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Od Autorów
Praca nad niniejszym opracowaniem była dla autorów nie
lada wyzwaniem, zaszczytem i niezwykłym wyróżnieniem. Ze
względu na powszechny dostęp do niezliczonych materiałów szkoleniowych i cennych źródeł informacji każdy trener posiada obecnie możliwość skonfrontowania swojej wiedzy z doświadczeniami
innych szkoleniowców. Profesjonalne portale internetowe, kanały YouTube, zagraniczne książki, krajowe publikacje, konferencje
szkoleniowe, spotkania na zawodach i wiele, wiele innych dają nam,
trenerom, możliwość ciągłego rozwijania się i udoskonalania naszego warsztatu pracy.

Książka ta jest próbą usystematyzowania wiedzy na temat
treningu na lądzie w wieloletnim procesie szkolenia pływackiego.
Staraliśmy się stworzyć podręcznik, który pomoże nam wszystkim
w bezpiecznej i efektywnej pracy na lądzie, a naszym zawodnikom
da możliwość poprawy osiąganych rezultatów. Staraliśmy się zebrać
najważniejsze, naszym zdaniem, informacje oraz ćwiczenia, które
można wykorzystać w codziennym treningu. Nie jest możliwe zilustrowanie i opisanie wszystkich ćwiczeń, jednak głęboko wierzymy,
że niniejsze opracowanie będzie systematycznie wznawiane i wzbogacane o kolejne przydatne informacje.

Miłej lektury!
Kuba i Artur
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Wstęp
Prowadząc racjonalne szkolenie zawodników trenujących pływanie, trenerzy często zadają sobie pytania, z których wiele odnosi
się do treningu na lądzie. Nurtujące ich problemy dotyczą, między
innymi, wieku, w którym bezpiecznie można zacząć trening siłowy,
doboru odpowiednich ćwiczeń oraz ich właściwego dozowania i usytuowania w makrocyklu. Trening siłowy, wielokrotnie błędnie definiowany i kojarzony, jest niczym innym, jak tylko synonimem treningu oporowego. Opisuje się go jako specjalną formę poprawy kondycji,
która ma na celu wzrost możliwości produkcji siły lub przeciwstawiania się jej. Trening siłowy, wykorzystując zasadę stopniowanego
przeciążenia, zmusza organizm (mięśnie, ścięgna, kości) do adaptacji
i w ten sposób zwiększa jego możliwości siłowe. Jak w każdym ćwiczeniu fizycznym, również w tym rodzaju treningu istnieje ryzyko odniesienia kontuzji, jednak minimalizuje się je, stosując kilka prostych
zasad, a dwie najważniejsze to wykonywanie go pod nadzorem oraz
zgodnie z zaleceniami trenera. Zwłaszcza ostatnia wspomniana reguła wydaje się kluczowa i stanowiła istotę powstania niniejszego Atlasu
ćwiczeń. Regularna praca z zawodnikiem, bez względu na jego wiek
i doświadczenie, wymaga od trenera, instruktora czy nauczyciela

wiedzy, pozwalającej mu na bezpieczne przeprowadzenie procesu treningowego, którego nieodłącznym elementem jest trening na lądzie.
Należy pamiętać, że często pomijana lub lekceważona praca na lądzie
ma na celu zwiększenie ogólnej sprawności aparatu ruchu, czego konsekwencją jest zabezpieczenie zawodnika przed kontuzjami, a ćwiczenia siłowe zwiększają siłę gorsetu mięśniowego, ale również więzadeł
i ścięgien, co zwiększa stabilizację stawów i bezpieczeństwo podczas
treningów w wodzie.
Pływanie jest dyscypliną sportową, w której zawodników charakteryzuje niezwykle wysoka sprawność fizyczna. Niespecyficzne
środowisko, w jakim odbywa się rywalizacja, wymaga od sportowców doskonałej koordynacji – każda z czterech sportowych technik
pływackich łączy wielopłaszczyznowe ruchy ramion i nóg, które
odbywają się w nienaturalnej dla człowieka, poziomej pozycji ciała.
Niezwykle ważne jest, aby w treningu pływackim zwracać szczególną
uwagę na określone partie ciała, m.in. mięśnie tułowia oraz obręczy
biodrowej, jak również wzmacnianie mięśni głębokich – posturalnych, które tworzą tzw. core. Warunkiem końcowego sukcesu w pływaniu jest prawidłowe przenoszenie sił napędowych generowanych
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Wstęp

