystansu

*p≤0,05; **p≤0,01

Rycina 5. Średnia prędkość biegu z kozłowaniem piłki na dystansie 30 m

mi rejestrowanej prêdkoœci na kolejnych metrach w porównaniu do seniorek. Naj³agodniej przebiega linia utworzona z wartoœci œrednich prêdkoœci osi¹gniêtych na kolejnych metrach dystansu przez grupê seniorek, która charakteryzowa³a siê równie¿ wy¿sz¹ prêdkoœci¹ biegu na przewa¿aj¹cej czêœci dystansu w porównaniu do m³odszych pi³karek rêcznych.
Œrednia prêdkoœæ biegu z koz³owaniem pi³ki u juniorek wynios³a 4,79±0,62 u zawodniczek
starszych VX- = 4,88±0,96 m/s. Analiza wariancji potwierdza, ¿e œrednia prêdkoœæ biegu z koz³owaniem pi³ki uzale¿niona jest od wieku zawodniczek (F=11,58, p≤0,01). Istotne statystycznie
ró¿nice miêdzy œrednimi prêdkoœciami stwierdzono miêdzy seniorkami a juniorkami (tab. 7).
W analizie prêdkoœci maksymalnych stwierdzono, podobnie jak w biegu bez pi³ki, ¿e
juniorki uzyskuj¹ prêdkoœæ maksymaln¹ wczeœniej w porównaniu z zawodniczkami starszymi.
W tym wypadku na 20 m dystansu (Vmax = 6,45 m/s). Z kolei zawodniczki starsze najwy¿sz¹
prêdkoœæ zanotowa³y na 25 m (Vmax = 7,12 m/s).
Tabela 7. Średnie oraz maksymalne prędkości biegu na dystansie 30 m z kozłowaniem piłki

*p≤0,01
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Tabela 8. Różnice wewnątrzgrupowe prędkości biegu bez piłki na poszczególnych odcinkach dystansu

Tabela 9. Różnice wewnątrzgrupowe prędkości biegu z piłką na poszczególnych odcinkach dystansu

*p≤0,05; **p≤0,01

W wyniku analizy uzyskanych przez seniorki i juniorki prêdkoœci w biegu bez pi³ki na
poszczególnych dystansach stwierdzono istotne statystycznie ró¿nice u seniorek na poziomie
p≤0,001 na ca³ym dystansie. Natomiast juniorki uzyska³y wyniki statystycznie istotne na poziomie p≤0,05 (25 m i 30 m) i p≤0,01 (5 m, 10 m, 15 m i 20 m) (tab. 8).
Ró¿nice wyników prêdkoœci zawodniczej starszej i m³odszej grupy równie¿ by³y statystycznie istotne na ca³ym dystansie na poziomie p≤0,01.Wyniki te przedstawia tabela 9.

Dyskusja
Przyjmuje siê, ¿e u kobiet zdolnoœci szybkoœciowe rozwijaj¹ siê do oko³o 12 14 roku ¿ycia
(Sozañski i wsp.1999), po czym nastêpuje 5-letni okres wzglêdnej stabilizacji (Osiñski 1988).
W badaniach w³asnych mamy do czynienia z dziewczêtami i kobietami, które zosta³y poddane
procesowi doboru i selekcji w pi³ce rêcznej.
Uczestnicz¹ce w badaniach juniorki charakteryzowa³y siê co najmniej 3-letnim sta¿em sportowym, natomiast seniorki oko³o 14 lat. Zdaniem Sozañskiego i wsp. (1999) podjêcie treningu
szybkoœciowego oko³o 10 roku ¿ycia, czyli przed okresem pokwitania, przynosi najwiêkszy przyrost zdolnoœci szybkoœciowych oraz daje du¿e rokowania co do ostatecznego jego poziomu.
W drugim teœcie, biegu na dystansie 30 m z koz³owaniem pi³ki, wyniki osi¹gniête przez
badane pi³karki ró¿nicuj¹ siê w zale¿noœci od ich wieku (F=11,49, p≤0,001). Wydaje siê, ¿e
zasadniczym czynnikiem wp³ywaj¹cym na ró¿nice miêdzygrupowe s¹ umiejêtnoœci techniczne
zwi¹zane z koz³owaniem pi³ki. Grupa juniorek uzyska³a istotne statystycznie s³absze wyniki
w porównaniu do seniorek. Ró¿nice zaznacza³y siê ju¿ po 5 m dystansu. Przyjmuje siê, ¿e w procesie wyszkolenia technicznego w pi³ce rêcznej, opanowanie techniki szybkoœciowej przypada
na etap szkolenia ukierunkowanego (13-15 lat) æwiczenia techniki szybkoœciowej i koordynacji
stanowi¹ oko³o 50% globalnego obci¹¿enia (Zaj¹c 1995). Przeprowadzone badania sugeruj¹, ¿e
proces wyszkolenia pi³karek rêcznych przebiega prawid³owo.
Ró¿nice w wyszkoleniu technicznym uwidoczni³y siê w analizie prêdkoœci biegu na dystansie 30 m bez pi³ki i z koz³owaniem pi³ki. Spore wahania w prêdkoœci biegu na kolejnych metrach
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dystansu, najbardziej widoczne by³y w grupie juniorek. Uzyskana przez nich œrednia prêdkoœæ
biegu w sposób istotny ró¿ni³a siê (p≤0,001) od grupy seniorek. Ró¿nice w osi¹gniêciu œredniej
prêdkoœci biegu uwidoczni³y siê zarówno technice biegu na 30 m bez pi³ki, jak równie¿ w biegu
z koz³owaniem pi³ki.
Uwagê zwracaj¹ równie¿ ró¿nice w osi¹gniêciu maksymalnych prêdkoœci u badanych pi³karek rêcznych. Grupa juniorek uzyskiwa³a prêdkoœæ maksymaln¹ wczeœniej w porównaniu do
zawodniczek starszych (15 m – w biegu bez pi³ki; 20 m – w biegu z pi³k¹). Natomiast seniorki
w obu testach prêdkoœæ maksymaln¹ osi¹ga³y generalnie na koñcowych metrach dystansu 25 m
i nieznacznie mala³a ona na koñcowych piêciu metrach.
Ró¿nice jakie wystêpuj¹ w szybkoœci na ró¿nym etapie szkolenia potwierdzaj¹ badania
dziewcz¹t trenuj¹cych koszykówkê przeprowadzone przez Zwierko i wsp. (2007). Lepsze
wyniki uzyskiwa³y starsze grupy wiekowe ni¿ m³odsze. Równie¿ technika koz³owania wp³ywa³a na wynik biegu. Starsze zawodniczki uzyskiwa³y statystycznie lepsze wyniki ni¿ m³odsze dziewczêta.

