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Długoterminowy rozwój sportowca
(long-term athletic development – LTAD)

Generalnie uznaje się, że czas od momentu 
rozpoczęcia treningu do osiągnięcia 

międzynarodowego poziomu sportowego 
wynosi 10 lat lub inaczej około 10.000 

tysięcy godzin treningowych



Pytania przed podjęciem decyzji 
o rozpoczęciu treningu oporowego

1. Czy młody sportowiec jest psychicznie i fizycznie 
gotowy do uczestnictwa w treningu oporowym?

2. Czy trener i sportowiec rozumieją prawidłową technikę 
ćwiczeń?

3. Czy trener i sportowiec rozumieją zasady 
bezpieczeństwa i ochrony?

4. Czy urządzenia są dopasowane do wymiarów 
sportowca?

5. Czy ogólny program zawiera trening aerobowy
i systematyczne rozciągania?

6. Czy sportowiec nie ma obaw przed uczestnictwem 
w treningu oporowym?

7. Czy jest wystarczająca liczba osób dorosłych 
rozumiejących istotę treningu oporowego?



Pytania

� Czy podnoszenie ciężarów jest bezpieczne 
dla młodego sportowca?

� W jakim wieku można rozpocząć trening 
oporowy?

� Jaki protokół treningowy 
wprowadzać?



Mity 
� Trening oporowy zaburza wzrost tkanki kostnej,
� Trening oporowy ogranicza ruchomość w stawach,
� Obawa u dziewcząt przed rozwojem masy mięśniowej.

Fakty
� Trening oporowy przy odpowiednie diecie (wapń) 

korzystnie wpływa na wzrost tkanki kostnej (prawo 
Wolfa), 

� Właściwy trening oporowy nie zmniejsza ruchomości 
(flexibility),

� Niedostatek testosteronu i mniejsza liczba komórek 
mięśniowych u dziewcząt uniemożliwia nadmierny 
przyrost masy mięśni,

� Trening oporowy jest bezpieczny, nawet stosowany 
przed okresem dojrzewania.



Rozpoczęcie treningu mocy maksymalnej 

u nastolatków (15-18 lat) daje lepsze 

efekty (16-22%) w porównaniu 

do zawodników, którzy rozpoczęli 

ten sam rodzaj treningu w wieku 

powyżej 20 lat 



Urazy wśród młodych sportowców (dane z USA)

� 1/3 młodych osób uprawiających sport wymaga 
opieki medycznej w wyniku odniesionych 
kontuzji związanych ze sportem,

� Niedostateczne przygotowanie fizyczne jest 
głównym czynnikiem powstawania urazów,

1. Trening oporowy (zbyt niski poziom siły)
2. Przygotowanie wytrzymałościowe (zbyt słabe)
3. Zdolności motoryczne (brak sprawności ogólnej)

� Skutek: zaprzestanie uprawiania sportu 
i odrzucenie aktywnego stylu życia.



Przyczyny kontuzji w wyniku treningu 
oporowego

� Nieprawidłowa technika,

� Wypadek,

� Brak nadzoru,

� Nieprawidłowy balans mięśniowy,

� Niedopasowany sprzęt, 

� Dokładanie obciążenia na dysfunkcję,

� Nieprawidłowy oddech.



Rodzaje i zasady treningu oporowego
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1 RM – największy ciężar podniesiony jeden raz,
dla określonego ćwiczenia



Obliczanie 1 RM
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WspółczynnikLiczba powtórzeń

Przykład obliczania 1 RM:

Zawodnik wypycha na ławeczce 
6 razy 100 kg – obliczenie:

100÷0.831 = 120.34 kg (1RM)



Typy i cele treningu siły i mocy
(Baker,2003)

Maksymalna 

45-55% RM (do 3 powt.)

Maksymalna 

90-100% RM

4

Podstawowa

37.5-45% RM (do 5 powt.)

Podstawowa

75-90% RM

3

Szybkościowa

25-37.5% RM (do 8 powt.)

Hipertrofia

50-75% RM

2

Ogólna pobudzająca i technika

<25% RM (do 10 powt.)

Ogólna i technika

<50% RM

1

MocSiłaObszar

Pmax.= 45-55% 1RM



wprowadzenie programu dla dorosłych sportowców ze wszystkimi 

elementami w przypadku opanowanej techniki ćwiczeń i przejścia 

wcześniejszych etapów,

16 i starsi

bardziej złożone ćwiczenia (kompleksowe), rozpoczęcie stosowania ćwiczeń

specyficznych dla danego sportu, ćwiczenia wolne, zwiększanie objętości,
14 – 15 lat

kontynuacja progresji obciążeń, dodawanie bardziej złożonych ćwiczeń

z małym obciążeniem, podkreślanie roli techniki,
11 – 13 lat

nauka techniki podnoszenia ciężarów, stopniowe zwiększanie repertuaru 

ćwiczeń, ważna prostota, monitorowanie tolerancji na stres,
8 – 10 lat

wyjaśnienie istoty i potrzeby treningu oporowego, podstawowe ćwiczenia 

przeciwko masie ciała, ćwiczenia z partnerem, nauka techniki wzorców 

ruchowych i ćwiczeń, 

< 7 lat

Podstawowe wytyczne do stosowania treningu 
oporowego (Zatiorsky,2006)

Wiek



Fazy  rozwoju sportowca 
(Gambetta,2007)