przez ramiona, tułów i nogi, co możliwe jest jedynie przy zachowaniu
odpowiedniej, stabilnej pozycji ciała w wodzie. Właściwe i efektywne
połączenie ruchu ramion i nóg oraz zachowanie prawidłowej pozycji ciała w wodzie wydaje się niemożliwe bez uzupełnienia treningu
w wodzie o pracę na lądzie. Wymaga ona pełnego zrozumienia mechanizmu ruchów pływackich oraz anatomii pływaka, ze szczególnym
uwzględnieniem funkcji poszczególnych mięśni i stawów. Ważne jest,
aby wiedzieć, które mięśnie odgrywają kluczową rolę napędową pływaka w wodzie, które są odpowiedzialne za prawidłowy ruch kończyny w fazie przygotowawczej, a które są istotne dla stabilizacji ciała lub
jego elementów.

Niniejszy atlas przeznaczony jest dla trenerów, instruktorów i nauczycieli pływania oraz wszystkich zawodników profesjonalnie, amatorsko lub rekreacyjnie uprawiających sport pływacki.
Autorzy starali się zebrać podstawowe ćwiczenia na lądzie, których
celem jest maksymalna poprawa rezultatów osiąganych w wodzie.
Dla lepszego zrozumienia i zilustrowania przydatności danych ćwiczeń w treningu pływackim przy każdym opisano jego przebieg oraz
główny cel. W atlasie zawarto również ćwiczenia, które są szczególnie przydatne podczas wykonywania rozgrzewki, zmniejszające ryzyko wystąpienia kontuzji pływackiej oraz przywracające zaburzoną
równowagę mięśniową.

Techniki pływackie
Jak wspomniano wcześniej, w racjonalnym planowaniu treningu na lądzie niezbędna jest wiedza dotycząca poszczególnych
technik pływackich. Całość sekwencji ruchowych jest zapewne znana
Czytelnikom niniejszego Atlasu, niemniej jednak autorzy zdecydowali się w sposób skrótowy opisać technikę pływania, skupiając się
zwłaszcza na ruchach zachodzących w poszczególnych stawach oraz
zaangażowanych w nich mięśniach.
KRAUL NA PIERSIACH
Podczas pływania kraulem na piersiach ciało znajduje się
pod wodą z wyjątkiem barków, głowy oraz ramion, będących
w czasie fazy przeniesienia nad wodą. Oś długa ciała tworzy z powierzchnią wody kąt od 0°, przy maksymalnej szybkości, do około
10°, w pływaniu z mniejszą intensywnością. W trakcie wykonywania oddechu następują zmiany w ułożeniu tułowia, podczas których
ruchy rotacyjne tułowia dochodzą do około 45–50°. Pływak osiąga
optymalną prędkość pływania, wykonując naprzemianstronne ruchy ramionami i nogami. Najczęściej stosowaną techniką jest kraul

A

B

Rys. 1. Kraul na piersiach (A, B)
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1
Pozycja wyjściowa
w leżeniu przodem na ławeczce, ramiona prostopadle
do podłoża, hantle trzymane oburącz (1).
Opis ruchu
unoszenie ramion przodem w górę, powrót do pozycji
wyjściowej (2).
Główne zaangażowane mięśnie
naramienny – część tylna, część przednia,
czworoboczny – część wstępująca.
Wskazówki techniczne
należy utrzymać szczytowe napięcie mięśni w górnym
położeniu, nie rozluźniać mięśni w trakcie ruchu oraz
utrzymać napięcie mięśni brzucha i pośladków.
Należy zwrócić uwagę na prawidłowe oddychanie
(wydech w górnym położeniu sztangielek).

wzorzec pchania

Unoszenie sztangielek
przodem w górę

2
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Wzorzec pchania

unoszenie sztangielek
Przodem w górę
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Modyfikacje ćwiczenia
z taśmą TB, z gumami pływackimi lub kettlami (A, B).

A

b
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Wzorzec przyciągania

Przyciąganie sztangielek do bioder

1
Pozycja wyjściowa
w leżeniu przodem na ławce ustawionej skośnie,
sztangielki trzymane oburącz, ramiona ustawione prostopadle
do podłoża (1).
Opis ruchu
przyciąganie sztangielek do bioder, kontrolowany powrót
do pozycji wyjściowej (2).
Główne zaangażowane mięśnie
najszerszy grzbietu, obły większy i obły mniejszy,
naramienny – część tylna.
Wskazówki techniczne
należy utrzymać szczytowe napięcie mięśni w górnym
położeniu ramion, kontrolować napięcie mięśni core oraz fazę
ekscentryczną ruchu (opuszczanie sztangielek).
Przyciąganie sztangielek do brzucha zwiększy zaangażowanie
mięśni górnej części pleców (naramienny tylny,
czworoboczny lędźwi, równoległoboczne).
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2
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Modyfikacje ćwiczenia
kettle, taśma treningowa, linka wyciągu,
zmiana pozycji wyjściowej (A, B).

