
 

10 Grzechów głównych 

Trenerów Przygotowania Motorycznego 

 

1. Nadużywanie stretchingu statycznego 

Zapewne większośd z Was w sytuacji kontuzji 
słyszało od swojego Trenera, że to Wasza wina, 
ponieważ nieodpowiednio dbaliście o rozciąganie 

w trakcie jak i po zakooczeniu treningu. 

Stwierdzenie to tylko w minimalnym stopniu jest 

prawdziwe.  

Większośd dyscyplin sportu opiera się 
o aktywności dynamiczne, dlatego nie ma 
wątpliwości, iż w przygotowaniu do działao 
sportowych przeważad powinno  rozciąganie 

dynamiczne, a nie stretching statyczny. Tradycyjne 

naciąganie mięśni - stretching statyczny - przynosi 

efekt przeciwny do podstawowego celu rozgrzewki, 

tj. podniesienia temperatury ciała. „Zastygając” w 
pozycji rozciągania wychładzamy organizm, cofając 
wszystkie wypracowane wcześniej jej pozytywne 

efekty, tj.: 30% większą rozciągliwośd czy 15-20% 

większą siłę mięśniowa. Drugą wadą stretchingu 
statycznego jest fakt, iż w trakcie „rozciągania” statycznego mięśni, w pierwszych sekundach 
wcale ich nie rozciągamy! Winne tej sytuacji są ciałka Golgiego znajdujące się w przejściach 
ścięgnisto-mięśniowych. W wyniku oddalania przyczepów naciąganego mięśnia przekazują 
one do mózgu informację - aby chronił tkankę mięśniową przed rozerwaniem. Stan 
blokowania rozciągania mięśni przemija po kilkunastu/kilkudziesięciu sekundach i dopiero 
po tym okresie czasu efektywnie uelastyczniamy tkankę mięśniową przygotowując ją do 
wysiłku. Pomimo negatywnego wpływu na siłę skurczu mięśnia i obniżenie temperatury 
ciała, stretching statyczny najbardziej narażonych na urazy grup mięśniowych (np. mięśni 
kulszowo-goleniowych) powinien byd elementem wszechstronnej rozgrzewki, ale tylko 

w sytuacji wykonywanych w części głównej treningu dwiczeo eksplozywnych (sprinty, dw. 
plyometryczne). Uzyskana dzięki temu mniejsza sztywnośd jednostek ścięgnisto-



 

mięśniowych, obniża ryzyko wystąpienia urazu typu ostrego, m.in. zerwao i naderwao 
mięśni. 

Rozciąganie mięśni bardzo często ograniczone jest również przez działanie punktów 
spustowych i brak prawidłowych ruchów ślizgowych tkanek miękkich  i powięzi między sobą. 
W tej sytuacji ratunkiem będzie zastosowanie przed rozpoczęciem treningu- techniki 

autouwalniania powięziowo-mięśniowego.  Technika ta dzięki sile nacisku na tkankę 
mięśniową dosłownie rozrywa posklejane powięzie i uwalnia punkty spustowe umożliwiając 
tkance mięśniowej prawidłową funkcję. 

Rozwiązanie:  
Zastąp stretching statyczny stretchingiem dynamicznym w postacji kompleksów ruchowych, 
gdzie w jednym dwiczeniu znajdziesz łącznie wymachy, wypady, krążenia i skłony. 
Rozgrzewkę poprzedź techniką autouwalniania powięziowo-mięśniowego, a stretching 
statyczny stosuj w części przygotowania do treningu tylko przy plyometri, szybkości czy sile 
eksplozywnej. 

2. Wykonywanie stretchingu statycznego w części 
wyciszenia treningu (celem przyspieszenia regeneracji). 

Stretching statyczny, wykonywany w koocowej części 
treningu, zwiększa efekt DOMS, tj. opóźnionego bólu mięśni, 
potocznie nazywanego „zakwasami”. Ta forma rozciągania 

potreningowego zakłóca przepływ krwi przez mięśnie, co 
doprowadza do spowolnienia regeneracji powysiłkowej!  

