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Obiektywna, szczegó³owa, oparta na naukowych metodach,
charakterystyka struktury treningu pi³karzy-juniorów ma wa¿ne
znaczenie poznawcze i praktyczne.

Andrzej Szwarc

Zmiany struktury
obci¹¿eñ treningowych
w 3-letnim cyklu szkolenia
m³odych pi³karzy no¿nych
W artykule podjêto próbê okrelenie wzorca struktury obci¹¿eñ treningowych, który
móg³by byæ zalecany dla szkolenia pi³karzy juniorów. W tym celu scharakteryzowano obci¹¿enia treningowe, jakim poddawano m³odych pi³karzy  uczniów SMS
w Gdañsku w trzech kolejnych rocznych cyklach treningowych, rejestrowane zgodnie z za³o¿eniami metody TreOb-4 i analizowane pod k¹tem zmian ich struktury.
S£OWA KLUCZOWE: pi³ka no¿na  analiza obci¹¿eñ treningowych
 model treningu pi³karzy-juniorów.

Koncepcje szkolenia pi³karskiego,
gdy chodzi o wielkoæ i charakter obci¹¿eñ treningowych, zawieraj¹ jedynie
ogólne wskazania. Próby dok³adniejszych opracowañ, podejmowane zreszt¹
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rzadko, koñcz¹ siê z regu³y niepowodzeniem. Tote¿ wyjanienie w drodze badañ
naukowych tych szczegó³owych, ale
istotnych, kwestii (m.in. charakterystyki
struktury obci¹¿eñ treningowych w ko-
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lejnych etapach szkolenia m³odych pi³karzy) mia³oby olbrzymie znaczenie poznawcze i praktyczne.
Do kwalifikacji i rejestracji rodków
treningowych, a nastêpnie opisu i oceny
obci¹¿eñ treningowych, jakimi poddawani s¹ zawodnicy, uprawiaj¹cy ró¿ne dyscypliny sportu, wykorzystuje siê ostatnio
metodê Tre-Ob4. S³u¿y ona równie¿ do
porównywania obci¹¿eñ treningowych
dru¿yn i grup zawodniczych. W podjêtych przez nas badaniach zastosowano
j¹ do rejestrowania rzeczywistych obci¹¿eñ, ordynowanych m³odym pi³karzom  uczniom Liceum Ogólnokszta³c¹cego Szko³y Mistrzostwa Sportowego
w Gdañsku w trzech kolejnych, rocznych cyklach treningu. Nastêpnie, opieraj¹c siê na uzyskanych wynikach, danych pochodz¹cych ze specjalistycznego
pimiennictwa oraz w³asnych dowiadczeniach, podjêto próbê okrelenia
struktury obci¹¿eñ treningowych, która
mog³aby stanowiæ wzór dla szkolenia
pi³karzy-juniorów.
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Badano 22 pi³karzy-uczniów Szko³y Mistrzostwa Sportowego w Gdañsku.
Reprezentowali oni kluby województwa
pomorskiego, a 6 sporód nich, graj¹c
w zespo³ach narodowych Under-16 i Under-18, zdoby³o na Mistrzostwach Europy w Czechach i Finlandii srebrne i z³ote medale. Za pomoc¹ metody Tre-Ob 4,
w wersji dla pi³ki no¿nej, opracowanej
w Zak³adzie Teorii Sportu AWF w Warszawie (18), zapisano obci¹¿enia treningowe, jakim byli oni poddani w trzech
cyklach treningowych, obejmuj¹cych
lata szkolne 1997-2000.

Omówienie wyników badañ
Zmiany obci¹¿eñ treningowych
 sfera informacyjna
W sezonie 1997/98 ca³kowity czas
obci¹¿eñ treningowych (TR) wyniós³
320 godz., 58 min 42 s, w sezonie
1998/99  327 godz., 47 min i 14 s, za
rok póniej (1999/00)  250 godz., 1 min
i 47 s (tab. 1, ryc. 1).

Ryc. 1. Struktura obci¹¿eñ wed³ug rodzajów i intensywnoci pracy.