Wnioski
Wyniki badañ upowa¿niaj¹ do wyci¹gniêcia nastêpuj¹cych wniosków:
1. Sta¿ oraz wiek zawodniczek trenuj¹cych pi³kê rêczn¹ w sposób istotny wp³ywa na szybkoœæ
podczas biegu na dystanie 30 m.
2. Ró¿nice jakie uzyskuj¹ juniorki a seniorki w biegu z koz³owaniem s¹ statystycznie istotne
co mo¿e œwiadczyæ, ¿e zawodniczki lepiej wyszkolone techniczne uzyskuj¹ lepsze czasy.
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13. Wytrzyma³oœæ pi³karzy rêcznych
Handball players' stamina
Joanna Renata Syska*, Zbigniew Kwiatkowski
S³owa kluczowe: pi³ka rêczna, trening, wytrzyma³oœæ
Key words: handball, training, stamina

Streszczenie: Celem pracy jest ocena poziomu wytrzyma³oœci pi³karzy rêcznych przed i po
sezonie oraz znalezienie odpowiedzi na pytanie badawcze: czy realizowany roczny trening
pi³ki rêcznej istotnie (w sensie statystycznym) rozwija wytrzyma³oœæ? Zastosowano nastêpuj¹ce metody badawcze: Test Coopera i Beep Test. Badaniami objêto 24. zawodników
„Wis³y” P³ock. Œredni wiek to 26,91 lat. Œrednia masa cia³a 90,91 kg i œrednia wysokoœæ
cia³a to 189,82 cm. Wytrzyma³oœæ mierzona Beep Testem przed sezonem ukszta³towa³a siê
na poziomie przeciêtnym, a po sezonie na poziomie dobrym. Natomiast wytrzyma³oœæ mierzona Testem Coopera przed i po sezonie ukszta³towa³a siê na poziomie dostatecznym.
Roczny trening pi³ki rêcznej istotnie (w sensie statystycznym) rozwija wytrzyma³oœæ.
Summary: The aim of this project is to examine the level of stamina reached by handball
players before and after the sports season. The project also provides an answer to the following question: Does a one-year handball training help to increase stamina? The research
was based on Cooper's Test and Beep Test. Twenty-four players of „Wisla” Płock participated in the experiment. The average age of the participants was 26,9 years. Beep Test proved
that the players' level of stamina was average before the season and high after it. Nevertheless, according to the Cooper's Test results, reserves of stamina were sufficient both before
and after the season. A one-year training helps to increase stamina significantly.

Wstêp
Poziom zdolnoœci motorycznych umo¿liwia okreœlenie przydatnoœci cz³owieka do wykonywania pracy zawodowej jak i codziennych czynnoœci ¿yciowych (Gierat i Górska 1999). Jak
podkreœlaj¹ autorki „...odpowiednio wysoki ich poziom stanowi wrêcz podstawê selekcji kandydatów do niektórych szkó³ œrednich i wy¿szych, wymagany jest w wielu zawodach (…),
a w szczególnym stopniu do uprawiania sportu” (Gierat i Górska 1999, s. 5) . W literaturze znaleŸæ mo¿na wiele interpretacji pojêcia – „zdolnoœci motoryczne”. Ljach (2003, s. 12) twierdzi, ¿e s¹
to „...indywidualne psychofizyczne w³aœciwoœci cz³owieka, okreœlaj¹ce poziom jego mo¿liwoœci
ruchowych”. Blume (1981), Hirtz (1985), Raczek (1993), Szopa i wsp. (1996), Ljach (2003) i inni
badacze dokonywali próby klasyfikacji zdolnoœci motorycznych. Najbardziej rozpowszechniony
jest podzia³ na zdolnoœci kondycyjne (energetyczne) i koordynacyjne (informacyjne). Do zdolnoœci
kondycyjnych Ljach (2003) zaliczy³ si³ê, wytrzyma³oœæ, szybkoœæ i gibkoœæ.
Zdolnoœci wytrzyma³oœciowe to „...mo¿liwoœæ d³ugotrwa³ego wykonywania konkretnego
rodzaju pracy (wysi³ku fizycznego) o wymaganej intensywnoœci, przy zachowaniu odpowiedniej
efektywnoœci i odpornoœci na zmêczenie w ró¿nych warunkach œrodowiska zewnêtrznego”
(Raczek 1991). Wytrzyma³oœæ podzielono, ze wzglêdu na zaanga¿owanie w pracê odpowiednich
grup miêœniowych, na wytrzyma³oœæ ogóln¹ i mieszan¹. Z kolei patrz¹c pod k¹tem rodzaju przemian energetycznych wytrzyma³oœæ dzieli siê na: tlenow¹, beztlenow¹ i mieszan¹, a w zale¿noœci od czasu trwania wysi³ku na krótko-, œrednio- i d³ugoczasow¹. Natomiast w sporcie wymieniana jest wytrzyma³oœæ ogólna i specjalna (Gierat i Górska 1999)
Celem niniejszej pracy jest ocena poziomu wytrzyma³oœci pi³karzy rêcznych przed i po
sezonie oraz znalezienie odpowiedzi na pytanie badawcze: czy realizowany roczny trening pi³ki
rêcznej istotnie (w sensie statystycznym) rozwija wytrzyma³oœæ?
*dr, Szko³a Wy¿sza im. Paw³a W³odkowica w P³ocku
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Materia³ i metody badañ
Badaniami objêto 24 zawodników „Wis³y” P³ock. Œredni wiek to 26,91 lat. Œrednia masa
cia³a 90,91 kg i œrednia wysokoœæ cia³a to 189,82 cm.
Zawodnicy realizuj¹ program treningowy z zakresu pi³ki rêcznej obejmuj¹cy 7 treningów
po 2 godziny w ci¹gu jednego tygodnia. W ramach zajêæ zawodnicy wykonuj¹ trening o charakterze wszechstronnym, ukierunkowanym i specjalistycznym. Trening wszechstronny odbywa siê
w poniedzia³ki i sk³ada siê z ró¿nych form biegu, zabaw oraz æwiczeñ: gimnastycznych, gibkoœciowych, kordynacyjnych. Trening ukierunkowany odbywa siê we wtorek i w œrodê. Ma na celu
przygotowanie do treningu specjalistycznego. Sk³ada siê z ró¿nych æwiczeñ z pi³k¹ i bez pi³ki
np: rzuty z w³asnej pozycji do bramki z obroñc¹, wyprowadzenie kontrataku, praca nad obron¹,
gra 2 razy po 20 minut maj¹ca na celu zweryfikowanie prezentowanego poziomu technicznego
przez zawodników. Trening specjalistyczny odbywa siê w pi¹tek i weryfikuje ca³y przeprowadzony tygodniowy cykl treningowy. Zastosowanie zagrywek pod konkretnego przeciwnika,
dopracowanie szczegó³ów w obronie, rzuty z ró¿nych pozycji do bramki. Zawodnicy Wis³y
P³ock osi¹gnêli w sezonie 2006/2007 nastêpuj¹ce wyniki: Puchar Polski, Wicemistrzostwo Polski oraz udzia³ w Pucharze Europejskim.
Zastosowano nastêpuj¹ce metody badawcze: Test Coopera (Drabik 1997, Królak 1997)
i Beep Test – Wieloetapowy Test Kondycji Fizycznej (Léger i Lambert 1982).
Przy opracowaniu wyników zastosowano podstawowe metody statystyczne wyliczaj¹c dla
badanych: œredni¹ arytmetyczn¹, odchylenie standardowe, rozstêp. Okreœlono istotnoœæ ró¿nic
pomiêdzy pierwszym a drugim badaniem.

