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Ogólny rozwój czy selekcja ?

 jakie są priorytety ?

 kiedy decydować ?

 na kim się wzorować ?

 jak monitorować ?



Prawidłowy rozwój czy talent?

 Wskaźniki fizjologiczne:

- Stężenie mleczanu w osoczu krwi (okres 

dojrzewania)

- Mielinizacja włókien nerwowowych (koniec 

okresu dojrzewania)



Różnorodność ćwiczeń

bodźce dla ośrodkowego układu 

nerwowego

 koordynacja nerwowo-mięśniowa

 stabilizacja tułowia (sporty walki)



uszkodzenia włókien







wypoczynek a źródła energii



Cechy motoryczne

 kiedy kształtować szybkość a 

kiedy wytrzymałość ?

 kiedy kształtować koordynację ?



SIŁA

 Maksymalna siła lub napięcie generowane 
przez mięsień lub grupę mięśni. 

 Specyficzny schemat ruchu

 Określona prędkość wykonania







Włókna szybkokurczliwe

 Prędkość skurczu-duża

 Tempo relaksacji-wysokie

 Odporność na zmęczenie-mała

 Siła skurczu-duża



Włókna wolnokurczliwe

 Prędkość skurczu-mała

 Tempo relaksacji-niskie

 Odporność na zmęczenie-duża

 Siła skurczu-mała



POLAR TEAM SYSTEM PRO 2

Stworzony by zaspokajać wymagania trenerów, 

system Team² daje unikalny wgląd w możliwości 

fizyczne twojego zespołu. Jest łatwy w zastosowaniu i 

efektywny w działaniu. Technologia monitoringu serca 

w połączeniu z Team² pozwoli osiągnąć maksymalne 

wyniki, wyeliminować kontuzje i zapobiec 

przetrenowaniu zawodników. Zestaw Polar Team² Pro 

składa się ze stacji bazowej, ładowarki, 10 

nadajników oraz elektrod Team² WearLink+, klucza 

USB i oprogramowania do PC i PDA.

Dostosowanie i optymalizacja intensywności treningu 

Zapis danych 28 zawodników w rzeczywistym czasie 

Analiza intensywności treningu i czasu regeneracji za 

pomocą Polar Training Load 



Optojump
• Optojump jest przenośnym i optycznym 

urządzeniem

• Składa się z dwóch poprzeczek (100x4x3) 

umieszczonych na podłożu naprzeciwko siebie

• Każda poprzeczka ma 32 małe fotokomórki 

umieszczone bardzo blisko podłoża (3mm)



Co Optojump może mierzyć ?

• Optojump czyni możliwym uzyskanie czasu 

kontaktu i czasu lotu podczas serii skoków

• Czas kontaktu

• Czas lotu

• Wysokość

• Moc

• Energia



• Optojump może być połączony w dłuższy przyrząd, 

aby uzyskiwać dodatkowe interesujące dane

• Czas kontaktu

• Czas lotu

• Wysokość

• Moc

• Energia
• Długość kroku

• Prędkość

• Przyspieszenie

Co Optojump może mierzyć?



LACTATE SCOUT

 O produkcie

 Pomiar zakwaszenia krwi

 Regularny wysiłek fizyczny pomaga w utrzymaniu i poprawie 
zdrowia, sprawności i samopoczucia.

 Niezależnie od tego, czy trenujemy dla przyjemności czy w celu 
zredukowania tkanki tłuszczowej,
czy jesteśmy zawodnikami i przygotowujemy się do startu 
w zawodach, powinniśmy kontrolować intensywność wysiłku.

 Reakcją naszego organizmu na wykonywaną pracę jest zmiana 
częstości skurczów serca (z ang. Heart Rate)
i powstawanie w mięśniach mleczanu.

 Wielkość HR i poziom nagromadzonego mleczanu świadczą o intensywności wykonywanej pracy.

 Zastosowanie

 Lactate Scout może być wykorzystany w treningu sportowym do określania stref intensywności 
wysiłku w oparciu o test stopniowany.

 Kontrola obciążeń treningowych, których miarą jest stężenie mleczanu we krwi umożliwia 
precyzyjne sterowanie treningiem i osiągnięcie odpowiedniej formy sportowej we właściwym czasie.

 Prosty i wygodny w obsłudze, Lactat Scout jest idealnym narzędziem dla trenerów i lekarzy 
pracujšcych w klubach piłki nożnej, koszykówki czy hokeja.

 Lactate Scout umożliwia sterownie treningiem również entuzjastom sportu i przeniesienie 
doświadczeń zawodowców na grunt amatorski.



SMART SPEED SYSTEM

 http://technomex.pl/sprzet-

diagnostyczny/systemy-do-obiektywnej-oceny-i-

treningu/fusion-sport-smartspeed





• koordynacja nerwowo-mięśniowa

BADANIA LEŻĄCE 

U PODSTAW



wyniki

 zawodnicy charakteryzujący się najwyższym 

wyskokiem wykazywali się również największa 

precyzją wyskoku

 największym błędem obarczony był wyskok na 

25% maksymalnych możliwości. Największy 

błąd u zawodników 13-15 lat.



• ścięgno Achillesa

BADANIA LEŻĄCE 

U PODSTAW



wyniki

 zwiększenie sztywności ścięgna Achillesa  

i zmniejszenie sztywności mięśnia dwugłowego 

łydki i mięśnia płaszczkowatego



DZIĘKUJĘ