17

18

Andrzej Szwarc
Tabela 1

Rozk³ad obci¹¿eñ wed³ug rodzajów treningu (W, U, S)
oraz rodzajów i intensywnoci pracy (1...5) ³¹cznie [h: min: s; (%)]
Kszta³tuj¹ce

Obci¹¿enia

Podtrzymuj¹ce

tlenowe

mieszane

beztlenowe- beztlenowo-kwaso-niekwaso- anaboliczne
mlekowe
mlekowe

Suma

zakres intensywnoci
1

2

3

4

5

6

1997/98

33:39:00
(10,48%)

49:46:43
(15,51%)

13:58:36
(4,55%)

1:16:23
(0,40%)

0:30:35
(0,16%)

5:14:51
(1,63%)

99:11:17
(30,90%)

W 1998/99

69:26:15
(21,18%)

43:13:05
(13,18%)

7:14:11
(2,21%)

1:02:42
(0,32%)

0:22:20
(0,11%)

6:11:55
(1,89%)

121:18:33
(37,01%)

1999/00

22:13:20
(8,89%)

21:29:30
(8,60%)

10:58:30
(4,39%)

1;24:22
(0,56%)

1:07:45
(0,45%)

7:56:25
(3,18%)

57:13:27
(22,89%)

1997/98

0

0

0

0:27:22
(0,14%)

0:35:01
(0,18%)

0

1:02:23
(0,32%)

1998/99

0

0

0

0:30:50
(0,16%)

0:48:46
(0,25%)

0

1:19:36
(0,41%)

1999/00

0

0

0

0:39:20
(0,26%)

0:18:15
(0,12%)

0

0:57:35
(0,38%)

1997/98

12:08:00
(3,78%)

73:27:39
(22,89%)

130:46:07
(40,74%)

3:10:53
(0,99%)

0:10:36
(0,06%)

0

219:43:15
(68,46%)

1998/99

7:42:33
(2,35%)

67:07:35
(20,48%)

125:54:12
(38,41%)

2:14:14
(0,68%)

2:10:31
(0,66%)

0

205:09:05
(62,59%)

1999/00

5:26:04
(2,17%)

66:35:14
(26,63%)

105:18:46
(42,12%)

12:41:06
(5,08%)

1:49:35
(0,73%)

0

191:30:45
(76,73%)

1997/98

45:47:00
(14,26%)

123:14:22
(38,40%)

144:44:43
(45,09%)

4:54:38
(1,53%)

2:17:59
(0,72%)

5:14:41
(1,63%)

320:58:42
(100%)

1998/99

77:08:48
(23,54%)

110:20:40
(33,66%)

133:08:23
(40,62%)

3:47:46
(1,10%)

3:21:37
(1,03%)

6:11:55
(1,89%)

327:47:14
(100%)

1999/00

27:39:24
(11,06%)

88:04:44
(35,23%)

116:17:16
(46,51%)

14:44:48
(5,90%)

3:15:35
(1,30%)

7:56:25
(3,18%)

250:01:47
(100%)

U

S

Ó

We wszystkich trzech makrocyklach
najwiêksz¹ czêæ ogólnego czasu treningowego zajmowa³y obci¹¿enia spe-
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cjalne  w roku szkolnym 1997/98 stanowi³y one 68,46% (219 h 43 min 15 s),
a w kolejnych latach  62,59% (205 h
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9 min 5 s) i 76,73% (191h 50 min 45 s).
Ich objêtoæ przez trzy lata utrzymywa³a siê na podobnym poziomie.
Na obci¹¿enia wszechstronne przypada³o w kolejnych makrocyklach 
30,90% (99 h 11 min 17 s), 37,01%
(121 h 18 min 33 s) oraz 22,89% (57 h
13 min 27 s) ca³kowitego obci¹¿enia.
Wzrost o ponad 6% w sezonie 1998/99,
w stosunku do roku poprzedniego, by³
m.in. wynikiem przeprowadzonego latem obozu przygotowawczego. W trzecim makrocyklu objêtoæ pracy treningowej o wszechstronnym charakterze by³a,
z kolei, o ponad po³owê mniejsza z uwagi na rezygnacjê z letniego obozu treningowego i cotygodniowych lekcji sportów
uzupe³niaj¹cych.
Obci¹¿enia ukierunkowane stosowano w niewielkiej iloci (oko³o 0,4%),
a ich objêtoæ w ka¿dym makrocyklu
utrzymywa³a siê na zbli¿onym poziomie:
w pierwszym roku treningowym zajê³y
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one 1 godzinê, 2 minuty i 23 sekundy,
w drugim o 17 minut wiêcej, a w trzecim tylko 57 minut i 35 sekund.