Wyniki
Poziom wytrzyma³oœci badanych pi³karzy rêcznych przed i po sezonie – Beep Test
Na podstawie badañ ustalono, ¿e pi³karze rêczni przed sezonem – lipiec 2006 (PRL2006)
ujawnili wytrzyma³oœæ na poziomie przeciêtnym, przy œrednim pokonaniu dystansu X =2183,3
m (tab. 1). Najlepszy wynik uzyska³ zawodnik o kodzie 9 – 2680 m, co œwiadczy o poziomie bardzo dobrym. Najs³abiej zadanie wykona³ zawodnik o kodzie 2 z wynikiem 1480 m, co œwiadczy
o poziomie poni¿ej s³abego.
Pi³karze rêczni po sezonie – czerwiec 2007 (PRC2007) ujawnili dobry poziom wytrzyma³oœci przy œrednim wyniku X =2372,5 m. Ponownie najlepszy wynik uzyska³ zawodnik o kodzie
9 – 2780 m, co œwiadczy o poziomie bardzo dobrym. Najs³abszy rezultat uzyska³ zawodnik
o kodzie 2 przy – 1540 m, co œwiadczy o poziomie poni¿ej s³abego. Ró¿nica miedzy poziomem
wytrzyma³oœci przed sezonem a po sezonie jest statystycznie istotna na poziomie p≤0,01.
Poziom s³aby wytrzyma³oœci przed sezonem ujawni³o 8% zawodników trenuj¹cych pi³kê
rêczn¹, a po sezonie 4% (ryc. 1). Poziom dostateczny osi¹gnê³o 25% przed sezonem, a po zakoñczeniu sezonu 4% badanych. Poziom przeciêtny charakteryzuje 25% zawodników przed sezonem, a 21% po sezonie. Ponad 33% pi³karzy rêcznych ujawni³o przed sezonem poziom dobry,
a po zakoñczeniu sezonu 46% badanych. Natomiast poziom bardzo dobry osi¹gnê³o 8% przed
sezonem, a po sezonie 25% badanych zawodników.
Poziom wytrzyma³oœci badanych pi³karzy rêcznych przed i po sezonie – Test Coopera
Na podstawie badañ ustalono, ¿e pi³karze rêczni przed sezonem – lipiec 2006 (PRL2006)
ujawnili wytrzyma³oœæ na poziomie dostatecznym, przy œrednim pokonaniu dystansu X=2820 m
(tab. 2). Najlepszy wynik uzyska³ zawodnik o kodzie 8 – 3250 m, co œwiadczy o poziomie przeciêtnym. Najkrótszy dystans pokona³ zawodnik o kodzie 24 – 2350 m, co œwiadczy o poziomie
poni¿ej s³abego.
Pi³karze rêczni po sezonie (PRC2007) ujawnili poziom dostateczny przy œrednim wyniku
X=2909 m. Tym razem najlepszy okaza³ siê zawodnik o kodzie 11, który pokona³ dystans 3350 m
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Tabela 1. Porównanie wytrzymałości piłkarzy ręcznych mierzonej Beep Testem przed i po sezonie

**p≤0,01

Rycina 1. Profil poziomu wytrzymałości zawodników trenujących piłkę ręczną (n=24) przed i po sezonie – pomiar Beep Testem

(poziom przeciêtny). Najgorszy wynik uzyska³ zawodnik o kodzie 20 – 2400 m, co œwiadczy
o poziomie poni¿ej s³abego. Ró¿nica miêdzy poziomem wytrzyma³oœci przed sezonem i po sezonie jest statystycznie istotna na poziomie p≤0,01.
Poziom s³aby wytrzyma³oœci przed sezonem ujawni³o 42% pi³karzy rêcznych, a po sezonie
33% (ryc. 2). Poziom dostateczny osi¹gnê³o przed sezonem 38%, a po zakoñczeniu sezonu 33%
badanych zawodników. Poziomem przeciêtnym charakteryzowa³o siê 21% zawodników przed
sezonem, a 33% po sezonie.

Dyskusja
Po przeprowadzonej analizie wyników badañ mo¿na stwierdziæ, ¿e ocena poziomu wytrzyma³oœci mierzona dwoma ró¿nymi testami ró¿ni siê w sposób zasadniczy.
Badania ujawni³y, ¿e wytrzyma³oœæ mierzona Beep Testem przed sezonem ukszta³towa³a
siê na poziomie przeciêtnym, a po sezonie na poziomie dobrym. Natomiast w odniesieniu do
wytrzyma³oœci mierzonej testem Coopera przed i po sezonie zawodnicy ujawnili poziom dostateczny.
Po analizie wyników okaza³o siê, ¿e zawodnicy charakteryzowali siê zró¿nicowanym
poziomem wytrzyma³oœci (od poziomu s³abego do poziomu bardzo dobrego wed³ug Beep Testu
i od poziomu s³abego do poziomu przeciêtnego wed³ug Testu Coopera)
Przed sezonem ponad 58% zawodników ujawni³o przeciêtny, dostateczny i s³aby poziom
wytrzyma³oœci, a po sezonie pozosta³o wy¿ej wymienionych przedzia³ach 29% zawodników.
Zadawalaj¹cy jest wynik, ¿e ponad 70% zawodników po sezonie uzyska³o wytrzyma³oœæ na
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Tabela 2. Porównanie wytrzymałości piłkarzy ręcznych mierzonej Testem Coopera przed i po sezonie

**p≤0,01

Rycina 2. Profil poziomu wytrzymałości zawodników trenujących piłkę ręczną (n=24) przed i po sezonie – pomiar Testem Coopera

poziomie dobrym i bardzo dobrym. Analizuj¹c Test Coopera po sezonie zaobserwowano najwiêkszy przyrost wytrzyma³oœci na poziom przeciêtny.
Równie¿ trafn¹ okaza³a siê hipoteza, stwierdzaj¹ca, ¿e systematycznie realizowany roczny trening pi³ki rêcznej istotnie – w sensie statystycznym – dostarcza bodŸców powoduj¹cy
rozwój wytrzyma³oœci. Œwiadcz¹ o tym istotne ró¿nice w œrednich wynikach Beep Testu
i Testu Coopera.
Na poprawê wytrzyma³oœci u pi³karzy rêcznych mia³ wp³yw systematyczny roczny trening
oraz cykl meczowy, na który sk³ada siê 29 meczy w lidze krajowej oraz 6 w lidze mistrzów i 2
w Pucharach Europejskich.
W odniesieniu do innych grup spo³ecznych zawodnicy ujawnili wy¿szy poziom wytrzyma³oœci przed i po okresie treningowym ani¿eli elewi „pojazdów ko³owych”, elewi „pojazdów
g¹sienicowych”, studenci WL, studenci w WP, kadeci „zmechanizowani”, kandydaci ¯W (Soko³owski i Majewska 2006). Nale¿y podkreœliæ, ¿e studenci w WP i kadeci „zmechanizowani”
(Soko³owski i Majewska 2006, s. 152) ujawnili zbli¿ony poziom wytrzyma³oœci do badanych
pi³karzy rêcznych przed sezonem. Podchor¹¿owie i kadeci Wy¿szej Szko³y Oficerskiej w Poznaniu przebadani w 2002 roku ujawnili ni¿szy poziom wytrzyma³oœci ani¿eli pi³karze rêczni (M³ynarczyk 2002). Równie¿ mo¿na zauwa¿yæ, ¿e ¿o³nierze SCH – Logistyka, WSO Wydzia³ Logistyczny, SCH Pododdzia³ Zmechanizowany uzyskali w Teœcie Coopera wynik oko³o 2800 m, co
œwiadczy o dobrym poziomie wytrzyma³oœci.
Mo¿na zgodziæ siê ze stwierdzeniem Szarzyñskiego (2003), ¿e wytrzyma³oœæ obok przygotowania technicznego i taktycznego stanowi podstawê sportowego sukcesu.
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W zwi¹zku z powy¿szym wa¿ne jest przeprowadzenie systematycznych badañ wytrzyma³oœci w ró¿nych okresach. Nie nale¿y przyjmowaæ jednego testu jako jedynego, uniwersalnego
sprawdzianu. Dowodem na to jest analiza porównawcza proporcji poziomów wytrzyma³oœci
mierzonych dwoma ró¿nymi testami. Œrednie poziomy nie pokrywaj¹ siê.
Nauczyciel, trener jako animator ruchu, programuj¹c a nastêpnie realizuj¹c system kszta³cenia wytrzyma³oœci, winien ustaliæ diagnozê i prognozê, wybraæ œrodki i metod postêpowania,
oraz ustaliæ kryteria ocen. Z badañ Cieœliñskiego (1990) wynika, ¿e wymagania, oczekiwania
rodziców i m³odzie¿y w stosunku do prowadz¹cego s¹ bardzo wysokie i dotycz¹ sfery sprawnoœci fizycznej.
Kontrola i ocena osi¹gniêæ ucznia, zawodnika w realizacji zadañ programu wychowania
fizycznego, czy treningu odgrywa rolê czynnika motywuj¹cego i aktywizuj¹cego. Prowadz¹cy
zajêcia powinien umieæ oceniæ wyniki swojej pracy na podstawie wybranych testów i wybraæ
odpowiedni¹ drogê dalszej kariery.

