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Drodzy Pływacy,

Dziś oddajemy w Wasze ręce 

               DZIENNIK TRENINGOWY

To właśnie tu będziecie mogli zapisywać 

wszelkie informacje dotyczące waszego 

treningu. Dzienniczek powinien 

towarzyszyć Wam na każdych zajęciach. Za-

pisujcie w nim na bieżąco przebieg treningu i 

reakcje organizmu oraz czynniki ułatwiające i 

utrudniające trening. 

Na podstawie Waszych zapisków będzie 

można dokładnie przeanalizować wykonaną 

przez Was pracę pod kątem skuteczności zas-

tosowanych ćwiczeń i środków treningowych. 

Będziecie mieć możliwość porównania różnych 

okresów treningowych i stosowanych w nich spo-

sobów obciążania organizmu. Zapisy z dziennicz-

ka treningowego pozwolą na stworzenie lepszego 

planu treningowego w następnym okresie trenin-

gowym. Notatki i ich analiza  –  na ingerencję w 

proces tworzenia planu treningowego. 

Bardzo ważną cechą dzienniczka 

treningowego jest oddziaływanie moty-

wacyjne na zawodnika poprzez wizualizację 

postępów treningowych, ciągłego doskonalen-

ia i przełamywania barier organizmu. Zwiększa 

to zainteresowanie treningiem i pozwala na 

bardziej świadome podejście do jego realizacji. 

Prowadzenie i analiza zapisków w Dzi-

enniku Treningowym zaktywizuje Was do pod-

noszenia swojej wiedzy o treningu, odżywianiu, 

metodach regeneracji. To też  doskonałe miejsce 

do przechowywania uwag trenera o wykonaniu 

ćwiczenia, podejściu zawodnika do treningu i 

elementach, które należy poprawić.

Pamiętajcie! Wpisujcie do dzienniczka ty-

lko to, co rzeczywiście zrealizowaliście na trenin-

gu! Tylko wtedy, wraz z Trenerem, jesteście w 

stanie prawidłowo zaplanować swój rozwój 

sportowy i  uzyskiwać coraz lepsze wyniki.

Mamy nadzieje, że Dziennik Trenin-

gowy stanie się nieodzownym narzędziem 

waszej codziennej pracy - dla Waszej satys-

fakcji i lepszej efektywności wkładanego w 

trening wysiłku. 
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INFORmaCJE O ZaWODNIKu

Imię i nazwisko

Data i miejsce urodzenia

adres zamieszkania

Telefon do zawodnika

E-mail

Grupa krwi

Numer kodowy PZP

Klub/adres

Nazwisko trenera

Telefon i e-mail  trenera

szkoła/adres

Telefon do rodziców
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TYGODNIOWY ROZKŁaD ZaJęĆ
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10.

Godziny zajęć

od..................do..................

Treningi, lekcje, zajęcia dodatkowe

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek sobota Niedziela
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Kiedy kilkanaście lat temu byłem 
zawodnikiem wiele rzeczy w pły-
waniu funkcjonowało inaczej. Inne 

były kostiumy startowe, inne wspoma-
ganie /a na pewno mniej dostępne/, inne 
spojrzenie - nas zawodników - na pływa-
nie, a wreszcie inny stosunek do trene-
rów. Wiele się zmieniło i jest to oczywiste. 
Zmian się nie uniknie. Niestety, nowe nie 

znaczy lepsze. I tak jest w przypadku „RE-
JESTRATORA TRENINGU” a mówiąc prosto 
„DZIENNICZKA TRENINGOWEGO”. Jak pa-
miętam ze swojej młodości jego prowadze-
nie było tak oczywiste i obowiązkowe, że 
nikt nawet nie zastanawiał się nad tym czy 
potrzebne. Dzienniczki, jak chociażby w 
moim przypadku, zamieniały się w swoje-
go rodzaju pamiętniki zachowując oprócz 

niewątpliwie ważnych szkoleniowo infor-
macji także wspomnienia z życia młodego 
sportowca. Wtedy nie było takich możli-
wości jak dziś, a mimo to byli ludzie któ-
rzy doceniali rolę takiego sposobu kontroli 
treningu i potrafili opracować dzienniczek 
treningowy dla zawodnika tak, aby zawie-
rał najpotrzebniejsze informacje. Taki „re-
jestrator treningów” wiele lat temu opra-

Jeżeli mogę coś podpowiedzieć tym, którzy zaczynają 
przygodę z pływaniem to mówię-zacznijcie 
od dzienniczka treningowego. Rodzicom da on doskonałą 
informację o tym, co robią ich dzieci, dzieci na pewno 
zdyscyplinuje i nauczy obowiązkowości, a trenerom 
pozwoli gromadzić materiał, który jest nieodzowny 
i bezcenny w ich pracy. Dziennik Treningowy 
to prawdziwy klucz do sukcesu.

Prowadźcie 
dzienniczki treningowe

fo
t: 

PŁ
YW

AN
IE

Paweł Słomiński



�

cował wspaniały i nieodżałowany szkole-
niowiec Andrzej Sylwestrowicz…Dziś, po 
wielu latach, na tą sprawę patrzę bardziej 
rzeczowo i jestem przerażony. Bo nie tyl-
ko zawodnicy /ci akurat są młodzi i mają 
prawo popełniać błędy lub czegoś nie do-
ceniać/ ale nawet trenerzy nie tylko kiep-
sko prowadzą dzienniki treningowe albo 
wręcz w ogóle tego nie robią. 

Pytam więc w jaki sposób wyciągają 
wnioski z tego co robią?

Kiedyś, zaczynając karierę trenera 
usłyszałem od jednego z najlepszych tre-
nerów w Europie, że nie sztuką jest osiąg-
nąć sukces lub ponieść porażkę ale sztuką 
jest wyciągnąć z tych zdarzeń wnioski 
i wprowadzić odpowiednią korektę do 
treningu. I temu służy dzienniczek tre-
ningowy. Obojętnie jaki by nie był po-
winien zbierać wszystkie informacje na 
temat treningu. Zaczynając od frekwencji 
na zajęciach, poprzez szczegółowo zapi-
saną treść treningu wraz z osiąganymi 
czasami, ewentualnie w zależności od 

poziomu sportowca innymi informacjami 
(poziom zakwaszenia krwi, tętno, itp.). 
do wyników sprawdzianów i zawodów. 
Taki dzienniczek powinien pokazywać 
jak zawodnik się rozwija tak pod wzglę-
dem sportowym (progresja lub regresja 
wyników) jak i czysto fizycznym (waga, 
wzrost, wyniki badań lekarskich i diagno-
stycznych, itd.). Już gromadząc takie pod-
stawowe informacje, więcej, analizując je 
i wyciągając wnioski, można tworzyć pro-
gramy treningowe, koncepcję startów w 
zawodach głównych i kontrolnych. Moż-
na planować krótko i długoterminową ka-
rierę zawodnika. 