Zmiany obci¹¿eñ treningowych
 sfera energetyczna
Æwiczenia o charakterze wszechstronnym utrzymane by³y najczêciej
w 1. i 2. zakresie intensywnoci. W drugim, pierwszym i trzecim makrocyklu
przypada³o na nie odpowiednio  ponad
100, 80 i 40 godzin (tab.1). W kolejnych
cyklach systematycznie wzrasta³a liczba
æwiczeñ z 5. zakresu (ryc. 2).
Wysi³ki z u¿yciem æwiczeñ specjalnych pochodzi³y g³ównie z 3. zakresu
intensywnoci (oko³o 40% ogólnego
czasu obci¹¿eñ treningowych ka¿dego
makrocyklu). Prawie o po³owê rzadziej
stosowano obci¹¿enia z zakresu 2. Na
wysi³ki w zakresie 1., 4. i 5. powiêcano od kilku do kilkunastu godzin
(ryc. 3). Z ka¿dym kolejnym makrocy-

Ryc. 2. Wielkoæ obci¹¿eñ
wszechstronnych wed³ug intensywnoci pracy.
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Ryc. 3. Wielkoæ obci¹¿eñ
specjalnych wed³ug intensywnoci pracy.

klem treningowym ograniczano czas powiêcany na nauczanie i doskonalenie
umiejêtnoci techniczno-taktycznych
oraz æwiczenia relaksacyjne i uzupe³niaj¹ce na p³ywalni, a zwiêkszano objêtoæ
wysi³ków z 4. i 5. zakresu (wiêcej æwiczeñ techniczno-taktycznych, fragmentów gry i ma³ych gier).
Æwiczenia ukierunkowane pochodzi³y tylko z 5. i 4. zakresu intensywnoci (tab. 1). Iloæ wykonanej pracy by³a
niewielka, ale w kolejnych makrocyklach nieznacznie wzrasta³a.

Wykorzystanie rodków
treningowych
W analizowanych makrocyklach,
w najczêstszym u¿yciu, jak ju¿ zaznaczono, by³y rodki specjalne: przede
wszystkim gry kontrolne i mistrzowskie
(nr 22 w rejestrze rodków treningowych), a tak¿e ma³e gry (nr 20) o mieszanym i tlenowym charakterze wysi³ku
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oraz rozgrzewki specjalistyczne (nr 16)
(ryc. 4). Wyrany akcent po³o¿ono na
æwiczenia taktyki w formie gier uproszczonych i szkolnych (nr 21) oraz indywidualne i grupowe lekcje doskonal¹ce
umiejêtnoci techniczne (nr 18). M³odzi
pi³karze powiêcali te¿ sporo czasu na
uczenie siê nowych technik (nr 17) oraz
umiejêtnoci techniczno-taktycznych
(nr 19).
Sporód rodków o oddzia³ywaniu
wszechstronnym najczêciej stosowano
rozgrzewki ogólnorozwojowe (nr 1),
sporty uzupe³niaj¹ce (nr 9), æwiczenia
gibkoci (nr 8) i biegi ci¹g³e (nr 3) oraz,
szczególnie w dwóch pierwszych makrocyklach, æwiczenia rozluniaj¹ce (nr 2).
Wykonywano tak¿e æwiczenia si³owe
(nr 10 i 11). W grupie rodków ukierunkowanych przewa¿a³y æwiczenia
wytrzyma³ociowe (wytrzyma³oæ szybkociowa, nr 14), skocznociowe (nr 15)
i szybkociowe (nr 13).

Zmiany struktury obci¹¿eñ treningowych w 3-letnim cyklu szkolenia...
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Ryc. 4. Wykorzystanie g³ównych rodków treningowych.

Z ryc. 4 wynika, ¿e obci¹¿enie meczami mistrzowskimi (nr 22), ma³ymi
grami (nr 20), rozgrzewkami specjalistycznymi (nr 16) i æwiczeniami techniczno-taktycznymi (nr 19) we wszystkich makrocyklach kszta³towa³o siê na
zbli¿onym poziomie. Zajêcia, podczas
których nauczano (nr 17) i poprawiano
umiejêtnoci techniczne (nr 18), preferowano w pierwszym makrocyklu. Póniej
ich udzia³ stopniowo mala³ na rzecz
rodków doskonal¹cych umiejêtnoci
techniczno-taktyczne i taktyczne, przy
wykorzystaniu gier szkolnych i pomocniczych (nr 21). W ostatnim makrocyklu
wyranie akcentowano æwiczenia w formie fragmentów gry (nr 19) i ma³ych
gier (nr 20) o submaksymalnej i maksymalnej intensywnoci.
Analizuj¹c udzia³ rodków o wszechstronnym oddzia³ywaniu nale¿y stwierdziæ, ¿e w kolejnych makrocyklach wyst¹pi³o znaczne zró¿nicowanie w stoso-

waniu rozgrzewek ogólnych (nr 1), æwiczeñ rozluniaj¹cych i relaksacyjnych
(nr 2), nieco mniejsze odnosi³o siê do
sportów uzupe³niaj¹cych (nr 9) i lekkoatletycznych biegów ci¹g³ych (nr 3),
a niewielkie odnonie do æwiczeñ gibkociowych (nr 8) i si³owych (nr 10). rodki te by³y najczêciej stosowane w drugim makrocyklu. W trzecim makrocyklu
nast¹pi³o zmniejszenie objêtoci wszystkich rodków o charakterze wszechstronnym, z wyj¹tkiem æwiczeñ si³owych (nr 11).