Wnioski
1. Wytrzyma³oœæ mierzona Beep Testem przed sezonem ukszta³towa³a siê na poziomie przeciêtnym, a po sezonie na poziomie dobrym. Natomiast wytrzyma³oœæ mierzona Testem
Coopera przed i po sezonie ukszta³towa³a siê na poziomie dostatecznym.
2. Roczny trening pi³ki rêcznej istotnie (w sensie statystycznym) rozwija wytrzyma³oœæ.
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14. Zmiany w poziomie sprawnoœci fizycznej ogólnej w okresie
przygotowawczym sezonu 2007/2008 dru¿yny seniorów pi³ki rêcznej
KS „Vive” Kielce
Changes in overall fitness of senior handball team of „Vive” Kielce Sports
Club as they occurred in the preparation period prior to the match season
2007/2008
Stanis³aw Hojda*, Rados³aw Wasiak**
S³owa kluczowe: kontrola treningu, sprawnoœæ fizycznej ogólna
Key words: monitoring training practice, overall fitness

Streszczenie: Celem niniejszego doniesienia jest analiza skutecznoœci realizacji œrodków
treningowych w zakresie przygotowania sprawnoœciowego dru¿yny pi³karzy rêcznych KS
„Vive” Kielce do sezonu rozgrywkowego 2007/2008. Badanie w zakresie sprawnoœci
fizycznej ogólnej (wszechstronnej) przeprowadzono w dwóch terminach. Pierwszy – w
lipcu 2007 na pocz¹tku okresu przygotowawczego; i drugi – po siedmiu tygodniach, w
sierpniu 2007 na koñcu okresu przygotowawczego. W badaniach wziê³a udzia³ 20-osobowa kadra I dru¿yny seniorów KS „Vive” Kielce. Do opracowañ wziêto wyniki 13 zawodników uczestnicz¹cych w obydwu pomiarach i nie zg³aszaj¹cych jakichkolwiek dolegliwoœci zdrowotnych. W diagnozowaniu zastosowano nastêpuj¹c¹ bateriê prób: bieg zygzakiem (po kopercie 3x5m), skok w dal z miejsca z odbicia obunó¿, trójskok z miejsca, rzut
pi³k¹ lekarsk¹ 3kg, dynamometryczny pomiar si³y mm przedramienia, bieg 1500 m. Uzyskane wyniki opracowano statystycznie a porównania wyników obu pomiarów dokonano
testem istotnoœci ró¿nic dla prób powi¹zanych zale¿nych. Zarejestrowane wyniki potwierdzaj¹ przyrost w biegu na 1500 m, biegu po kopercie, skoku w dal z miejsca, trójskoku z
miejsca i rzucie pi³k¹ lekarsk¹. Jedyn¹ prób¹, w której nie odnotowano przyrostu w toku
realizacji procesu treningowego by³a próba si³y mm. przedramienia. We wszystkich próbach, w których odnotowano przyrosty badanych zdolnoœci motorycznych stwierdzono
istotnoœæ statystyczn¹ ró¿nic. Z uzyskanych rezultatów badañ wynika, ¿e przygotowanie
sprawnoœciowe do rozgrywek sezonu 2007/2008 najskuteczniej zrealizowano w zakresie
zdolnoœci wytrzyma³oœciowych, szybkoœciowo-zwinnoœciowych i si³owych (ale tylko w
odniesieniu do si³y eksplozywnej koñczyn dolnych!). Efekty dzia³ania œrodków przyjêtych
w realizacji treningu si³owego nakazuj¹ poddaæ je weryfikacji.
Summary: The focus of this report is an analysis of effectiveness of training means and
methods as used to prepare players in the Vive Kielce handball team for the match season
2007/2008. An investigation into overall physical fitness was conducted twice. The first
time in July 2007 at the beginning of the preparation period and the second time- seven
weeks later- in August 2007 at the end of the preparation period. The tests were carried
out on 20-strong handball senior team A of „Vive” Kielce sports club.The study takes into
consideration test results of 13 players who took part in both test sessions and did not
complain of any indisposition or injuries. In diagnosing the following test battery was
applied: the envelope-shape run (5m distance covered 3 times), a long jump from the spot
with a two-foot spring, a triple jump from the spot, a 3-kilo medicine ball throw, dynamometrical measurement of forearm strength and a 1500 m run. The collected data were
given statistical processing and the comparison between the results of both test sessions
was made by means of a test for determining significant differences between correlated
tests. The findings corroborate evidence for an increase in a 1,500m run, the envelopeshape run, a long jump from the spot, a triple jump from the spot, and a 3-kilo medicine
ball throw. The only test with no increase noted was the forearm strength test. In all tests

*dr, Uniwersytet Jan Kochanowskiego w Kielcach; **mgr, KS Vive Kielce
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with an increase in motor skills present, the statistical significance of differences was confirmed. From the obtained results, it transpires that preparations for the match season
2007/2008 was most effectively made in terms of endurance skills, speed and agility, and
strength (but the latter only with regard to lower limbs). The results of the strength training
procedures definitely imply a need for their verification.