 

Rozwiązanie:  
Jeżeli chcesz przyspieszyd regenerację powysiłkową u swoich 
podopiecznych powinieneś:  

a) Zadbad o prawidłowe nawodnienie (1% odwodnienia to 5% 
spadek wydolności fizycznej) 

b) Zamiast stretchingu statycznego w części koocowej treningu wybierz rollowanie, 
celem przepchnięcia zalegającej krwi w tkance mięśniowej i tym samym 
przyspieszenia odpływu zbędnych powysiłkowych metabolitów 

c) Zadbaj o prawidłową regenerację glikogenu mięśniowego 

d) Stosuj odzież kompresyjną lub flossing 

e) Wykonaj powtórny ruch o umiarkowanej intensywności 
 

 



 

3. Wzmacnianie mięśni brzucha dwiczeniami tj.: klasyczne czy „rosyjskie brzuszki” 

Tradycyjne brzuszki nie wzmacniają 
siły mięśnia prostego brzucha, tylko mięśni 
biodrowo-lędźwiowych!  

Dodatkowo zwiększają kompresję w 
obrębie lędźwiowego odcinka kręgosłupa, 

przede wszystkim w sytuacji, gdy mięśnie 
brzucha są osłabione. Wtedy od początku 
ruchu skłonu tułowia w pozycji siadu 
prostego, ruch ten wykonujemy dzięki sile 
mięśni biodrowo-lędźwiowych, co powoduje 
pogłębienie lordozy i przeciążenie odcinka 
lędźwiowego kręgosłupa. Jeżeli do tego 

wszystkiego w pozycji pełnego zgięcia kręgosłupa dodamy ruchy skrętne z dodatkowym 
ciężarem (tzw. „rosyjskie brzuszki”), ryzyko urazu lędźwiowego odcinka kręgosłupa ulega 
spotęgowaniu. Wszystkie te tradycyjne i popularne dw. wzmacniające mięsieo prosty 

brzucha nie są funkcjonalne i jednocześnie są niebezpieczne. Główną rolą mięśnia prostego 
brzucha, analizując anatomię funkcjonalną jest zapobieganie przeprostom kręgosłupa, czyli 
działanie antygrawitacyjne. Nadmierne, powtarzające się zgięcie lub zgięcie z rotacją tułowia 
wysuwa krążek międzykręgowy do tyłu (efekt pestki). Nie trzeba nikogo przekonywa jak 

niebezpieczna jest sytuacja, gdy krążek międzykręgowy zaczyna naciskad na rdzeo kręgowy, 
prawda…?  

Rozwiązanie:  

Zastąp klasyczne i rosyjskie brzuszki 

dwiczeniami CORE, które wzmacniają 
mięsieo prosty brzucha na podstawie 
synergizmu ruchowego, dzięki ruchom w 
stawach biodrowych, odc. piersiowym 

kręgosłupa czy stawów ramiennych. 
Ćwiczenia CORE powinny zostad dobrane 
zgodnie z wynikami testów stabilizacji 

centralnej wg. McGilla, które to pozwalają 
określid miejsce występowania problemu. 
Niewłaściwe proporcje dwiczeo CORE w 



 

treningu mogą spowodowad jeszcze większe kompensacje i dysproporcje w sprawności, a ta 
przełoży się na ograniczenie wydolności fizycznej czy zwiększenie ryzyka występowania 
kontuzji.  

4. Ilośd treningu przeważająca nad jego jakością. 

Każdy odpowiedzialny trener przygotowania motorycznego powinien w swojej pracy 
bazowad na podstawowej zasadzie treningu jaką jest INDYWIDUALIZACJA. Jeśli, jako 

trenerzy przygotowania motorycznego chcemy stworzyd skuteczny program treningowy dla 
podopiecznych, powinniśmy spojrzed na sportowca jak na ciąg wzajemnie oddziałujących na 
siebie powiązao, a przede wszystkim zrozumied je - aby zdiagnozowad, a następnie 
wyeliminowad słabe ogniwo, ograniczające efektywnośd pracy treningowej. Musimy 