Zmiany obci¹¿eñ treningowych
Dynamikê zmian obci¹¿eñ o oddzia³ywaniu wszechstronnym i specjalnym
ledzono w kolejnych tygodniach pierwszego i trzeciego roku treningowego
(od pocz¹tku wrzenia). Zrezygnowano
z przedstawienia danych, dotycz¹cych
drugiego makrocyklu, który rozpocz¹³
siê w innym terminie.
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Ryc. 5. Dynamika obci¹¿eñ wszechstronnych (W) i specjalnych (S) w mikrocyklach treningowych sezonów 1997/1998 i 1999/2000.

Z ryc. 5 wynika, ¿e zarówno rodki
o charakterze wszechstronnym, jak i specjalnym, by³y stosowane w podobny
sposób. Gwa³towne wzrosty obci¹¿eñ
specjalnych w 13. (sezon 1997/98) i 19.
mikrocyklu (sezon 1999/00) by³y efektem udzia³u uczniów w turniejach pi³karskich.
W obu makrocyklach æwiczenia specjalne mia³y przewagê nad wszechstronnymi, za wyj¹tkiem krótkich okresów
czasu miêdzy 21. a 28. tygodniem szkolenia (w styczniu i lutym). Przewaga
æwiczeñ wszechstronnych nad specjalnymi w tym okresie jest typowa dla ogólnie przyjêtej metodyki treningu pi³karskiego. W marcu, na pocz¹tku okresu
startowego, zarysowuje siê charakterystyczna dla ca³ego makrocyklu przewaga obci¹¿eñ specjalnych.
Obci¹¿enia ukierunkowane pojawia³y siê rzadko, g³ównie w okresach bezporedniego przygotowania startowego
oraz w pierwszych tygodniach nowych
sezonów (21, 23).

22

Dyskusja
Skutecznoæ prowadzonego szkolenia, jeli mierzyæ j¹ wynikami osi¹ganymi w zawodach sportowych, by³a
wysoka. Kilkunastu uczniów gdañskiej
Szko³y Mistrzostwa Sportowego wystêpowa³o w m³odzie¿owych reprezentacjach Polski, a 6 sporód nich zagra³o w fina³ach turniejów o Mistrzostwo
wiata w Nowej Zelandii i w Mistrzostwach Europy w Czechach i w Finlandii (zdobyli srebrne i z³ote medale).
Z zestawienia wielkoci obci¹¿eñ
w pó³rocznych cyklach treningowych
uczniów Szko³y Mistrzostwa Sportowego w Gdañsku i innych grup zawodniczych (tab. 2) wynika, ¿e pi³karze-uczniowie w rundach wiosennych
(styczeñ-czerwiec) uczestniczyli przeciêtnie w ponad 150 jednostkach treningowych, a wiêc trenowali czêciej
ni¿ zawodnicy trzecioligowi i juniorzy
(o oko³o 30 zajêæ), a rzadziej ni¿ pi³karze I i II ligi (o oko³o 20 zajêæ). Ozna-
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Tabela 2

Porównanie podstawowych parametrów obci¹¿eñ treningowych
w pó³rocznym cyklu szkoleniowym SMS z danymi D. ledziewskiego (26),
odnosz¹cymi siê do ró¿nych poziomów sportowych
Poziom sportowy

Liczba
jednostek
treningowych

TR
(h: min)

W
(h:min)

U
(h:min)

S
(h:min)

Uczniowie SMS w Gdañsku (1999/2000)

153

146:04

34:56

0:54

110:14

Uczniowie SMS w Gdañsku (1998/1999)

151

171:17

66:12

0:23

104:42

Uczniowie SMS w Gdañsku (1997/1998)

169

187:24

62:41

0:56

123:46

I liga

185

133:06

35:28

2:23

95:15

II liga

161

111:42

23:42

1:12

86:48

III liga

125

103:20

27:38

0:41

75:00

Juniorzy

123

128:47

32:47

0:34

95:26

cza to, ¿e w typowym tygodniowym mikrocyklu uczniowie Szko³y Mistrzostwa
Sportowego odbywali o 1 do 3 zajêæ treningowych wiêcej od swoich rówieników w klubach i o tyle¿ samo mniej od
pi³karzy zawodowych.
Mo¿na wiêc przyj¹æ, ¿e w ci¹gu makrocyklu rocznym uczniowie Szko³y
Mistrzostwa Sportowego uczestniczyli
w oko³o 250 zajêciach treningowych
(do 8 w tygodniu) i powiêcali wiêcej
czasu na szkolenie sportowe od rówieników trenuj¹cych w klubach (o oko³o 20%). Talaga (29, 30) zaleca, aby
w tym etapie szkolenia pi³karskiego
m³odzie¿y trenuj¹cej w klubach, liczba zajêæ i meczów kszta³towa³o siê na
poziomie od 170 do 200 jednostek treningowych (do 5 w tygodniu, w tym
40-50 meczów).
Analiza danych zawartych w tab. 1
i 2 wskazuje, ¿e w kolejnych makrocy-