Dzienniczek trzeba jednak systema-
tycznie prowadzić by można było  znaleźć 
w nim odpowiedzi na pytanie dlaczego 
„jest dobrze lub źle”. Sam też prowadzę 
dzienniki treningowe bardzo szczegóło-
wo zapisując informacje o każdym trenin-
gu. O zawodniku. To MOJE PAMIĘTNIKI 
w których zebrałem ogromny potencjał 
swojej wiedzy, swojego doświadczenia, 

swoich rozwiązań szkoleniowych. Za-
równo tych trafnych jak i błędnych. To 
bezcenny zbiór informacji którymi dziś 
dzielę się z kolegami trenerami z którymi 
współpracuję. I którzy widzą w Dzienniku 
Treningowym to co ja. Klucz do sukcesu. 
Dlatego jeżeli mogę coś podpowiedzieć 
tym którzy zaczynają przygodę z pływa-
niem to mówię-zacznijcie od dzienniczka 
treningowego. 

Rodzicom da on doskonałą informację 
o tym co robią ich dzieci, dzieci na pewno 
zdyscyplinuje i nauczy obowiązkowości a 
trenerom pozwoli gromadzić materiał któ-
ry jest nieodzowny i bezcenny w ich pracy. 

Życzę wszystkim aby ich „pamiętniki 
z drogi do sukcesu” dawały im zawsze 
wiele informacji, przemyśleń, radości a w 
przyszłości wspomnień.

Paweł Słomiński
Główny trener Kadry Olimpijkiej PZP, 

trener mistrzyni olimpijskiej 
i mistrzyni świata Otylii Jędrzejczak
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CElE I ICH REalIZaCJa

Cele Cel i planowana data realizacji Data realizacji uwagi, podpis trenera/zawodnika

Techniczne

Taktyczne

Inne
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Aby zaplanować trening mu-

sisz wziąć pod uwagę trzy 

czynniki: ustalić swój cel, 

sporządzić plan, ustalić priorytety.

Aby ustalić plan treningowy 

odpowiedz sobie na trzy pytania:

1) co chcesz osiągnąć

2) jak to możesz zrobić

3) jak sobie ułożyć pracę aby ła-

twiej ci było osiągnąć założony cel 

i nie kolidowało to z celem grupy.

I. Gdy będziesz sobie od-

powiadał na pytanie co chcesz 

osiągnąć pamiętaj aby cel był 

konkretny, długofalowy, reali-

styczny i szczegółowy.

Konkretny: chcę poprawić styl do-

wolny i zrobić rekord życiowy na 

następnych zawodach.

Długofalowy: będę pracował nad 

głównymi elementami stylu do-

wolnego na każdym treningu

Realistyczny: mam trzy miesiące 

do zawodów i chcę poprawić czas 

na 200 m o 3 s.

Szczegółowy: muszę popraco-

wać nad startem, nawrotami i 

techniką. 

II. Jeżeli już ustalisz cel mu-

sisz określić kluczowe elementy, 

które wpłyną na poprawę wyniku. 

W tym teoretycznym przykładzie 

określiłeś te elementy. To start, 

nawrót i technika. 

Jak poprawić start: muszę pra-

cować nad siłą nóg oraz techniką 

odbicia, muszę mieć gładkie, czy-

ste wejście do wody wykonane w 

jednym miejscu.

Jak poprawić nawrót: muszę każdy 

nawrót traktować jakby to był na-

wrót podczas zawodów, robiony na 

dużej szybkości, agresywnie, z dużą 

siłą, muszę pamiętać o wyprosto-

wanej sylwetce po odbiciu od ścia-

ny, poprawić pracę nóg pod wodą.  

Jak poprawić technikę: muszę 

pracować na tym na każdym tre-

ningu. 

Poproś trenera o pomoc. Staraj 

się wykonać każde ćwiczenie z dużą 

dokładnością. Najlepiej gdyby Ci się 

udało sporządzić nagranie wideo. 

Obejrzenie i omówienie nagrania 

razem z trenerem może spowodo-

wać, że będziesz dokładnie wiedział 

na czym polegają twoje błędy.

III. Ostatnie pytanie, na które 

musisz odpowiedzieć brzmi: jak 

sobie ułożyć pracę aby łatwiej 

było osiągnąć założony cel. Musisz 

sporządzić listę elementów, które 

chcesz poprawić, w kolejności ich 

ważności w osiągnięciu twojego 

celu.  Pracuj nad nimi na początku 

treningu kiedy jesteś jeszcze nie-

zbyt zmęczony. Elementy najważ-

niejsze ćwicz jako pierwsze.

IV. Teraz spróbuj ułożyć to 

wszystko w program. Napisz w 

dzienniczku treningowym twój ty-

godniowy program zajęć, rozpisz to 

na poszczególne dni i treningi, przy 

każdym dniu i treningu dopisz głów-

ny cel, jaki chcesz na nim osiągnąć.

Powodzenia!!!

PŁYWANIE nr 4 /2006

Zaplanuj swój trening
Czy trenując z grupą możesz planować swój własny trening? Zało-
żenia jakie przyjmuje twój trener planując trening są na ogół wypad-
kową umiejętności i możliwości całe grupy. Jeżeli jesteś słabszy od 
najlepszych w grupie, bądź jeżeli chcesz być najlepszy w całej grupie 
musisz sobie stawiać cele wykraczające poza średnią twojej grupy 
treningowej. Musisz planować swój własny trening. Jak to zrobić? 

11
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Presja spina sportowcom mięś-

nie, przeszkadza oddychać 

i odbiera pewność siebie. 