Wstêp
Coraz bardziej z³o¿ony i wyrafinowany w treœci proces szkolenia sportowego wymaga trafnego doboru metod, form i œrodków celem realizacji zamierzonego efektu. Sprawne kierowanie
treningiem nie mo¿e byæ dzia³aniem intuicyjnym, lecz winno zawieraæ procedury oparte na mierzalnych faktach, identyfikuj¹cych stany rzeczywiste i ich prawdopodobne przyczyny. Tak wiêc
dla w³aœciwego kierowania procesem treningu niezbêdny jest sta³y dop³yw informacji o skutkach
prowadzonej dzia³alnoœci i zmianach adaptacyjnych organizmu pod wp³ywem stosowanych
obci¹¿eñ. Celom tym s³u¿y system kontroli integralnie wtopiony w proces treningu (Sozañski
i Zaporo¿anow 1993). Kontrola procesu treningowego dotyczy wszystkich jego aspektów.
W tym opracowaniu celem autorów jest analiza skutecznoœci przyjêtych i realizowanych treœci
treningowych w odniesieniu do jednej ze sk³adowych rzeczowej struktury treningu, a mianowicie – przygotowania sprawnoœciowego. Sprawnoœæ fizyczna jest zjawiskiem z³o¿onym. W sporcie przejawia siê w dwóch zasadniczych formach – jako potencja³ ruchowy (sprawnoœæ wszechstronna, sprawnoœæ ogólna) i sprawnoœæ specjalna. Mówi¹c o potencjale ruchowym mamy na
myœli ³¹czny efekt prawid³owoœci rozwojowych, zdolnoœci i wszechstronnego, zamierzonego
i nie zamierzonego oddzia³ywania treningu. Z kolei sprawnoœæ fizyczna specjalna to przejaw
adaptacji organizmu do specyficznych wymogów ruchowych i funkcjonalnych danej dyscypliny
czy konkurencji. Kszta³towanie potencja³u ruchowego poprzez oddzia³ywanie œrodkami wszechstronnie doskonal¹cymi funkcje ustroju ma na celu stworzenie funkcjonalnych warunków dla
póŸniejszych celów specjalistycznych (Sozañski i wsp.1999). W strukturze procesu szkolenia
sportowego poza budow¹ rzeczow¹ (przygotowanie sprawnoœciowe, techniczne, taktyczne, psychiczne i teoretyczne) istotnym zagadnieniem jest jego realizowanie ujête w strukturê czasow¹.
Przebieg zmian adaptacyjnych koniecznych w d¹¿eniu do osi¹gniêcia celów sportowych wymaga periodyzacji i cyklicznoœci. Sens cyklicznoœci i periodyzacji treningu wynika ze zjawiska
budowania formy sportowej i zwi¹zanych z jej kszta³towaniem czynników falistej tendencji
wzrastania obci¹¿eñ treningowych, koniecznej przemiennoœci faz pracy i wypoczynku oraz
kolejnoœci akcentów treningowych (Sozañski i wsp. 1999). W czasowej strukturze podstawowym cyklem d³ugim jest roczny cykl szkolenia, który sk³ada siê z trzech specyficznych cykli:
okresu przygotowawczego, startowego i przejœciowego. G³ównym zadaniem okresu przygotowawczego jest budowanie formy sportowej. W podokresie przygotowania wszechstronnego d¹¿y
siê do wszechstronnego rozwoju sprawnoœci i poszerzenia zasobu umiejêtnoœci ruchowych,
a w podokresie przygotowania specjalnego – do uzyskania jak najwy¿szego poziomu sprawnoœci specjalnej i umiejêtnoœci techniczno-taktycznych. Realizacja tych zadañ i ich skutecznoœæ,
w sprawnie zorganizowanym procesie treningowym, wymagaj¹ kontroli (kontroli planowania,
kontroli realizacji, kontroli rezultatów). G³ówn¹ rolê w kontroli treningu przypisuje siê trenerowi, bêd¹cemu najczêœciej kierownikiem i koordynatorem tego procesu. W kontroli trenerskiej
wyró¿nia siê nastêpuj¹ce dzia³ania: badania sprawnoœci fizycznej ogólnej, sprawnoœci specjalnej,
badanie i analizê obci¹¿eñ treningowych i startowych, badanie walki sportowej, uzyskiwanie
niezw³ocznej informacji. Narzêdziami kontroli sprawnoœci fizycznej ogólnej s¹ testy ogólnej
sprawnoœci motorycznej. Rzeczywisty przejaw kontroli w zakresie badania sprawnoœci fizycznej
ogólnej (wszechstronnej) w okresie przygotowawczym rocznego cyklu szkoleniowego stanowi
g³ówny temat niniejszego opracowania.
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Materia³ i metody badañ
Materia³em badawczym dla tej pracy jest zespó³ seniorów pi³karzy rêcznych KS „Vive”
Kielce przygotowuj¹cy siê do rozgrywek ekstraklasy w sezonie 2007/2008. Badania w zakresie
sprawnoœci fizycznej ogólnej przeprowadzono w dwóch terminach. Pierwszy z nich w lipcu
2007r. na pocz¹tku okresu przygotowawczego; drugi – po 7 tygodniach w sierpniu 2007 r. na
koñcu tego¿ okresu. Jako narzêdzie badawcze zastosowano przyjêt¹ przez sztab szkoleniowy
klubu bateriê prób motorycznych. W zestawie testów uwzglêdniono:
· bieg po kopercie 3x5m (próba zdolnoœci szybkoœciowo-zwinnoœciowych)
· skok w dal z miejsca z odbicia obunó¿ (próba zdolnoœci si³owych koñczyn dolnych (si³a
eksplozywna)
· trójskok z miejsca (próba zdolnoœci si³owych koñczyn dolnych – si³a eksplozywna)
· rzut pi³k¹ lekarsk¹ 3 kg obur¹cz zza g³owy przed siebie (próba zdolnoœci si³owych)
· dynamometryczny pomiar si³y mm. przedramienia (próba zdolnoœci si³owych)
· bieg 1500m (próba zdolnoœci wytrzyma³oœciowych)
W sk³ad baterii testu wchodzi³a tak¿e próba zdolnoœci szybkoœciowych (bieg 30m), ale
z uwagi na awaryjnoœæ urz¹dzenia pomiarowego – zestawu fotokomórek, w II terminie badañ,
wyniki te odrzucono. Zestaw prób uznano w pionie szkoleniowym klubu za kompleksowy w diagnozowaniu sprawnoœci fizycznej ogólnej pi³karza rêcznego. W badaniach wziê³a udzia³ 20-osobowa kadra I zespo³u, ale do obliczeñ wziêto wyniki uzyskane przez 13 zawodników uczestnicz¹cych w obu terminach pomiarów i nie zg³aszaj¹cych dolegliwoœci zdrowotnych. Pomiary przeprowadzano w hali sportowej wykorzystywanej jako baza treningowa i miejsce rozgrywek I dru¿yny.
Jedynie bieg wytrzyma³oœciowy 1500m odbywa³ siê w obu terminach na bie¿ni tartanowej.
Uzyskane wyniki opracowano statystycznie wyliczaj¹c podstawowe charakterystyki.
Porównania obu pomiarów dokonano testem istotnoœci ró¿nic dla prób powi¹zanych zale¿nych.

Wyniki
Uczestnicz¹ca w badaniach dru¿yna pi³karzy rêcznych KS „Vive” Kielce sk³ada³a siê
z zawodników, których œrednia wieku mierzona w latach wynosi³a – 23,3. W zakresie cech somatycznych, w terminach badañ stwierdzono, ¿e œrednia wysokoœci cia³a badanych wynosi³a –
190,3 cm, a œrednia masy cia³a – 90,69 kg. Okreœlaj¹c typ budowy cia³a wskaŸnikiem BMI (body
mass index) uzyskano – 25,05. Wyniki prób sprawnoœci motorycznej zawiera tabela 1.
W biegu szybkoœciowo-zwinnoœciowym po kopercie 3 x 5m w pierwszym badaniu uzyskano wynik œredni – 22,60 s. Wynik œredni zespo³u w drugim terminie wyniós³ – 21,71 s. Zanotowano w ten sposób ró¿nicê 0,89 s, co oznacza poprawê w zakresie badanej zdolnoœci. Uzyskane wyniki œrednie z obu pomiarów testowane testem istotnoœci ró¿nic wykazuj¹, ¿e ró¿nica
jest istotna statystycznie.
W próbie okreœlaj¹cej zdolnoœci w zakresie si³y eksplozywnej koñczyn dolnych odnotowano w I terminie 242,17 cm. W drugim terminie wynik œredni wyniós³ 258,17 cm, co jest wynikiem lepszym o 16cm. W tej próbie tak¿e stwierdzono poprawê badanej zdolnoœci, a ró¿nica jest
istotna statystycznie.
Testuj¹c zdolnoœci si³owe koñczyn dolnych w aspekcie si³y eksplozywnej, rejestruj¹c skoki
„z nogi na nogê” tak¿e uzyskano przyrost. Pierwszy wynik œredni wyniós³ 735,33 cm, a drugi,
po zrealizowanym okresie przygotowawczym – 763,75 cm. Ró¿nica pomiêdzy tymi wynikami
wynosi 28,42 cm i jest istotna statystycznie.
W przypadku pomiaru zdolnoœci si³owych tej grupy miêœni nie stwierdzono zmian pod wp³ywem treningu w badanym okresie. Uzyskane wyniki – 59,23 i 59,27 kG s¹ niemal identyczne.
Próba ta testuje zdolnoœci si³owe koñczyn górnych i tu³owia. W pierwszym terminie badañ
odnotowano wynik œredni w zespole 1190 cm, a w drugim – 1247 cm. Ró¿nica pomiêdzy nimi
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Tabela 1. Charakterystyka sprawności fizycznej ogólnej piłkarzy ręcznych KS „Vive” Kielce w okresie
przygotowawczym sezonu 2007/2008

wynosi 57 cm, co oznacza przyrost zdolnoœci si³owych. Testowanie istotnoœci ró¿nic da³o wynik
ponad wartoœæ krytyczn¹ (ró¿nica jest istotna statystycznie).
W próbie zdolnoœci wytrzyma³oœciowych odnotowano pozytywne zmiany. W toku szkolenia, w obserwowanym okresie nast¹pi³a poprawa wyników œrednich. Pierwszy wynik to –
364,66 s, a drugi – 327,64 s. Ró¿nica pomiêdzy nimi wynosi 37,02 s i jest istotna statystycznie.