klach nastêpowa³ wzrost i zarysowywa³a siê przewaga rodków specjalnych
nad wszechstronnymi (szczególnie wyranie w ostatnim makrocyklu), z zachowaniem proporcji wymaganych dla
progresywnego modelu treningu (8, 15,
16, 26).
Z przeprowadzonych badañ i analizy innych doniesieñ wynika (20, 25-28,
36, 37), ¿e stosunek obci¹¿eñ wszechstronnych do specjalnych powinien
zmieniaæ siê stopniowo  od poziomu
1:2 (junior m³odszy) do 1:3 (junior starszy). Jeli proporcje spadaj¹ poni¿ej
tego progu (tj. 30:70%) oznacza to, ¿e
trening staje siê intensywny, zbyt specjalistyczny.
Obserwowan¹ przez nas równowagê
miêdzy obci¹¿eniami wszechstronnymi
i specjalnymi w okresie przygotowawczym (tab. 2) stwierdzali tak¿e w badaniach obci¹¿eñ treningowych u pi³ka-
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rzy-juniorów ledziewski (26), Bronikowski i liwkowski (3), a u pi³karzy
wysokiej klasy Stu³a (19) i ¯muda
(39). Pod koniec tego okresu nastêpowa³ wyrany wzrost liczby æwiczeñ
ukierunkowanych. Ich objêtoæ w ogólnej, sumarycznej objêtoci obci¹¿eñ stanowi³a jednak znikomy odsetek, poniewa¿ znajdowa³y siê w najwy¿szych zakresach intensywnoci  czas ich trwania by³ wiêc bardzo krótki, a ich liczba
w rejestrze grup rodków treningowych
niewielka. W tej sytuacji kilkuprocentowy wskanik udzia³u tych æwiczeñ
w ogólnym bilansie obci¹¿eñ treningowych pi³karzy-juniorów nale¿y uznaæ
za wystarczaj¹cy (26).
Intensywnoæ wysi³ków, jakie podejmowali m³odzi pi³karze Szko³y Mistrzostwa Sportowego, odpowiada³a 3. i 2.
zakresom intensywnoci (znacznie rzadziej 1. oraz 4. i 5.). Dominuj¹ca pozycja wysi³ków tlenowo-beztlenowych
(æwiczeñ specjalnych) w strukturze
obci¹¿eñ pi³karzy-juniorów jest zgodna
z zaleceniami obowi¹zuj¹cej metodyki
treningu. Pogl¹d ten podzielaj¹ Prus
(13), Stu³a (19), Szmuchrowski (20),
ledziewski (25, 26, 28), Zieliñski
(36), Zieliñski i liwka (37). Autorzy
ci nie udzielaj¹ jednak wyranej odpowiedzi na pytanie, jaka powinna byæ
modelowa struktur obci¹¿eñ treningowych z ró¿nych zakresów intensywnoci wysi³ku.
Wyniki naszych analiz wskazuj¹, ¿e
w szkoleniu juniorów za racjonalne
i trafne nale¿y uznaæ nastêpuj¹ce
relacje: wysi³ki podtrzymuj¹ce (zakres 1.) od 10 do 15% ca³kowitego obci¹¿enia; wysi³ki kszta³tuj¹ce: tlenowe
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(zakres 2.) od 30 do 35%, mieszane
(zakres 3.) od 45 do 50%, beztlenowe
(zakresy 4. i 5.) od 5 do 10%. Opiniê
tê potwierdzaj¹ badania bioenergetyki
wysi³ków, wystêpuj¹cych w grze w pi³kê no¿n¹, które mówi¹, ¿e udzia³ tlenowego systemu zabezpieczenia energii
dla pracy miêni w czasie meczu stanowi 70-80% (1, 4, 6, 7, 14).
Analiza treci zajêæ treningowych
w poszczególnych makrocyklach wykaza³a, ¿e w pierwszym roku powiêcano
znacznie wiêcej czasu nauczaniu i doskonaleniu umiejêtnoci technicznych
i techniczno-taktycznych, stosuj¹c odpowiednie formy, ni¿ w kolejnych latach (ryc. 4  rodki treningowe nr 17,
18, 19). W drugim i trzecim makrocyklu wykorzystanie tych rodków by³o
znacznie mniejsze, stosowano wiêcej
æwiczeñ, doskonal¹cych umiejêtnoci
techniczno-taktyczne i taktyczne w formie fragmentów gry i gier pomocniczych (nr 21 i 20). Obci¹¿enie meczami
(rodek nr 22) znajdowa³o siê na zbli¿onym poziomie we wszystkich makrocyklach (w pierwszym by³o, naszym
zdaniem, nieco za du¿e).
Nale¿y tu dodaæ, ¿e regularnie, trzy
razy w roku, badano wydolnoæ i sprawnoæ fizyczn¹ m³odych pi³karzy  testami laboratoryjnymi i polowymi (Wingate, bezporedni pomiar VO2max, zestawy zadañ INKF) - w styczniu i w marcu
(na pocz¹tku i koñcu okresu przygotowawczego) oraz we wrzeniu (w pe³ni
okresu startowego) (27).
Prowadzono te¿ zajêcia z zakresu
teorii treningu sportowego i teorii pi³ki
no¿nej  cotygodniowo na 45-minutowych lekcjach w ramach przedmiotu
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Pi³ka no¿na. Odbywano tak¿e tradycyjne odprawy przed- i pomeczowe (od
40 do 60 minut w mikrocyklu). £¹cznie
w ca³ym makrocyklu na tê formê szkolenia przypad³o oko³o 60-70 godzin (nie
zosta³y one uwzglêdnione w analizach
obci¹¿eñ).