Presja wielkiej imprezy może sprawić, 

że nawet najlepiej wytrenowany 

pływak po 50 metrach pierwszego w 

danym dniu wyścigu poczuje się kom-

pletnie i totalnie wyczerpany! Presja 

zmienia twoje ramiona w galaretę i 

ugina pod tobą nawet najsilniejsze 

nogi. Mark Spitz mawiał  „na udany 

wyścig składa się 90 procent psychiki 

i 10 procent mięśni”.

Sposoby walki z presją
Przede wszystkim nauczyć się roz-

luźniać. Największym sekretem radze-

nia sobie z presją jest pozostanie spo-

kojnym i rozluźnionym tuż przed tym 

najistotniejszym spotkaniem. Im bard-

ziej zrelaksowany jesteś przed wyścigi-

em, tym lepiej pójdzie Ci w wodzie.

Niestety, niewielu pływaków to 

rozumie. Większość przed wyścigi-

em mówi do siebie: „muszę zrobić 

życiówkę”, „muszę wygrać z Elką”, 

„Muszę się dostać do A”, „to moja 

ostatnia szansa na kwalifikację” To te 

„przedwyścigowe myśli” napinają Cię 

jak strunę i sprawiają, że rozluźnienie 

staje się po prostu niemożliwe. Przez 

to zaczynasz skracać ruchy, gubisz 

rytm i płyniesz prawdopodobnie o 

wiele wolniej, niż jesteś w stanie.

Im istotniejszy wyścig, tym waż-

niejsze jest, byś pozostał spokojny, 

zrelaksowany i skupiony przed jego 

rozpoczęciem. Musisz zapamiętać, 

że nie znaczy to, że nie masz być 

pobudzony przed swoim startem.

Rozluźnienie psychiczne i fizy-

czne przed startem jest gwarancją, 

że twoje pobudzenie nie przerodzi 

się w spięcie. Jeśli uda Ci się to zro-

bić, sukces niemal pewny.

Niszczycielskie cele
Niestety, o wiele za dużo 

pływaków, trenerów i sportowców 

zapomina o relaksacji. Zamiast tego, 

zbyt wielką wagę przykładają do 

„niszczycielskich celów”:  pokona-

nia kogoś, osiągnięcia upragnio-

nego czasu lub zajęcie wysokiego 

miejsca. Stawianie sobie celów jest 

bardzo istotne w osiągnięciu sukce-

su na basenie, ale te cele powinny 

być siłą napędową tylko na trenin-

gu. Pozwalają Ci dać z siebie wszyst-

ko i dają dużo motywacji. Pomagają 

przetrwać najcięższe treningi i dają 

nadzieją w gorszych momentach.

Ciągłe przypominanie po co 

trenujesz i co chcesz osiągnąć da 

Ci silę, do „dalszego wykonywania 

tego, co wykonujesz”. Jednakże, w 

psychologii sportowej istnieje jed-

na podstawowa reguła: NIGDY NIE 

ZABIERAJ SWOICH CELÓW ZE SOBĄ 

NA START bo ciągle myślenie o nich 

wprawi Cię w zdenerwowanie, któ-

re nie pozwoli Ci wykorzystać w 

wodzie całego swojego potencjału. 

Jeśli twoim priorytetem na zawo-

dach będzie utrzymanie się w rozluź-

nieniu i zrelaksowaniu, presja zniknie.

Opr. Na podst. artykułu psychologa 

sportu dr. Alana Goldberga

PŁYWANIE nr 4 /2006

Jak radzić sobie z presją cz. 1
Czy  zastanawiałeś się kiedykolwiek, dlaczego tak wielu świet-
nych pływaków załamuje się przed ważnymi zawodami? Czemu 
szybciej pływają na treningu, niż na zawodach? Co powoduje, 
że wiele wyścigów wychodzi im lepiej na sprawdzianach lub 
spotkaniach niższej rangi niż na najważniejszych dla nich zawo-
dach? Odpowiedź jest prosta – to presja. 

11
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TYDZIEń NR 1 DaTa OD.................................................................. DO..................................................................

Poniedziałek Wtorek Środa

J K L
Zadowolenie z treningu Metraż

J K L
Zadowolenie z treningu Metraż

J K L
Zadowolenie z treningu Metraż

Metraż Metraż dzienny

J K L
Zadowolenie z treningu Metraż Metraż dzienny

J K L
Zadowolenie z treningu Metraż Metraż dzienny

J K L
Zadowolenie z treningu

1�
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suma

l. tren.

Km.

Śr. km. 
na trening
suma km.  
w sezonie

Kraul km.

Grzb. km.

mot. km.

Klas. km.

RR. km.

NN. km.

Ilość 
skoków
Ilość 
nawrotów

Inne

Waga

Wzrost

Czwartek Piątek sobota

J K L
Zadowolenie z treningu Metraż

J K L
Zadowolenie z treningu Metraż

J K L
Zadowolenie z treningu Metraż

Metraż Metraż dzienny

J K L
Zadowolenie z treningu Metraż Metraż dzienny

J K L
Zadowolenie z treningu Metraż Metraż dzienny

J K L
Zadowolenie z treningu

1�



1�

Wydolność sportowa 
spada już przy utra-
cie płynów odpowia-

dającej 2% masy ciała. Dostar-
czając organizmowi płynów w 
odpowiednim czasie, regular-
nie i w wystarczającej ilości, 
możesz zapobiec niekorzyst-
nemu deficytowi. Jeżeli to nie 
następuje, woda jest pobiera-
na z krwi i tkanek. Spowalnia 
to przepływ krwi. Skutek: za-
opatrzenie mięśni i organów 
w tlen i składniki odżywcze 
jest ograniczone. Utrudniona 
jest praca nerek. Ponadto nie-
dobór wody zaburza system 
termoregulacji organizmu, 
przez co może dojść do prze-

grzania. Oprócz spadku wy-
dolności niedobór wody może 
prowadzić do wystąpienia na-
stępujących symptomów: osła-
bienie, zawroty głowy, nudno-

ści, bóle głowy, skurcze mięśni 
i omdlenia.

Ważne jest nie tylko to, 

abyśmy dużo pili, ale także 
to, kiedy pijemy i w jakich 
ilościach. Prawidłowe picie 
poprawia Twoją wydolność i 
przyspiesza przemianę mate-
rii. Zalecenia:
– Pij jeszcze przed rozpoczęciem 
ćwiczeń, aby nie rozpoczynać 
treningu z deficytem płynów.
– Im zimniejszy napój, tym 
więcej pracy musi wykonać 
organizm, aby podgrzać go do 
temperatury ciała. Idealna jest 
temperatura pokojowa.
– Nie wlewaj wody czy od-
żywki w siebie, korzystniej 
dla organizmu jest pić po-
woli, drobnymi łykami i w 
regularnych odstępach czasu. 