mied świadomośd, iż  zaburzenia w jednym ogniwie, mogą prowadzid do zmian, często w 
odległych częściach ciała. Np. ograniczenie zgięcia grzbietowego w stawie skokowo-

goleniowym wpływad będzie na niską rozciągliwośd tylnych mięśni podudzi oraz osłabienie 
mięśni stabilizujących stopy co zwiększa ryzyko skręcenia stawu skokowego. Jeżeli w ww. 
stawie brakuje mobilności, funkcję tę przejmuje staw leżący wyżej (staw kolanowy), którego 
główna funkcją powinna byd stabilnośd. Dochodzid może wtedy do koślawienia kolan- które 
często jest dodatkowo potęgowane osłabieniem  mięśnia pośladkowego średniego. Jego 
(pośladkowego średniego) zaburzona funkcja kompensowana będzie poprzez powięź 
piersiowo-lędźwiową i przez mięsieo najszerszy grzbietu leżący po przeciwnej stronie. 
Sytuacja ta może zaburzyd zakres zgięcia kooczyny górnej w stawie ramiennym. 
Podsumowując - w wyniku połączeo powięziowo-mięśniowych w organizmie, zaburzenie 
zgięcia grzbietowego w stawie skokowo-goleniowym wpłynąd może na ograniczenie zakresu 
ruchu w stawie ramiennym.  

Tylko przestrzegając strategii identyfikacji słabego ogniwa trener jest w stanie 

wykrzesad ze sportowca  największy możliwy potencjał sprawności fizycznej i motorycznej. 

Mobilnośd, na której należy budowad również stabilnośd stawów, progresja intensywności 
obciążeo oraz edukacja motoryczna każdego wzorca ruchowego – stanowią bazę do 
maksymalizacji efektów treningowych przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka 
wystąpienia urazów i przeciążeo.  
 

Rozwiązanie:  

Podstawą identyfikacji słabych ogniw jest rozróżnienie czy problem badanego leży w braku 
mobilności czy w kontroli mięśniowej, tzw. czucia mięśniowego. Można to łatwo 
zweryfikowad poprzez izolowane testy ruchomości w stawach (Skrining). Na podstawie 
analizy wyników testów Skriningu, (jest ich prawie 40)- jesteśmy w stanie ułożyd 



 

indywidualne dwiczenia usprawniające 
(ponad 200 dwiczeo usprawniających) i tym 
samym uwolnid słabe ogniwa ograniczające 
prace treningową.  Jeśli problemem 
z wykonaniem prawidłowych wzorców 
ruchowych jest czucie kinestetyczne, 

rozwiązaniem tego może byd trening przy 
lustrze lub asyście terapeuty.  

 

 

5. Stosowanie wyłącznie klasycznych dwiczeo siłowych (przysiad, zarzut, martwy ciąg, 
wyciskanie sztangi leżąc, rwanie). 

Siła funkcjonalna - jest to całkowita siła jaką zawodnik jest w 
stanie wykorzystad podczas specyficznej rywalizacji sportowej. To 
najistotniejszy rodzaj siły we wszystkich dyscyplinach sportu poza 
podnoszeniem ciężarów. Funkcjonalny trening siły obejmuje 

dwiczenia, które przekładają się na wzrost siły specyficznej dla 
danej dyscypliny sportu. Siłowy trening funkcjonalny obejmuje 
wiele dwiczeo wykonywanych w podporze jednonóż, 
oddziałujących na mięśnie kulszowo-goleniowe i pośladkowe 
(które uczą prawidłowego timingu wyprostu stawu biodrowego, 

kształtują stabilizację globalną), poprawiają szybkośd, zwiększają 
wydajnośd zawodnika na boisku, a także moc odbicia z jednej 
kooczyny dolnej. 