Podsumowanie
Skutecznoœæ realizacji zaplanowanego procesu treningowego zale¿y od wielu czynników.
Tym bardziej racjonalne zdaje siê byæ ci¹g³e obserwowanie przebiegu pracy szkoleniowej.
W przebiegu obserwowanego przez autorów okresu przygotowawczego dru¿yny KS „Vive”
Kielce w sezonie 2007/2008 zarejestrowano zmiany w zakresie sprawnoœci fizycznej ogólnej w
piêciu próbach. Jedynie w jednej, tj. w pomiarze si³y mm przedramienia nie odnotowano przyrostu. Przyrosty wartoœci mierzonych zdolnoœci motorycznych wykaza³y istotnoœæ statystyczn¹.
Przy testowaniu ró¿nic przyjêto ka¿dorazowo poziom istotnoœci przy p≤0,05. Wartoœæ ró¿nic
znacz¹co przewy¿sza³a wartoœci krytyczne z tablic przy tym poziomie istotnoœci w: biegu
wytrzyma³oœciowym 1500 m, biegu po kopercie, skoku w dal z miejsca i trójskoku z miejsca.
Nale¿y zatem przyj¹æ, ¿e kszta³towanie potencja³u sprawnoœci motorycznej w zakresie wytrzyma³oœci, szybkoœci i si³y eksplozywnej koñczyn dolnych zosta³o zrealizowane skutecznie. W
testowaniu si³y koñczyn górnych i tu³owia, tak wa¿nych dla realizacji zadañ techniczno-taktycznych w ataku i w obronie w pi³ce rêcznej, uzyskano wynik nie odbiegaj¹cy znacz¹co od wartoœci krytycznej. Przyrost si³y dynamicznej, mierzonej rzutem pi³k¹ lekarsk¹ 3 kg by³ najni¿szy z
testowanych zdolnoœci. Wyniki te nakazuj¹ weryfikacjê przyjêtych œrodków treningowych w
zakresie kszta³towania si³y koñczyn górnych i tu³owia w okresie przygotowawczym.
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15. Uwarunkowania indywidualnej taktyki ataku w pi³ce rêcznej
Factors determining tactical skills in handball
Jolanta Diaczuk*
S³owa kluczowe: pi³ka rêczna, taktyka, zdolnoœci koordynacyjne
Key words: Handball, tactical knowledge,

Streszczenie: Dynamiczny w ostatnich latach rozwój sportu wyczynowego, w tym tak¿e
gier zespo³owych, mobilizuje trenerów, zawodników i naukowców do lepszej organizacji
pracy, poszukiwaniu nowatorskich metod prowadzenia treningu sportowego. Istotnym elementem skutecznego uczestnictwa zawodnika w grze jest jego wiedza o dyscyplinie a tak¿e
znajomoœæ taktyki gry. Najwy¿szy poziom gry opiera siê na zachowaniach zbli¿onych do
ruchów automatycznych. Zdolnoœæ wykorzystania zasad taktyki œwiadczy o wysokim
poziomie gracza. Od dawna poszukuje siê odpowiedzi na pytanie jakimi cechami powinien
charakteryzowaæ siê zawodnik osi¹gaj¹cy najwy¿szy poziom sportowy. Wymagania jakie
okreœla model mistrza dotycz¹ budowy somatycznej, poziomu cech motorycznych, opanowania elementów techniki, aspektów dotycz¹cych taktyki a tak¿e predyspozycji psychicznych. W pracy podjêto próbê stworzenia wiarygodnego systemu pomiarowego, który
pozwoli oceniæ znajomoœæ wybranych zasad taktyki oraz celowoœci ich zastosowania
w adekwatnych sytuacjach. Okreœlono poziom wiod¹cych zdolnoœci koordynacyjnych
i kondycyjnych, a dla potrzeb zdiagnozowania poziomu wiedzy teoretycznej opracowano
dwa testy wyboru. Pierwszy dotyczy³ znajomoœci przepisów gry i wiedzy o dyscyplinie,
natomiast zadaniem drugiego by³o okreœlenie znajomoœci zasad taktyki indywidualnej w
pi³ce rêcznej. Badania przeprowadzono na grupach zawodniczek prezentuj¹cych ró¿ny
poziom zaawansowania sportowego. Wyniki badañ wykaza³y wystêpuj¹ce ró¿nice w
cechach motorycznych, natomiast poziom wiedzy o taktycznych sposobach postêpowania
ma istotny wp³yw na mistrzostwo sportowe i jest zró¿nicowany w zale¿noœci od pe³nionych funkcji na boisku.
Summary: In recent years, a dynamic development of competitive sports, also team sport
games, has mobilized coaches and scientists to seek for new, innovative training methods.
The fundamental elements of high game effectiveness in team sports include basic knowledge of the discipline and specific tactical knowledge. In handball as in other team games,
high game effectiveness is primarily based on automated movements, yet the ability to use
tactical thinking significantly relates to the championship level. For many years attempts
were made to define factors that determine the sports level in particular discipline.
A championship model has been created for many of them including most team sports, including handball. Such a model usually includes somatic characteristics, the level of basic
motor abilities, technical skills and mental abilities. The level of tactical knowledge has
often been excluded in most research projects and in such models. This work was an
attempt to diagnose the factors determining the championship level in handball stressing
the point of tactical knowledge. For this purpose two tests were developed to determine
the basic knowledge about the discipline and to define individual tactical abilities. The
results indicate that tactical knowledge has a significant influence on a player's championship level and differs depending on a player's position and function on the court.

Wstêp
Dynamiczny w ostatnich latach rozwój sportu wyczynowego, w tym tak¿e gier zespo³owych, mobilizuje trenerów, zawodników i naukowców do lepszej organizacji pracy oraz
poszukiwania nowatorskich metod prowadzenia treningu sportowego. Istotnym elementem
skutecznego uczestnictwa zawodnika w grze jest jego wiedza o dyscyplinie, a tak¿e znajomoœæ
*dr, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
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regu³ taktyki gry. Najwy¿szy poziom gry opiera siê na zachowaniach zbli¿onych do ruchów
automatycznych. Za g³ówny cel opracowania przyjêto poszukiwanie zale¿noœci pomiêdzy
poziomem wiedzy specjalistycznej a poziomem zdolnoœci koordynacyjnych i zdolnoœci motorycznych o pod³o¿u energetycznym.