Podsumowanie
Przeprowadzone badania wykaza³y,
¿e treci, struktura i dynamika zmian
obci¹¿eñ treningowych, zastosowanych
w trzech badanych makrocyklach, odpowiada³y celom etapu ukierunkowanego
szkolenia pi³karzy. Wyniki uzyskiwane
przez uczestników badañ mo¿na wiêc
traktowaæ jako jeden z modelowych
wariantów struktury i charakteru obci¹¿eñ treningowych w szkoleniu pi³karzyjuniorów.
Uwa¿amy, ¿e:
 liczba jednostek treningowych
w makrocyklu rocznym powinna
byæ zbli¿ona do 250 (100 w okresie
jesiennym i 150 w wiosennym);
 na typowy mikrocykl tygodniowy
powinno przypadaæ 7-8 jednostek
treningowych;
 objêtoæ obci¹¿eñ treningowych
w rocznym makrocyklu powinna
byæ zbli¿ona do 300 godzin (udzia³
rodków wszechstronnych w kolejnych makrocyklach  malej¹cy, od
40 do 30%, a specjalnych  wzrastaj¹cy, od 60 do 70%);
 w sezonie m³odzi pi³karze powinni
rozgrywaæ od 40 do 50 meczów mistrzowskich, pucharowych i towarzyskich;
 niezbêdne jest zachowanie odpowiednich proporcji wysi³ków w po-
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szczególnych zakresach intensywnoci: 1.  od 10 do 15%, 2. od 30
do 35%, 3.  od 45 do 50, 4. i 5. 
od 5 do 10%, z tendencj¹ do zwiêkszania obci¹¿eñ o wysokiej intensywnoci w ostatnich latach szkolenia.
Niezbêdne jest przy tym:
 powiêcanie od 1 do 2 jednostek
treningowych w tygodniu na uczenie siê i doskonalenie umiejêtnoci
technicznych (przede wszystkim
w pierwszych latach treningu)
oraz dyspozycji techniczno-taktycznych i taktyki we fragmentach
gier, grach w³aciwych, szkolnych,
uproszczonych, ma³ych i pomocniczych (g³ównie w wieku juniora
starszego);
 kszta³towanie zdolnoci motorycznych w zakresie i formach, odpowiadaj¹cych wymaganiom wspó³czesnej gry w pi³kê no¿n¹ przy
uwzglêdnieniu indywidualnych
w³aciwoci psychofizycznych zawodników;
 systematyczne szkolenie teoretyczne w postaci wyk³adów, æwiczeñ
oraz podczas odpraw przed i po
meczach (rocznie oko³o 70 godzin,
tygodniowo do 2 godzin).
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Dobrze wiadomo, ¿e o badanym zjawisku takie uzyskamy wyniki, jakich u¿yjemy
metod; jeli bêd¹ one odpowiednie i wystarczaj¹co precyzyjne, dowiemy siê wiêcej
rzeczy prawdziwych, jeli nie  mo¿e siê okazaæ, ¿e zakres naszego poznania
bêdzie ograniczony lub, tak siê te¿ mo¿e zdarzyæ, bêdzie ono b³êdne.
Niektórzy s¹dz¹, ¿e ilustracj¹ tej drugiej sytuacji s¹ dotychczasowe wyniki prowadzonych u nas ju¿ od d³u¿szego czasu badañ zale¿noci pomiêdzy obci¹¿eniami
treningowymi a poziomem wytrenowania, gotowoci startowej i osi¹gniêciami
zawodnika. Czy jest to opinia s³uszna i czy rzeczywicie wina le¿y po stronie niedoskona³oci metody? Jak siê wydaje, przy jej opracowaniu postêpowano racjonalnie.
Uznano, i¿ najpierw nale¿y scharakteryzowaæ bodce treningowe (æwiczenia, rodki
treningowe), okreliæ si³ê i kierunek ich oddzia³ywania w dwóch wymiarach  tzw.
informacyjnym oraz energetycznym. Do pierwszego zaliczono rodki: wszechstronne, ukierunkowane i specjalne, a do drugiego  tlenowe, mieszane, beztlenowe kwasomlekowe, beztlenowe niekwasomlekowe oraz anaboliczne.