6. Trener opiekuje się zawodnikiem tylko w trakcie treningu. 

Problemem nieskuteczności programów treningowych może byd nieprawidłowo 
przygotowana jakośd mięśni, które skrócone i nadmiernie napięte uniemożliwiają właściwą 
ich aktywację ograniczającą efektywnośd treningu. Osłabienie efektywności pracy mięśni 
jest potęgowane przez źle zbilansowaną dietę, stres, małą liczbę godzin snu (nawodnienie 

krążków międzykręgowych) oraz mizerny poziom nawodnienia organizmu, siedzący tryb 
pracy skutkujący wzmożonym napięciem na zginaczach stawu biodrowego 

doprowadzającym do sklejenia i ograniczenia ślizgów w okolicy bruzd mięśni pośladkowych. 



 

7. Brak rozwoju wytrzymałości tlenowej u sportowców dyscyplin siłowo-

szybkościowych 

Głównym celem początkowego okresu treningu w większości dyscyplin sportowych 
jest ukształtowanie podstawowej (fizjologicznej) wydolności tlenowej. W sportach 

wymagających maksymalnej lub blisko maksymalnej siły mięśniowej (podnoszenie ciężarów, 
sprint), większośd potrzeb energetycznych zaspokajana jest  przez zapasy  ATP i PCr oraz 

przez beztlenowy rozkład glikogenu mięśniowego. Krótkie, intensywne skurcze prowadzą do 
poprawy siły mięśniowej i powodują wzrost poziomu enzymów w systemie fosfagenowym. 

Dwiczenia tego systemu mogą zaowocowad 10-25% poprawą czynności  enzymów 

glikolitycznych. Większą częśd progresu treningowego jesteśmy w stanie uzyskad poprzez 
rozwój tlenowego systemu energetycznego. 

8. Mylenie wytrzymałości na wysiłki o niskiej i wysokiej intensywności. 

Aby zrozumied zasady właściwego stosowania treningu wytrzymałościowego, 
szkoleniowiec musi umied rozróżniad dwa podstawowe rodzaje wytrzymałości opisywane 
we współczesnym piśmiennictwie. Wytrzymałośd, która jest niezbędna maratooczykowi ma 
umożliwid mu ciągłe wydatkowanie energii na określonym poziomie i utrzymywanie stałej 
prędkości biegu, bez głębszych zaburzeo homeostazy. Dla porównania - wyczynowy 

koszykarz bazuje na wytrzymałości, która pozwala mu wielokrotnie wykonywad ruchy 
o dużej szybkości- trwające kilka/kilkanaście sekund, przedzielone dłuższymi okresami 

odpoczynku. Podniesienie możliwości organizmu każdego z tych sportowców wymaga zatem 
innej formy pracy/treningu, kształtującej odmienny rodzaj wytrzymałości. Jeśli zastosuje się 
nieodpowiedni rodzaj treningu wytrzymałościowego, sportowiec może zbudowad 
wydolnośd, która okaże się nieprzydatna w jego dyscyplinie sportu, co obniży zdolnośd 
osiągania dobrych wyników. Aby pojąd zasady właściwego doboru treningu 
wytrzymałościowego, trener i jego podopieczny powinni umied rozróżniad dwa podstawowe 

rodzaje wytrzymałości: Wytrzymałośd na wysiłki o niskiej (LIEE) i wysokiej intensywności 
(HIEE). 

We wszystkich dyscyplinach sportu, nawet typowo siłowo-szybkościowych ważnym 
elementem fazy odnowy organizmu jest metabolizm tlenowy, gdyż odtwarzanie zapasów 
fosfokreatyny i usuwanie mleczanów to procesy tlenowe. Wiedza o istocie systemu 

tlenowego w fazie odnowy stanowi jednakże często (w różnych środowiskach trenerskich) 
podstawę błędnego przekonania, że rozwój adaptacji do wysiłków beztlenowych wymaga 
kształtowania wytrzymałości na wysiłki o niskiej intensywności. Wprawdzie trening LIEE 

podwyższa tempo regeneracji i odnowy między seriami dwiczeo, ale towarzyszy temu 
pogorszenie zdolności beztlenowego przetwarzania energii! Jedną z zalecanych strategii 