Żelazna zasada mówi: 150 ml 
co 15 minut.
– Zapotrzebowanie na płyny 
wzrasta w trakcie aktywno-
ści fizycznej. Możesz łatwo 
sprawdzić, czy wypiła(e)ś od-
powiednio dużo, kontrolując 
wagę przed i po treningu. 
Utrata wagi odpowiada wy-
maganej ilości płynów, które 
musisz uzupełnić.
– Osoby uprawiające sporty 
wytrzymałościowe powinny 
regularnie i przede wszystkim 
jeszcze przed pojawieniem się 
uczucia pragnienia wypijać 
odpowiednie ilości płynów.
– Kto trenuje dłużej niż 1 godzi-
nę, powinien pamiętać o wę-

Złota reguła picia 
Wypijaj przed treningiem 
około 200 ml płynów, a 
potem co 15 minut 150 
ml w trakcie ćwiczeń. Po 
treningu wypij jeszcze 300 
do 500 ml, aby uzupełnić 
niedobory.

Niedobór żadnego innego składnika odżywczego nie odbija się na 
wydolności organizmu negatywnie tak szybko jak niedobór płynów.

Picie a sport
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glowodanach w napoju. Jeżeli 
trenujesz krócej, możesz sięg-
nąć po niskokaloryczne napoje 
witaminowo-mineralne.
– Przy wyborze napoju zwróć 
uwagę na to, aby zawierał 
możliwie mało dwutlenku wę-
gla, fruktozy i kwasów owo-
cowych. Napoje zawierające 
dużo kwasów owocowych i 

cukru, jak np. sok pomarań-
czowy, nie są dobrymi napo-
jami sportowymi, ponieważ 
odbierają organizmowi wodę, 
zamiast oddawać ją do krwi. 
Dlatego sok pomarańczowy 
jest nazywany hipertonicz-
nym. Efekt: w przypadku soku 
pomarańczowego płyn prze-
nika bardzo długo do krwi. 

Ponadto może on łatwo po-
wodować biegunki. Podobnie 
jest z zachwalanymi napojami 
jabłkowymi.
– Idealnymi napojami gaszą-
cymi pragnienie w trakcie 
uprawiania sportu są nisko-
kaloryczne drinki witamino-
wo-mineralne (np. Inkospor 
Active Mineral Light).Napo-

je te, zwane  hipotoniczny-
mi, zawierają mniej skon-
centrowane cząsteczki (np. 
glukozy i potasu) niż krew i 
dzięki temu mogą być szyb-
ko wchłaniane. Wyrównu-
ją straty wody i minerałów 
i pokrywają zwiększone w 
wyniku treningu zapotrze-
bowanie na witaminy.

Woda jest naszym naj-
ważniejszym skład-

nikiem odżywczym. Dzięki 
niej sprawny jest nasz umysł 
i ciało. Jest orzeźwiająca, 
niskokaloryczna i zdrowa. 
Woda jest niezbędna do ży-
cia i zapewnia dobre samo-
poczucie. Służy do transpor-
tu składników odżywczych, 
utrzymuje przemianę mate-
rii na odpowiednich obro-

tach, dba o prawidłowe krą-
żenie, jest odpowiedzialna 
za gładkość i jędrność skóry. 
Woda jest głównym składni-
kiem naszego organizmu. W 
zależności od wieku procen-
towy udział wody w masie 
ciała waha się od 70 do 50%. 
W trakcie aktywności fizycz-
nej i podczas upalnej pogo-
dy woda reguluje tempera-
turę ciała poprzez produkcję 

potu. Dlatego tak ważne jest 
regularne picie płynów, aby 
temperatura ciała mogła być 
zawsze dobrze regulowana. 
Eksperci zalecają wypijanie 
co najmniej 1,5 - 2 litrów 
dziennie, najlepiej niskoka-
lorycznych napojów nie za-
wierających cukru. Kto dużo 
się rusza, powinien dostar-
czyć organizmowi dodatko-
wo jeden litr płynów w każ-

dej godzinie treningu. Radzi-
my: nie czekaj, aż poczujesz 
pragnienie. Pojawia się ono 
wówczas, gdy organizm już 
ma niedobory płynów. Pij 
prawidłowo, a więc regular-
nie w ciągu dnia – poprawia 
to samopoczucie i jest waż-
ne dla funkcjonowania krą-
żenia, pracy nerek i jelit.

Expert Team:
 Inkospor / Germany

Kto chce być sprawnym musi pić !
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Zanim  wyjdziesz z domu
• Przeanalizuj cele, jakie chcesz 

osiągnąć na każdym dystansie na 
jakim startujesz. Przemyśl jeszcze 
raz rozkład tempa i strategię każ-
dego wyścigu.

• Sprawdź swój sprzęt: ręczniki, cie-
pły szlafrok lub polary ( aby twoje 
ciało nie traciło ciepła), okularki i 
czepki (co najmniej po 2 pary), stroje 
pływackie (na rozgrzewkę i na star-
ty), napoje do picia i energetyczne 
przekąski (czytaj zasady żywienia w 
dwumiesięczniku PŁYWANIE).

Po przyjściu/przyjeździe na pływalnię
• Najpierw zdobądź listę startową 

bądź preliminarz startów
 – omów terminarz startów z trene-

rem, rodzicami, kolegami z drużyny. 
–sprawdź kolejność startów, 
sprawdź konkurencje i serie, w 

których pływasz ( staraj się śledzić 
ilość serii pozostałych do twoje-
go startu, pamiętaj, organizatorzy 
mogą coś zmienić w ostatniej chwi-
li, staraj się być bardzo uważny gdy 
zbliża się Twoja konkurencja ) 

 – staraj się zrozumieć zasady jakie 
panują podczas rozgrzewki i podczas 
rozpływania (jeśli będzie taka okazja)

• Obejrzyj dokładnie basen, szczegól-
ną uwagę zwróć na:

 – głębokość przy obu końcach basenu
 – temperaturę wody
 – sprawdź bloki startowe (czy są 

stabilne czy chwiejne, czy są wy-
starczająco duże)

 – sprawdź ściany basenu  (czy są śli-
skie czy przyczepne).