Póniej utworzono jeszcze trzeci wymiar, dziel¹c rodki treningowe na dwie grupy 
podtrzymuj¹ce i kszta³tuj¹ce. Tworz¹c katalogi rodków treningowych i przypisu-
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j¹c je do poszczególnych kategorii, postêpowano kieruj¹c siê tzw. ocenami eksperckimi (krytycy to postêpowanie oceniaj¹ jako arbitralne). Czy twórcy metody mogli ten
zabieg wykonaæ inaczej i czy maj¹c na uwadze cel g³ówny  stworzenie realnego
systemu wzglêdnie ³atwego zapisu stosowanych rodków  nie post¹pili racjonalnie, godz¹c siê na pewne ograniczenia oraz ich konsekwencje? Czysta nauka nie uznaje kompromisów, ale kiedy dzia³anie dotyczy pogranicza... mo¿e
trzeba je oceniaæ z wiêksz¹ doz¹ tolerancji?
Kolejnym wa¿nym krokiem by³o opracowanie programu komputerowego, który mia³
s³u¿yæ analizom zgromadzonego materia³u, zgodnie z przyjêtymi za³o¿eniami metody, o obci¹¿eniach, stosowanych w ró¿nych okresach treningowych zawodnika. Co
niezmiernie wa¿ne  analizy te mog³y byæ wykonywane w bardzo szybkim tempie!
Nie ma siê czemu dziwiæ, ¿e wkrótce potem opracowania z wykorzystaniem
omawianej metody zaczê³y siê pojawiaæ lawinowo. Wnioski, wyp³ywaj¹ce z wyników
analiz, zgromadzonego i poklasyfikowanego wedle wskazañ metody materia³u,
przedostawa³y siê do praktyki szkolenia, gdzie budowano na nich szersze oceny,
tworzono plany szkoleniowe.
Krytycy tej metody i wyników, jakie przynosi³a, pojawili siê póniej. Podwa¿ano
zw³aszcza zabieg sumowania ró¿norakich obci¹¿eñ treningowych, np. czasu
sprintu, truchtu, podskoków, skrêtosk³onów itp. Musia³ on  ich zdaniem  prowadziæ do b³êdnych wyników, a te do b³êdnych ocen i wniosków.
Od pewnego czasu w temacie rejestracja i analiza obci¹¿eñ treningowych oraz
ocena ich skutków panuje zastój. Byæ mo¿e, zarówno ci, którzy pozytywnie odnosz¹ siê do oceny dotychczasowych dokonañ, jak i ich krytycy czuj¹, ¿e do pe³nego
i poprawnego rozwi¹zania tego problemu jest jeszcze daleko?
W czym tkwi g³ówna przyczyna trudnoci? Czy rzeczywicie ca³¹ win¹ nale¿y
obarczyæ metodê postêpowania badawczego? Otó¿ mo¿na podejrzewaæ, ¿e b³¹d
tkwi w za³o¿eniu, na którym oparta jest koncepcja, zak³adaj¹ca mo¿liwoæ poprawnego wnioskowania o zale¿nociach pomiêdzy obci¹¿eniami (w ich ilociowo-jakociowym ujêciu), jakie zastosowano w treningu zawodnika w danym
okresie szkolenia, a poziomem jego wydolnociowo-sprawnociowej dyspozycji
i sportowych osi¹gniêæ.
Przypomnijmy, ka¿dy bodziec treningowy wywo³uje za ka¿dym razem pewne
(nie zawsze jednakowe  raz silniejsze raz s³absze, a czasami obojêtne) reakcje organizmu zawodnika. Do zmiany stanu, a nastêpnie przestrojenia funkcji organizmu
i, w konsekwencji, poprawy zdolnoci wysi³kowej prowadz¹ tylko niektóre sporód
nich. Procesu adaptacji wysi³kowej nie sposób przedstawiæ w postaci linii prostej
stopniowo wznosz¹cej siê ku górze. To jest raczej krzywa oscyluj¹ca bli¿ej lub dalej
od owego idealnego przebiegu, jaki mog³aby opisywaæ (teoretycznie) linia prosta.
Zdarzaj¹ siê w toku tego procesu spadki, a nawet d³ugotrwa³e depresje. Wszystko
zale¿y od tego, jak rodki treningowe zostan¹ u¿yte, tzn. w jakich sekwencjach,