 

rozwoju wytrzymałości jest stosowanie treningu interwałowego o wysokiej intensywności, 
gdyż przynosi on poprawę zdolności beztlenowych, mocy beztlenowej i co najważniejsze - 

także możliwości tlenowych    

9. Stawianie na szybki progres sportowy.  

Podstawowym zjawiskiem w procesie 

treningowym jest kompromis między objętością, 

a intensywnością. W większości przypadków 
intensywnośd i objętośd są odwrotnie 
proporcjonalne. Im większe obciążenie treningowe 
(wyższa intensywnośd treningu i dłuższy czas jego 
utrzymywania), tym większa reakcja fizjologiczna, 
objawiająca się spadkiem stężenia substratów 
energetycznych (glikogenu mięśniowego i PCr), 
nasileniem zaburzeo hormonalnych (wzrost stężenia 
kortyzolu) oraz narastaniem zmęczenia 
mięśniowego. Trening o dużym obciążeniu i małej intensywności rozwija wytrzymałośd, 
buduje zdolnośd do pracy, utrwala i stabilizuje odpowiednie skutki treningu i stanowi 

podstawę intensywnych wysiłków niezbędnych w przygotowaniach technicznych 

i specjalnych. W skrócie trening o małej intensywności i wysokiej objętości powinien byd 

podstawą treningu o wyższej intensywności.  

10. Schematyzowanie pracy (kartka przyjmie wszystko) 

Zmiennośd jest jednym z kluczowych czynników niezbędnych do pobudzenia adaptacji 

w odpowiedzi na trening. Nabywanie umiejętności i sprawności odbywa się bardzo szybko, 
gdy nowe zadania są podejmowane po raz pierwszy. Jeżeli jednak w dłuższym czasie 
powtarzany jest ten sam plan treningowy lub wzorzec obciążenia obserwuje się 
spowolnienie tego procesu. Stone i wsp. Uważają, że skutkiem braku zmienności w treningu 
może byd zjawisko przetrenowania jednostajnością programu. Warunki takie powstają 
w sytuacji, gdy ten sam bodziec treningowy jest stosowany regularnie przez długie okresy 
czasu i skutkują ostatecznie obniżeniem lub zastojem sprawności. Proces taki można uważad 
za formę przetrenowania. Periodyzacja treningu może zmniejszyd jednostajnośd czy 
znudzenie i w konsekwencji wywoład większą adaptację. Zaciorski uważa, że periodyzację 
można postrzegad jako  specyficzne zrównoważenie zmienności i stałości treningu. Dlatego 

zmiennośd treningu stanowi kluczowy czynnik przy planowaniu periodyzacji.  

 



 

ROZWIĄZANIE: 

Jeżeli chcesz dowiedzied się jak unikad błędów i zmaksymalizowad efekty pracy treningowej 

w oparciu o współczesny stan wiedzy. Nauczyd się stretchingu dynamicznego w postaci 

kompleksów ruchowych, dwiczeo CORE opartych o ocenę stabilizacji centralnej, stosowad 
trening systemów energetycznych, czy nauczyd się rozróżniad i stosowad w praktyce 

dwiczenia siłowe i funkcjonalne oraz wzorowo periodyzowad programy treningowe w oparciu 

o diagnostykę słabych ogniw sportowców 

- zapisz się na nasz Kurs Trenera Przygotowania Motorycznego! 

 

Kurs trwa 20h praktycznych, częśd teoretyczna realizowana jest w domu. Przed 

przystąpieniem do kursu, zadaniem kursanta jest precyzyjne i dokładne przygotowanie się 
do części praktycznej poprzez zapoznanie się z ponad 100 stronicowym skryptem. Autorski 

skrypt usystematyzuje przekazywaną na kursie wiedzę, przygotuje do udziału w kursie 

i pozwoli lepiej zrozumied treści przekazywane w praktyce.  
 

Autor skryptu - Michał Pietrzak 

 

 Trener Przygotowania Motorycznego    

………….kadry narodowej PZBiS 

 Doktorant AWF w Katowicach 

 Pięciokrotny medalista Mistrzostw Europy 

 Dwukrotny Olimpijczyk, finalista Igrzysk 

………….Olimpijskich 

 Kierownik merytoryczny Fit-Academy 
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