 Na basenie
• Najważniejsze to uniknąć kontuzji 

i zapewnić elastyczność mięśniom 

i stawom. Musisz się dobrze poroz-
ciągać zanim wejdziesz do wody. 
Rozciągaj wszystkie stawy i mięśnie. 
Staraj się każdy ruch wykonywać po-
woli, delikatnie pracując nad każdym 
stawem 10-15 sekund. Powinieneś 
czuć łagodny nacisk na obszar, na 
którym się skupiasz. To nie może być 
ból. Najważniejsze partie mięśniowe 
to mięśnie  ramion i barków, grzbie-
tu, pachwiny, mięśnie dwugłowy i 
czworogłowy uda, stawy skokowe. 
Każdy ruch powtarzaj 2, 3 razy.

• Obok podajemy przykładowe roz-
grzewki. Opracowano je dla grup pły-
wających podczas dwugodzinnego 
treningu od  4 do 5,5 km. Ci, którzy nie 
mieszczą się w tych granicach powinni 
dokonać zmian w rozgrzewce. Jedną z 
zasad dobrej rozgrzewki jest to, że roz-
grzewka powinna zawierać od 33% do 
50% objętości treningowej

Krótki poradnik przedstartowy
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Rozgrzewka przedstartowa
• Na 15- 20 min przed planowanym 

startem (możesz to obliczyć) powi-
nieneś powtórzyć rozgrzewkę. Gdy-
byś miał szczęście, że na pływalni na 
której obywają się zawody jest basen 
rozgrzewkowy lub brodzik, postaraj 
się przepłynąć 200-250m. Staraj się 
aby wysiłek nie był zbyt intensywny 
( niskie tętno ). Jeżeli nie masz możli-
wości pływania staraj się potruchtać, 
wykonać kilka delikatnych skrętów 
i wymachów. Staraj się aby mięśnie 
były rozgrzane i elastyczne.

• Jeżeli masz dostęp do basenu roz-
grzewkowego lub brodzika prze-
płyń 100 m w taki sposób aby co 
dwadzieścia metrów wykonć 2, 3 
szybkie pociągnięcia. 

Rozgrzewka ogólna
• 3 serie ( 150, 100, 75, 50, 25 m ) 

tempo wolne: 1 seria dowolny, 2 
– grzbiet, 3 – klasyk bez przerw.

•  4 x 100m ( własny styl, zmniejszaj 

częstotliwości cykli zwiększając 
prędkość pływania). Zwiększaj ilość 
energii jaką wkładasz w każdy odci-
nek 100m tak, aby pierwszy był po-
płynięty przy 40%, drugi przy 60%, 
trzeci przy 70%, a czwarty przy 80% 
twoich możliwości. Przerwa pomię-
dzy odcinkami 30s.

Razem 1600m

Rozgrzewka sprinterska 
( pływający 50m i 100m ):

• 4 x 50m ( własny styl, zwalniaj czę-
stotliwości cykli zwiększając pręd-
kość pływania ). Zwiększaj ilość 
energii jaką wkładasz w każdy 
odcinek 50m tak, aby pierwszy był 
popłynięty przy 40%, drugi przy 
60%, trzeci przy 75%, a czwarty 
przy 90% twoich możliwości. 

• 2 x 25m ( własny styl, po skoku, 
przyśpieszaj od 40% możliwości do 
95% podczas każdego odcinka )

• 1 x 15 m po skoku sprint
• 2 x 12,5m ( własny styl, rozpędzanie 

do maksymalnej frekwencji, inten-
sywność rosnąca od 40% do 95 % )

• 1 x 100m spokojnie ( rozpływanie)

30s przerwy po każdym ćwiczeniu.
Razem 400m

Rozgrzewka dystansowa 
( pływający min 200m ):

• 4 x 50 tempo progresywnie: pierw-
sza 50-tka spokojne, w kolejnych 
zwiększaj prędkość, a w ostatniej 
postaraj się znaleźć tempo i czę-
stotliwość w jakich będziesz pły-
nął podczas wyścigu.

• 2 x 25m ( własny styl, po skoku, 
przyśpieszaj od 40% możliwości do 
95% podczas każdego odcinka )

• 1 x 25 m po skoku, tempo wyścigu
• 1 x 100m spokojnie ( rozpływanie )

30s przerwy po każdym ćwiczeniu.
Razem 375m

Łukasz Drynkowski
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Jeżeli z pewnych przyczyn sporto-
wiec nie ma możliwości dostatecz-
nego zgromadzenia glikogenu w 

mięśniach w okresie poprzedzającym za-
wody, ostatnią szansą na uzupełnienie 
wewnątrzustrojowych zasobów węglo-
wodanowych jest skomponowanie odpo-
wiedniego posiłku na kilka godzin przed 
startem. Rodzaj pokarmu, jego objętość 
i kaloryczność powinna być uzależniona 
głównie od czasu rozpoczęcia zawodów. 

Wiadomo, że imprezy sportowe mogą 
być rozgrywane o różnej porze dnia. Je-
żeli zawody zaplanowane są w godzi-
nach przedpołudniowych, wówczas 
pierwszy posiłek powinien być spożyty 

ok. 3-4 godziny przed ich rozpoczęciem 
i dostarczać ok. 30-35% ogólnego zapo-
trzebowania energetycznego. Głównym 
składnikiem pierwszego śniadania po-
winny być produkty żywnościowe obfi-
tujące w węglowodany złożone, których 
spożycie pozwala na odpowiednie uzu-
pełnienie rezerw glikogenu w wątrobie 
oraz glukozy we krwi. 

Posiłek powinien być również lek-
ko strawny, mało objętościowy, oraz 
charakteryzować się niską zawartość 
tłuszczu, by proces opróżniania żołąd-
ka i trawienia nie ulegał opóźnieniu. 
Wymóg ten jest niezwykle istotny, 
gdyż nieodpowiedni dobór produktów 

w posiłku poprzedzającym zawody 
może prowadzić do powstawania kolek 
jelitowych i ogólnego dyskomfortu w 
czasie trwania wysiłku. 