75÷25

kulminacja walki 

o zwycięstwo

60÷40

nauka 

współzawodnictwa

40÷60 

podkreślanie 

roli treningu, 

a nie samego 

wyniku
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zawody bardziej 
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60÷40

zawody 

o charakterze 

nieformalnym, 

organizowane 

w dni treningowe

stosunek:

zawody- trening

wielostopniowa 

periodyzacja,

trening 

specjalistyczny 

9-12 razy w tygodniu,

właściwa, cykliczna

periodyzacja, trening 
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pojedyncza
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trening 6-9 razy 
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struktura 
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uczestnictwo, 5-6 
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periodyzacja

podwyższanie 
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specjalizacja, 

selekcja, 
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Różnica pomiędzy ćwiczeniami siły i mocy

� Ćwiczenia zawierające w drugiej części ruchu fazę 

zwolnienia są ćwiczeniami siłowymi

� Ćwiczenia zawierające przez cały zakres ruchu fazę 

przyśpieszenia są ćwiczeniami mocy

Pompki pliometrycznePompki

PodrzutWypychanie pionowe

Dynamiczne ciągnięciePodciąganie poziome

Wyrzut na ławeczceWypychanie na ławeczce

Zarzut/rwanie/ciągnięcieSDL

Podskoki jednonóżPrzysiad jednonóż

Podskoki ze zmianą nógPrzysiad w wykroku

Wyskok ze sztangąPrzysiad ze sztangą

MocSiła



Ilość powtórzeń

� Mała ilość powtórzeń jest konieczna w celu 

maksymalizacji efektów treningu mocy,

� Duża liczba powtórzeń, wysoka objętość, trening 

nakierowany na hipertrofię obniżają moc 

i nie powinny poprzedzać lub być łączone 

z treningiem mocy.



Kolejność stosowania ćwiczeń w jednostce 
treningowej

1. Większe grupy mięśniowe przed mniejszymi,

2. Wielostawowe przed jednostawowymi,

3. Naprzemiennie pchanie – ciągnięcie przy treningu 
nakierowanym na całe ciało (total body work-out),

4. Naprzemiennie górna część – dolna część ciała przy 
treningu nakierowanym na całe ciało,

5. Eksplozywne ćwiczenia przed siłowymi (szczególnie 
u młodych sportowców),

6. Ćwiczenia na słabsze partie przed ćwiczeniami 
na silniejsze partie,

7. Bardziej intensywne ćwiczenia przed lżejszymi.



Schemat jednostki treningowej

� Kończyny górne – pchanie pionowe,

� Kończyny górne – podciąganie pionowe,

� Kończyny górne – pchanie poziome,

� Kończyny górne – podciąganie poziome!

� Kończyny dolne – ćwiczenia z dominacją stawu 
biodrowego,

� Kończyny dolne – ćwiczenia z dominacją stawu 
kolanowego,

� Ćwiczenia stabilizacyjne. 



Metaboliczny obwód – nowe podejście

21:0016:3012:0007:3003:00

19:3015:0010:3006:0001:30

18:0013:3009:0004:3000:00

VIVIIIIII

43:3039:0034:3030:0025:30

42:0037:3033:0028:3024:00

40:3036:0031:3027:0022:30

XIXVIIIVIIVI

10 stacji, 10 powtórzeń, 3 serie, 
90” przerwy, 1 x tydzień, 4-6 tygodni

10+10ball hips out, in10

10bent over row9

10+10barbell hip hinge8

10shoulder press7

10+10barbell bulg.squat6

10ball roll-out5

10inverted row4

10RDL3

10bench press 2

10deep squat1

repsExerciseNo



1.

2.

3.

4.

5.

deep squat

bench press

RDL

inverted row

ball roll-out



6.

7.

8.

9.
10.

barbell bulg.squat

shoulder press

barbell hip hinge

bent over row
ball hips out, in



Contrast training

� Stosowanie ćwiczeń o charakterze siłowym 
naprzemiennie z dynamicznymi,

� U zawodników niedoświadczonych pierwsze jest 
ćwiczenie dynamiczne, następnie siłowe,

� U zawodników ukształtowanych pierwsze jest 
ćwiczenie siłowe, następnie dynamiczne,

� Przykład: wyskok ze sztangą x 3, 45” przerwa, 
przysiad ze sztangą x 3, 3 serie, z 3’ przerwą.



Agonist-antagonist complex

Moc agonistów może zwiększyć się w wyniku

zwiększonej siły i mocy antagonistów

Przykład:

1. wyrzut na ławeczce
2. ciągnięcie dynamiczne

lub

1. przysiad ze sztangą
2. SDL



Obszar tułowia

Obszar tułowia jest określany jako „strefa
mocy”, która  zabezpiecza utrzymanie

neutralnej postawy podczas ruchu 
i przekazuje energię z kończyn dolnych 

do górnych. 

Zaburzenia w jej obszarze zwiększają 
ryzyko urazu i osłabiają transfer

energii. 



Demonstrowane ćwiczenia

Sliding bridge

Dynamic pullBridge w/ballBulgarian squat

Scissors jumpsMilitary pressLeg hyperBox squat

SnatchInverted rowHip hingeSplit squat

Push pressBent rowRDLFront squat

Hang cleanBench pressSDLSquat

IV grupaIII grupaII grupaI grupa



Dziękuję za uwagę