Materia³ i metody badañ
Do realizacji celu pracy pos³u¿ono siê testami zmierzaj¹cymi do okreœlenia poziomu wiedzy specjalistycznej badanych zawodniczek, a tak¿e okreœlenia poziomu wiod¹cych zdolnoœci
koordynacyjnych i kondycyjnych. Badania przeprowadzono w sezonie 2005/2006. Materia³
badawczy obejmowa³ trzy grupy badanych. I tak pierwsz¹ grupê (23 zawodniczki) stanowi³y
uczennice I klasy Szko³y Mistrzostwa Sportowego z Gliwic i zawodniczki MKS „Zryw” Chorzów, bior¹ce udzia³ w rozgrywkach Ligi Juniorek (dalej w materiale wystêpuj¹ jako Juniorki).
Druga grupa (20 zawodniczek) sk³ada³a siê z uczennic II i III klasy SMS, bior¹cych udzia³ w rozgrywkach I ligi. Natomiast trzeci¹ grupê (16 zawodniczek) tworzy³y zawodniczki AZS AWF
Katowice, wystêpuj¹ce w rozgrywkach ekstraklasy.
Aby prawid³owo kierowaæ procesem treningowym, nale¿y szukaæ wp³ywu ró¿nych parametrów (zdolnoœci motorycznych, parametrów fizjologicznych, psychologicznych, taktycznych)
na wynik sportowy. Konstrukcja modelowych charakterystyk pozwala na skuteczne sterowanie
szkoleniem sportowym na ró¿nych jego etapach.
W celu zdiagnozowania poziomu wiedzy specjalistycznej opracowano i przeprowadzono
dwa testy wyboru. Pierwszy dotyczy³ znajomoœci przepisów gry i wiedzy o dyscyplinie i obejmowa³ 30 pytañ na temat obecnie obowi¹zuj¹cych przepisów gry i 20 pytañ stanowi¹cych kwintesencjê podstawowych informacji z zakresu historii pi³ki rêcznej. Natomiast zadaniem drugiego by³o okreœlenie znajomoœci zasad taktyki indywidualnej w pi³ce rêcznej. W tym przypadku
pos³u¿ono siê testem sk³adaj¹cym siê z 20 schematów okreœlaj¹cych indywidualne zachowania
gracza w czasie gry. Badana zawodniczka otrzymywa³a schematy zawieraj¹ce konkretn¹ sytuacjê taktyczn¹, pytanie oraz trzy warianty odpowiedzi, z których tylko jedna by³a prawid³owa.
Wynikiem testu by³a iloœæ prawid³owych odpowiedzi podawana w punktach i pomniejszona
o sumê sekund karnych jakie zdoby³a badana w trakcie testu.
Dla pe³niejszej oceny przydatnoœci zawodniczki do pi³ki rêcznej pos³u¿ono siê testami
okreœlaj¹cymi poziom jej zdolnoœci koordynacyjnych. Kieruj¹c siê specyfik¹ pi³ki rêcznej
wybrano piêæ prób, z których ka¿da dotyczy³a innej zdolnoœci, a mianowicie: dostosowania
motorycznego, orientacji przestrzennej, szybkoœci reakcji, ró¿nicowania kinestetycznego oraz
równowagi (Diaczuk 1994).
Obecnie obserwuje siê sta³y wzrost czêstoœci i intensywnoœci udzia³u w grze, co wymaga
od zawodników coraz wy¿szych dyspozycji kondycyjnych uwarunkowanych procesami metabolicznymi i motywacj¹ (Czerwiñski i Sozañski 2004). W zwi¹zku z powy¿szym, konieczne by³o
tak¿e przeprowadzenie testów sprawdzaj¹cych poziom przygotowania ukierunkowanego zawodniczek. W tym celu wykonane zosta³y nastêpuj¹ce próby:
- bieg na dystansie 30 m
- bieg na dystansie 30 m z koz³owaniem,
- skok w dal z miejsca,
- piêcioskok.
W opracowaniu wyników pos³u¿ono siê podstawowymi charakterystykami statystycznymi
œredni¹ arytmetyczn¹ i odchyleniem standardowym oraz wspó³czynnikiem korelacji liniowej.

Wyniki
Uzyskane wyniki badañ wykaza³y, i¿ œrednia wieku i sta¿ zawodniczy w badanych grupach
jest proporcjonalna do poziomu sportowego. Powy¿sze fakty potwierdzaj¹ rysuj¹c¹ siê tendenMonografia Nr 12
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Tabela 1. Średnie wartości cech somatycznych i stażu zawodniczego badanych grup piłkarek ręcznych

Tabela 2. Średnie wartości wyników prób oceniających poziom zdolności koordynacyjnych badanych
grup piłkarek ręcznych

Tabela 3. Średnie wartości wyników prób efektów motorycznych

cjê w grze w pi³kê rêczn¹, gdzie mistrzostwo sportowe osi¹gaj¹ zawodnicy dojrzali zarówno
w aspekcie fizycznym jak i psychicznym.
Porównanie cech budowy morfologicznej wykaza³o wystêpuj¹ce istotne ró¿nice tylko
pomiêdzy zespo³em juniorek, a zespo³em graj¹cym w I lidze, co uwidacznia tabela 1. Zawodniczki reprezentuj¹ce poziom I ligi osi¹gnê³y najwy¿sze wartoœci wysokoœci cia³a, masy cia³a,
rozpiêtoœci d³oni i ramion. Nale¿y jednak pamiêtaæ o mo¿liwoœci kompensacji cech „modelu
mistrza”. Zdarza siê czêsto, i¿ zawodnicy dysponuj¹cy „s³abszymi” parametrami budowy somatycznej skutecznie graj¹ na najwy¿szym poziomie sportowym, dziêki przewadze nad pozosta³ymi zawodnikami w zakresie pozosta³ych cech i zdolnoœci.
Wielu trenerów podkreœla ogromne znaczenie koordynacyjnych zdolnoœci motorycznych
w osi¹ganiu mistrzostwa sportowego (Naglak 2005). Du¿a zmiennoœæ sytuacji podczas gry, ich
ró¿norodnoœæ oraz wymogi stawiane przez zawodników dru¿yny przeciwnej zmuszaj¹ czêsto do
wykonywania nieszablonowych czynnoœci ruchowych o du¿ym stopniu z³o¿onoœci. W testach
diagnozuj¹cych koordynacyjne zdolnoœci motoryczne, uzyskiwane przez zawodniczki wyniki
nie uk³ada³y siê zgodnie z reprezentowanym poziomem sportowym. Zawodniczki reprezentuj¹ce najwy¿szy poziom sportowy osi¹gnê³y najlepsze rezultaty tylko w próbie dostosowania oraz
ró¿nicowania (tab. 2).
Równie¿ w tej próbie okaza³o siê, i¿ zawodniczki reprezentuj¹ce poziom ekstraklasy uzyska³y o wiele s³absze wyniki od pozosta³ych analizowanych grup. Fakt ten jest o tyle zastanawiaj¹cy, ¿e jak ju¿ wspomniano, to zawodniczki reprezentuj¹ce najwy¿szy poziom sportowy
powinny uzyskiwaæ najlepsze rezultaty, co niestety nie potwierdzi³o siê w praktyce. Otrzymane
wyniki w pewnym stopniu t³umacz¹ s³abe wystêpy w rozgrywkach ekstraklasy, zespo³u AZS
AWF Katowice.
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Rycina 1. Średni poziom wiedzy z zakresu
taktyki gry w piłkę ręczną badanych grup
piłkarek ręcznych

Rycina 2. Średni poziom wiedzy z zakresu
przepisów gry w piłkę ręczną badanych
grup piłkarek ręcznych

Rycina 3. Średni poziom wiedzy z zakresu
historii gry w piłkę ręczną badanych grup
piłkarek ręcznych