Niezwykle istotnym czynnikiem jaki 
należy uwzględnić podczas planowania 
ostatniego posiłku przed startem w za-
wodach jest ocena odporności psychicz-
nej sportowca. Wiadomo, że rywalizacji 
sportowej towarzysza silne reakcje ze 
strony ośrodkowego układu nerwowego, 
które w różny sposób mogą oddziaływać 
na tempo metabolizmu. Jeżeli na start w 
zawodach sportowiec reaguje silnym stre-
sem, najczęściej obserwuje się osłabienie 
perystaltyki jelit, zwolnienie przesuwu 

Zawodnicy wielu dyscyplin są w stanie osiągnąć wysoki poziom glikogenu  
w mięśniach zwiększając spożycie węglowodanów na 2-3 dni przed zawodami  
przy jednoczesnym zmniejszeniu obciążeń treningowych. Głównym źródłem  
węglowodanów powinny być produkty żywnościowe takie jak; ryż, kasza,  
makaron, pieczywo, owoce, soki owocowe oraz ziemniaki. 

Dieta w dniu zawodów
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treści pokarmowej, utrudnienie procesu 
trawienia i powstawanie zaparć. W ta-
kich okolicznościach zawodnikowi należy 
podać pokarm zawierający więcej włókna 
surowego a także zapewnić odpowiednie 
nawodnienie organizmu. 

W przypadku gdy sportowiec na 
start w zawodach reaguje napięciem 
nerwowym powodującym wzmożoną 
perystaltykę jelit (biegunki), pokarm 
powinien charakteryzować się mniej-
sza zawartością błonnika pokarmowe-
go. Niewskazane wówczas jest poda-
wanie przed zawodami przetworów 
zbożowych z mąki razowej, gruboziar-
nistych kasz, ciemnego ryżu oraz su-
rowych warzyw (szczególnie strączko-
wych) i owoców. 

Z produktów węglowodanowych 
niskobłonnikowych zaleca się nato-
miast pieczywo z jasnej mąki, biały ryż, 
sucharki, ziemniaki puree, przetwo-
ry owocowe (dżemy, soki, przeciery).  
Przykład posiłku poprzedzającego start 
w zawodach przedpołudniowych.

Pamiętaj, że wysoki poziom glikogenu w mięśniach można utrzymać poprzez stosowa-

nie diety wysokowęglowodanowej przez dłuższy okres czasu. Nie jest to jednak metoda 

zalecana, gdyż długotrwałe podawanie dużej ilości cukrów może prowadzić do powsta-

nia wielu niedoborów pokarmowych, zwłaszcza białek, witamin i minerałów, licznych 

zaburzeń fizjologicznych oraz nadmiernego zużycia węglowodanów kosztem udziału 

kwasów tłuszczowych w normalnych procesach przemiany materii. 

Opr. mgr Dariusz Szukała
Akademia Promocji Zdrowia

mleko 1,5%    - 250g  - 1 szklanka
rodzynki     - 20g  - 1/5 paczki
pestki słonecznika    - 20g  - 1/5 paczki
banan     - 150g  - 1 szt bez odpadków

płatki owsiane    - 80g  - 8 łyżek
Płatki owsiane na mleku z dodatkami

szynka z piersi kurczaka   - 30g  - 3 plasterki
pomidor     - 80g  - 1 szt. bez odpoadków
pestki słonecznika    - 20g  - 1/5 paczki

chleb razowy    - 50g  - 1 kromka 
Kanapka z szynką

dżem z czarnej porzeczki wysokosłodzony - 40g  - 2 łyżeczki
chleb razowy    - 50g  - 1 kromka
Kanapka z dżemem
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Model stroju a styl
Prawdą jest, że spora rzesza zawod-

ników oczekuje stroju dopasowanego 
do specyfiki ich stylu koronnego, jed-
nak nie tylko tym należy kierować się 
przy wyborze modelu. Jeden z produ-
centów już w nazwie modelu umiesz-
cza przeznaczenie stroju, co wielu 
osobom pozornie może ułatwić wybór. 
W przypadku mężczyzn na przykład 
sugeruje się szorty jako rozwiązanie 
uniwersalne, spodnie do kraula/delfi-
na, strój z nogawką do kolan do klasy-
ka, a z długą nogawką do kraula/delfi-

na/grzbietu. U kobiet uniwersalny jest 
krótki kostium, strój z nogawką do ko-
lan zaleca się żabkarkom, a z długą no-
gawką kraulistkom/grzbiecistkom. Po-
nadto w przypadku strojów damskich 
zdecydować należy o określonym tyle 
– plecy „otwarte” lub „zabudowane”. 

Są to jednak tylko ogólne wskazów-
ki. Uprawiając 2-3 style nie sposób prze-
cież przyzwyczaić się do kilku różnych 
strojów. Żabkarz może przecież czuć się 
dobrze i bić rekordy w stroju z długimi 
nogawkami (patrz przykład najlepszego 
polskiego żabkarza), a kraulistka może 

upodobać sobie strój przewidziany dla 
żabkarek. Pamiętaj – strój startowy ma 
być Twoją drugą skórą i nie możesz się 
do niczego „zmuszać”.

Materiał i przeznaczenie
Większość materiałów, z których 

wykonane są stroje startowe opartych 
jest o technologie opatentowane i za-
strzeżone przez producentów, a ich 
dokładny skład i parametry objęte są 
tajemnicą i ochroną. Istnieje kilka ty-
pów materiałów – jedne wydają się 
być jak „papier”, inne z kolei są grub-
sze i posiadają powierzchnię pokrytą 
określoną strukturą (stąd np. popu-
larna nazwa „skóra rekina”), jeszcze 
inne przypominają stroje treningowe. 
Istnieje wiele błędnych mitów co do 
funkcji, jakie pełnić mają stroje star-
towe. Podstawowym kryterium dla 
projektantów i producentów jest opty-

Zanim wybierzesz „skórę”...
Postęp technologiczny w ostatnich latach znacząco wpłynął na świadomość w 

zakresie strojów startowych używanych przez pływaków wyczynowych. Moda 

na „startówki” czy „skóry” zagościła w Polsce na dobre, czego dowodzi „wyścig 

zbrojeń” na każdych MP, nawet wśród najmłodszych kategorii wiekowych. Wy-

bierając strój nie daj się zwariować reklamie, zwłaszcza jeśli ma to być Twoja 

pierwsza „skóra”. 
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malna kompresja wywierana na mięś-
nie. To właśnie dlatego strój startowy 
ma sprawiać wrażenie ciasnego. Ma 
być Twoją drugą skórą, ma przylegać 
tak ściśle, jak to tylko możliwe. Ściśle 
przylegający strój zminimalizuje także 
wibracje wywołane przez wodę pod-
czas gdy płyniesz i wyeliminuje mogą-
ce kosztować cię cenne sekundy „bąble 
powietrza” powstające pod strojem. 
Bardzo ważne są też inne właściwości 
samego materiału - przede wszystkim 
nie może on chłonąć wody. W tym 
celu część producentów rezygnuje ze 
szwów (szwy zbierają dużo wody), a 
także oferuje stroje z powłoką teflo-
nową (materiał pokryty teflonem nie 
nasiąka prawie wcale). 