w jakiej kolejnoci, jakie wielkoci i jakiego charakteru.
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Trzeba jeszcze dodaæ, ¿e mo¿e tu nast¹piæ zjawisko podobne do kuracji z u¿yciem kilku ró¿nych leków  interakcje, zachodz¹ce pomiêdzy nimi, mog¹ spowodowaæ, ¿e wynik kuracji oka¿e siê inny od spodziewanego. Czy zatem wielkoæ
obci¹¿eñ, ustrukturalizowanych zgodnie z kryteriami przyjêtymi w metodzie, jakie
zosta³y u¿yte w danym okresie treningu, mo¿e byæ czynnikiem, decyduj¹cym o poziomie zdolnoci wysi³kowej zawodnika, jego sprawnoci fizycznej, czy tych predyspozycji fizycznych, umo¿liwiaj¹cych mu uzyskanie wyniku sportowego na okrelonym
poziomie? Nie jestem pewien, raczej nie. Zale¿noci tu wystêpuj¹ce wchodz¹ w bardzo skomplikowane powi¹zania.
Im wiêksza ró¿norodnoæ rodków, u¿ytych w procesie treningu zawodnika, oraz im d³u¿szy jego okres (mezo-, makrocykl), tym mniejsze szanse
na okrelenie tych zale¿noci.
Diagnostyka stanu wytrenowania, jako konsekwencja zastosowania okrelonych
bodców treningowych, winna stosowaæ oceny krocz¹ce (podejmowaæ próby oceny
zale¿noci pomiêdzy zastosowanymi obci¹¿eniami a stanem organizmu i poziomem dyspozycji fizycznych i innych zdolnoci zawodnika kszta³towanych
w procesie treningu) w odpowiednio krótkich odcinkach czasu.
Obecnie stosowana metoda kwalifikacji, rejestracji i analizy (rodków) obci¹¿eñ
treningowych nie jest, bo w tej sytuacji nie mo¿e byæ, wszystkiemu winna. Owszem,
posiada pewne braki i ograniczenia, ale mo¿na i nale¿y je usun¹æ. Zastrze¿enia wzbudzaj¹ np. kategorie æwiczeñ, charakteryzowanych pod wzglêdem intensywnoci. Wydaje siê, ¿e w sytuacji, gdy tych kwalifikacji dokonywano w sposób arbitralny, nale¿a³o
pos³u¿yæ siê kryteriami mniej ostrymi. Ca³kowicie wystarczaj¹cym podzia³em i, co wa¿ne, poprawnym fizjologicznie, by³by taki, który uwzglêdnia bodce o charakterze tlenowym i tlenowo-beztlenowym (wysi³ki w czystej, tlenowej postaci jeli wystêpuj¹, to
w znikomej iloci) oraz beztlenowe kwasomlekowe i beztlenowe niekwasomlekowe.
Wykorzystanie tej metody do charakterystyki ilociowo-jakociowej, zastosowanych obci¹¿eñ treningowych, inaczej mówi¹c  wielkoci i rodzaju wykonanej pracy
treningowej w danym okresie  daje, po pierwsze, wyobra¿enie o jej wielkoci, po
drugie  pozwala porównywaæ jej wielkoæ i strukturê w ró¿nych etapach szkolenia
zawodnika. Natomiast przy formu³owaniu wniosków, wysnutych z analizy tak zgromadzonych danych, nale¿y postêpowaæ ostro¿nie.
Andrzej Szwarc pragn¹³, aby jego opracowanie by³o modelem szkolenia pi³karzy
w wieku juniora, zawieraj¹cym wiêcej szczegó³owych wyznaczników. Te, które uzyska³ i które podaje, wystarczaj¹co charakteryzuj¹ wielkoæ pracy treningowej i inne
elementy. Czy (w jakim stopniu) uzasadnione jest oczekiwanie na zdobycie obiektywnych wskaników szczegó³owych  z analizy relacji pracy treningowej (ustrukturyzowanej wed³ug wskazañ metody) do efektów sprawnociowo-wynikowych
zawodnika  to sprawa dyskusyjna. Na to w³anie pragn¹³em zwróciæ uwagê.
Andrzej Pac-Pomarnacki
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