Z kolei poziom sprawnoœci fizycznej ukierunkowanej najkorzystniej przedstawia siê
w zespole I ligowym, którego zawodniczki uzyska³y najlepsze rezultaty w próbach: biegu na
dystansie 30 m, skoku w dal oraz piêcioskoku (tab. 3).
Wiadomo, ¿e po dokonaniu wyboru dyscypliny zawodnicy zamierzaj¹ osi¹gn¹æ umiejêtnoœæ gry w mo¿liwie najwy¿szym stopniu. Aktywizacja wrodzonych zadatków nastêpuje pod
wp³ywem œrodowiska, wychowania i w³asnej dzia³alnoœci cz³owieka (Naglak 2005). Znajomoœæ
taktycznych zasad postêpowania w pi³ce rêcznej ró¿nicowa³ grupy miêdzy sob¹, a najlepsze pod
tym wzglêdem wyniki uzyska³y zawodniczki ekstraklasy. Przedstawione powy¿ej dane potwierdzaj¹ znaczenie wieku i sta¿u zawodniczego dla osi¹gania mistrzostwa sportowego. Ma to znaczenie w grze, przede wszystkim przy wyborze decyzji wystêpuj¹cej w niestandardowych
warunkach, przy deficycie czasu (ryc. 1)
Uzyskane wyniki z badañ dotycz¹cych wiedzy na temat uprawianej dyscypliny, oraz znajomoœci przepisów gry wykaza³y ich zwiêkszenie wraz z osi¹ganym poziomem sportowym. Iloœæ
rozegranych spotkañ, liczba powtarzanych czynnoœci ruchowych w procesie treningowym, oraz
umiejêtnoœæ wnioskowania na podstawie prze¿ytych doœwiadczeñ s¹ czynnikami odgrywaj¹cymi znacz¹c¹ rolê dla skutecznego dzia³ania podczas zawodów. (ryc. 2, 3).
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Rycina 4. Średni poziom wiedzy
z zakresu taktyki gry w piłkę ręczną
w grupach wydzielonych ze względu
na specjalizację w grze

Rycina 5. Średni poziom wiedzy
z zakresu przepisów gry w piłkę
ręczną w grupach wydzielonych ze
względu na specjalizację w grze

Rycina 6. Średni poziom wiedzy
z zakresu historii gry w piłkę ręczną
w grupach wydzielonych ze względu
na specjalizację w grze

Gra w pi³kê rêczn¹ nale¿y do grona dyscyplin sportowych, w których istnieje podzia³ funkcji wœród zawodniczek bior¹cych w niej udzia³ podczas gry. Wyró¿nia siê cztery rodzaje funkcji,
jakie maj¹ do spe³nienia zawodniczki specjalizuj¹ce siê w grze: bramkarka, skrzyd³owa, obrotowa, rozgrywaj¹ca. Na przydatnoœæ zawodnika do pi³ki rêcznej wp³ywa tak wiele czynników, ¿e
trudno przewidzieæ, które z nich oka¿¹ siê istotne dla ewentualnych, przysz³ych sukcesów sportowych (Czajkowski 1993, Machnacz i Naglak 1995). Zawodnik powinien dobrze rozumieæ, na
czym polegaj¹ dzia³ania w ró¿nych sytuacjach, poniewa¿ brak wiedzy specjalistycznej hamuje
proces uczenia siê (Bergier 1998, Duda 1999). Analiza materia³u wykaza³a na wystêpuj¹ce zró¿nicowanie w znajomoœci taktycznych sposobów dzia³ania (z rozbiciem na pozycje gry) na ró¿nym poziomie zaawansowania sportowego (ryc. 4).
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Tabela 4. Wartość współczynnika korelacji wybranych cech i poszczególnych zdolności koordynacyjnych z poziomem taktyki indywidualnej zawodniczek

*p≤0,05; *p≤0,01

I tak, (w grupie juniorek) najlepiej test rozwi¹zywa³y rozgrywaj¹ce, a w zespole I ligowym
obrotowe, natomiast w zespole ekstraklasy bramkarka, co jest o tyle wyt³umaczalne, i¿ jest to
zawodniczka charakteryzuj¹ca siê najd³u¿szym sta¿em oraz doœwiadczeniem w swojej dru¿ynie.
Pozycja rozgrywaj¹cej w ataku wi¹¿e siê z odpowiedzialnoœci¹ podczas realizacji za³o¿eñ
taktycznych, zarówno indywidualnych jak i grupowych. Zawodniczki pe³ni¹ce tak odpowiedzialn¹ funkcjê, winny bardzo szybko i na najwy¿szym poziomie przyswajaæ wiadomoœci o ró¿norodnych sposobach postêpowania w grze, jak równie¿ umieæ skutecznie realizowaæ je podczas
gry. To w³aœnie zawodniczki rozgrywaj¹ce maj¹ najwiêksz¹ mo¿liwoœæ wyboru sposobów i œrodków zmierzaj¹cych do dzia³añ, które przynios¹ zespo³owi najwiêksz¹ korzyœæ (przyk³ad
A. Gorbicz, K. Kud³acz, G. Tkaczyk). Z kolei zawodniczki „obrotowe” musz¹ siê charakteryzowaæ poprawnym i szybkim postrzeganiem zaistnia³ych sytuacji, aby móc wybraæ najlepsze rozwi¹zanie, które przyczyni siê do uzyskania przez zespó³ przewagi nad przeciwnikiem. Ma to
z pewnoœci¹ zwi¹zek ze specyfik¹ pe³nienia tej funkcji w grze oraz odmiennoœci¹ realizowanych
zadañ taktycznych (przyk³ad: B. Jurecki, I. Stanca-Galca).
Oprócz okreœlenia poziomu taktyki indywidualnej próbowano okreœliæ zale¿noœæ miêdzy
poziomem wiedzy specjalistycznej („myœlenie taktyczne”) a wybranymi czynnikami warunkuj¹cymi osi¹ganie poziomu sportowego. I tak, w grupie juniorek poziom wiedzy specjalistycznej
wykazuje wspó³zale¿noœæ z rozpiêtoœci¹ d³oni (r = 0,45) oraz z poziomem równowagi (r = 0,50).
Natomiast w grupie zawodniczek graj¹cych w ekstraklasie poziom „myœlenia taktycznego”
wykazuje silne zwi¹zki ze sta¿em zawodniczym (r = 0,69), wiedz¹ o dyscyplinie (r = 0,53) oraz
jedyn¹ zdolnoœci¹ koordynacyjn¹, a mianowicie ró¿nicowaniem ruchów (r = 0,67). Tak wiêc
du¿a precyzja i ekonomika ruchów a tak¿e w³aœciwe wykorzystanie si³y, czasu i przestrzeni przy
wykonywaniu wiêkszoœci elementów technicznych s¹ wykazuj¹ regularnoœæ wzrostu wraz
z wiekiem.

Wnioski
Przedstawione wyniki badañ pozwalaj¹ na sformu³owanie nastêpuj¹cych wniosków:
1. Wiedza o taktycznych sposobach postêpowania ma istotny wp³yw na poziom sportowy pi³karek rêcznych.
2. Zawodniczki pe³ni¹ce w zespole funkcje rozgrywaj¹cych posiadaj¹ zdecydowanie najwy¿szy poziom wiedzy specjalistycznej.
3. Zawodniczki reprezentuj¹cy najwy¿szy poziom sportowy charakteryzuj¹ siê najwy¿szym
poziomem wiedzy o pi³ce rêcznej oraz najlepsz¹ znajomoœci¹ przepisów gry.
4. Zawodniczki graj¹ce w ekstraklasie nie udziela³y w 100% poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w testach.
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