Powłoka teflonowa z czasem „wypłu-
kuje się” i strój może stopniowo tracić 
swoje właściwości. Tutaj zauważyć na-
leży, że stroje startowe nie mają takiej 
samej żywotności jak stroje treningowe. 
Większość z nich jest bardzo delikatna i 

przeznaczona wyłącznie do startów. Na 
rynek trafiają wprawdzie modele łączą-
ce zalety strojów startowych i trenin-
gowych o zwiększonej wytrzymałości 
na chlor, jednak choćby ze względu na 
ścisłe przyleganie do ciała i poczucie dy-
skomfortu wywołane kompresją nie za-
leca się „startówek” do treningu.

Dobór rozmiaru
Gdy decyzja co do marki i modelu 

jest już podjęta, możesz przystąpić do 
wyboru właściwego rozmiaru. Musisz 
czuć się w nim w miarę komfortowo i 
mieć na uwadze, że ma to być Twoja 
druga skóra, a nie „spodenki oporo-
we”, jednocześnie jednak nie możesz 
przesadzać ze zbyt małym strojem, 
bo nierzadko masz w nim się ścigać 
przez kilkaset metrów i musisz móc 
swobodnie oddychać. Poza tym zbyt 
mały strój będzie miał dużo niższą 
żywotność, a rosnąc możesz go wręcz 
rozerwać na strzępy.

Najlepiej pobrać wszystkie koniecz-
ne wymiary, które mogą pomóc ci w 
ustaleniu rozmiaru przed zakupem. 
Wielu producentów posiada tabele roz-
miarów mogące ułatwić wybór okre-
ślonych modeli. Jeśli masz wątpliwo-
ści, poproś o pomoc fachowca. Zawsze 
przydatna okazać się może przymiarka 
stroju koleżanki czy kolegi, by mniej 
więcej ustalić wielkość. Następujące 
wymiary pomogą Ci ustalić rozmiar 
(wymiary w cm) - mężczyźni - obwód 
klatki piersiowej (na wydechu)/obwód 
pasa/bioder/wzrost, kobiety natomiast 
biust/pod biustem/biodra/pas/wzrost.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania 
lub potrzebujesz pomocy, zajrzyj ko-
niecznie na stronę www.swimshop.pl 
– znajdziesz tam największy w Polsce 
wybór strojów startowych wiodących 
producentów oraz wiele przydatnych 
informacji. 

Maciej Kinal
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Zawodnicy podlegający kontroli anty-
dopingowej są do niej typowani trzema  
metodami
– pierwsza to metoda losowa 
– druga to metoda celowana – badani są 
konkretni zawodnicy u których wcześniej 
stwierdzono pozytywny wynik lub istnieją 
uzasadnione podejrzenia ,co do stosowania 
środków dopingujących
– trzecia to metoda tzw. klucza – do kontro-
li kierowani są zawodnicy zajmując określo-
ne miejsca w zawodach

Co musi wiedzieć zawodnik typowany  
do kontroli
– punkt kontroli dopingowej musi być od-
powiednio oznakowany
– do pomieszczeń nie mogą mieć dostępu 
osoby postronne
– osobom badanym ,muszą być zapew-
nione warunki intymności” ,ponieważ 

sama forma pobierania 
próbek jest mocno kre-
pująca
– osoby dokonujące bada-
nia, muszą posiadać widocz-
ne, imienne identyfikatory
– po wytypowaniu do kontroli 
zawodnik musi otrzymać pisemne 
zawiadomienie
– musi być też uprzedzony o konse-
kwencjach, w przypadku odmowy pod-
dania się
badaniu
– po potwierdzeniu swojej tożsamości, 
podpisaniu zawiadomienia musi pod-
dać się  
eskorcie kontrolerów, aż do czasu pobra-
nia próbki
– ma prawo zażądać, aby podczas kontro-
li towarzyszył mu, wybrany przez niego, 
przedstawiciel

Do prawidłowego bada-
nia niezbędne jest odda-
nie przez zawodnika ok. 
80 ml moczu

– zawodnik zobowiąza-
ny jest, do umożliwienia 

kontrolerowi (tej samej co 
zawodnik płci) bezpośredniej 

obserwacji całej drogi moczu (zawodnik 
musi odsłonić ciało od pasa do łydek). 
– Po pobraniu próbek, zawodnik i Przewod-
niczący Komisji Kontroli Antydopingowej 
wspólnie podpisują protokół.  Jeśli wynik 
badania dostaniemy przed upływem 14-u 
dni oznacza to, że był pozytywny i wykryto 
niedozwolone substancje. Wtedy mamy 7 
dni na złożenie odwołania i rozpoczęcie ba-
dania drugiej próbki, co może potwierdzić 
lub oddalić podejrzenia stosowania środ-
ków dopingujących.

Andrzej Wicher 
Sędzia klasy międzynarodowej

Kontrola antydopingowa
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Radź sobie ze stresem cz. 2 - rozluźnienie

Ćwicz
* - relaksacja to umiejętność. Jak to z 

każdą umiejętnością, im więcej będziesz 

ją ćwiczył, tym lepiej ją opanujesz

* - nie ma jednej „prawidłowej” drogi 

relaksowania się. Relaksacja jest bard-

zo indywidualną umiejętnością, a do 

ciebie należy znalezienie strategii lub 

kombinacji różnych elementów, które 

na ciebie działają najlepiej.

Delikatne rozciągamie
Rozciąganie jest czynnością bard-

zo uspokajającą. Pomaga Ci pozostać 

rozluźnionym. Skup całą swoją uwagę 

na mięśniach które rozciągasz i na tym, 

co się z nimi w tym momencie dzieje.

Skup się na sobie
Zamiast rywalom całą uwagę 

poświecić swojemu startowi. Wtedy 

definitywnie będziesz bardziej zrelak-

sowany i unikniesz pokusy bycia  na-

jlepszym. Przypomnij sobie całą pracę, 

którą włożyłeś w przygotowania. Skup 

się na swoim wyścigu. Jeśli twój umysł 

zacznie odpływać, a ty zaczniesz 

myśleć o swoich przeciwnikach, szyb-

ko zwróć swoją uwagę z powrotem na 

SIEBIE!

Rozerwij się!
Przed wyścigiem  zajmij się 

rzeczami, które pomogą Ci uwolnić 

się od niechcianej presji. Spróbuj 

porozmawiać lub pożartować z 

przyjaciółmi. Może trochę poczytasz? 

Niezłym pomysłem jest też granie w 

gry wideo. Możesz nawet odrabiać 

pracę domową (chyba ten pomysł 

jednak nikomu nie przypadnie do 

gustu!).

Posłuchaj muzyki
Słuchanie ulubionej muzyki jest 

świetnym sposobem na opanow-

anie zdenerwowania i kontrolowanie 

swoich nerwów. Jeśli jest to odpow-

iedni dla Ciebie rodzaj muzyki, nuty nie 

tylko oderwą Cię od skupiania się na 

rzeczach stresujących, ale pozwolą Ci 

także pozostać rozluźnionym. 

Zrelaksuj umysł
W swojej wyobraźni udaj się do „bez-

piecznego miejsca” - w którym czujesz 

się kompletnie zrelaksowany. Może to 

być plaża, pole namiotowe, czy jakiekol-

wiek inne miejsce. Jeśli codziennie przed 

pójściem spać będziesz ćwiczył odwied-

zanie tego specjalnego zakątka, będzie on 

dla Ciebie dostępny także w dniu startu.

Cele zostaw w domu
Musisz zrozumieć, że koncentrow-

anie się na tym, co sobie postanowiłeś i 

co chcesz osiągnąć, najczęściej sprawia 

tylko, że niepotrzebnie się stresujesz. 

Zamiast tego zapisz czas, który chcesz 

zrobić i miejsce, które chcesz zając, 

na kartce papieru co najmniej tydzień 

przed zawodami, po czym schowaj ją 

poza zasięgiem wzroku i nie ruszaj 

przed zakończeniem zawodów. 

Oddychaj przeponą
Nie możesz „spanikować” jeśli 

oddychasz głęboko i spokojnie swoją 

przeponą. To fizycznie niemożliwe! Naucz 

się oddychać przeponowo. Usiądź wygod-

nie i wdychając wolno powietrze nosem 

spokojnie dolicz do 4, przerwa, po czym 

wydychając je trochę szybciej dojdź do 7 

lub 8. Gdy to robisz, skoncentruj się na 

wznoszeniu i opadaniu twojej przepony.

Ćwicz to w domu regularnie 4 minu-

ty dziennie. Kiedy jesteś zastresowany, 

jeden czy dwa takie oddechy natychmi-

ast pomogą Ci się „wyluzować”.

A więc do dzieła i powodzenia w 

rozluźnianiu na ważnych zawodach! 

Opr. Na podst. artykułu psychologa 

sportu dr. Alana Goldberga

PŁYWANIE nr 5/2006 

Jest mnóstwo uspokajających technik, które pomagają zrelaksować się 
przed wyścigiem. Największy sekret pływania na maksimum swoich moż-
liwości to być spokojnym i zrelaksowanym przed wyścigiem. Nauczenie 
się pozostawania rozluźnionym jest jedną z najważniejszych umiejętności, 
które powienien opanować i wykorzystywać w swojej karierze sportowiec. 
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Najlepsze trenerskie rady
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Im więcej wysiłku w coś 
włożysz, tym więcej potem 
będziesz z tego miał

W pływaniu, jeśli nie potra-
fisz się cieszyć z każdego 
drobnego sukcesu – sport 
nigdy nie da ci satysfakcji
  
Lepiej umrzeć próbując niż 
nie spróbować nigdy

Nie ma znaczenia, czy je-
steś najlepszy, najważniej-
sze jest, że robisz wszystko, 
aby być najlepszym

Odkąd skończyłam 8 lat mój 
trener zawsze powtarzał 
mi, abym wyobrażała sobie, 
że jestem wielka. Mówił: ni-

gdy nie stawiaj przed sobą 
barier nie do pokonania, 
bo gdy nadejdzie właściwy 
moment nie wykorzystasz 
swojego potencjału i nigdy 
nie będziesz wiedziała na 
co cię naprawdę stać.  

To co naprawdę warte jest 
osiągnięcia nigdy nie przycho-
dzi łatwo i bez poświęceń.

Różnica pomiędzy tobą a 
olimpijczykami jest taka, że 
ty wierzysz, że nie możesz, 
a oni wierzą, że mogą. Ca-
łym sercem musisz wierzyć, 
że jesteś mistrzem.

Ścigaj się ze sobą i z czasem. 
Nie myśl o czasach uzyski-

wanych przez  innych i nie 
martw się dopóki twoje 
rezultaty, się poprawiają – 
nawet jeśli poprawiasz się 
maleńkimi kroczkami.

Spraw, aby trenerzy innych 
byli wściekli, ze ich zawod-
nicy trafili do tej samej  se-
rii co ty.

Na ważnych zawodach 
osiągniesz to – co sobie 
wcześniej wytrenowałeś!

Nie pływaj – ścigaj się!!!

Mój trener powiedział nam 
gdy mieliśmy 11 lat „Ból jest 
przejściowy i mija, duma 
pozostaje na zawsze”. Teraz 

mam 13 lat  i myślę o tym 
cały czas, zarówno w szkole 
jak i podczas treningu.

Najważniejsze są 3 rzeczy:

1. Zegar nigdy nie kłamie 
i jest to jedyna rzecz, 
którą możesz kontro-
lować. Ścigaj się z cza-
sem, nie z kolegami na 
sąsiednich torach.

2. Kiedy prowadzisz – nie 
daj się wyprzedzić, kie-
dy zostajesz z tyłu – nie 
poddawaj się

3. Pamiętaj, że z przodu nigdy 
nie ma korka.

Zwycięzcy – trenują, przegrani 
- tłumaczą się