A

b
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Przyciąganie sztangielek do bioder
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Wybrane pływackie ćwiczenia –
aktywacja i mobilizacja

Przekładanie talerzyka w leżeniu przodem

170

1
Wskazówki techniczne
Stanowi ono modyfikację ćwiczenia poprzedniego.
Utrzymując prawidłową pozycję ciała w leżeniu przodem
z ramionami ułożonymi w skrzydełka (w jednej ręce
indywidualnie dobrane obciążenie), należy unieść delikatnie
głowę i górną część klatki piersiowej (wzrok skierowany na
podłoże) oraz kończyny dolne (stopy zgięte podeszwowo).
Poprzez skurcz izometryczny mięśni grzbietu i nóg należy
utrzymać pozycję, a następnie w sposób kontrolowany, nie
zmieniając pozycji głowy, tułowia i kończyn dolnych, unieść
kończyny górne, podając sobie obciążenie z ręki do ręki,
powrócić do ułożenia ramion w skrzydełka (1, 2, 3).
Powyższe ćwiczenie wzmacnia mięśnie odpowiedzialne
za prawidłową pozycję ciała w wodzie – może być stosowane
zarówno w codziennej pracy przedtreningowej, jak również
w trakcie rozgrzewki przed zawodami. Dodatkowo to bardzo
ważne ćwiczenie prewencyjne, zmniejszające ryzyko urazu
w obrębie stawu ramiennego.

2
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Naprzemianstronne przyciąganie kolan
do klatki piersiowej w pozycji podporu przodem
z oparciem nóg o piłkę gimnastyczną

1

Wskazówki techniczne
Wykonując ćwiczenie, należy pamiętać o przyjęciu
prawidłowej pozycji podporu przodem. Stopy w zgięciu
podeszwowym ułożone stroną grzbietową na piłce (w celu
zwiększenia trudności stopy można oprzeć palcami). Ruch
przyciągania kolana do klatki piersiowej wykonujemy płynnie,
nie tracąc stabilnej pozycji ciała (1, 2).
Modyfikacją ćwiczenia może być jednoczesny (symetryczny)
ruch przyciągania kolan z toczeniem piłki.

Wybrane pływackie
ćwiczenia stabilizacyjne

91

2
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Pozycja wyjściowa
w pozycji klęku przodem do głównego punktu zawieszenia
włożyć przedramiona w taśmy dla stóp, rozkładając ciężar
równo na obie kończyny górne (stawy łokciowe zgięte do
kąta prostego). Z tej pozycji unieść biodra i wyprostować stawy
kolanowe, tak aby zachować prostą linię ciała (biodra
na wysokości tułowia – ciało w pozycji „deski”) (1).

Główne zaangażowane mięśnie
prosty brzucha, czworoboczny, prostownik grzbietu,
prostowniki stawu kolanowego.
Ćwiczenie wzmacnia mięśnie core odpowiedzialne
za utrzymanie prawidłowej pozycji ciała w wodzie, przy
jednoczesnym wykonywaniu ruchów kończyn górnych.

Opis ruchu
wytrzymanie pozycji deski.
Modyfikacją oraz trudniejszą wersją tego ćwiczenia jest
wykonywanie w pozycji deski kontrolowanych ruchów
w stawach ramiennych. Ruchy mogą się odbywać w jednej
płaszczyźnie: poprzecznej, czyli przód–tył, lub czołowej,
tzw. kółeczka.

1

Pływacki trening funkcjonalny
w podwieszeniu (TRX®)

Deltoide Fly – Swimmer Pull

Ustawienie TRX®
taśma dla stopy do połowy kości piszczelowej.
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1
Rozciągane mięśnie
piersiowy większy, naramienny część przednia,
kruczo-ramienny, piersiowy mniejszy.
Uwagi
Wykonując to ćwiczenie z partnerem, należy być z nim
w stałym kontakcie. W wersji pierwszej ćwiczenia kręgosłup
oraz stawy łokciowe powinny być wyprostowane (1, 2).
Ćwiczenie można wykonać również samodzielnie, blokując
przedramiona o krawędzie ściany lub obustronnie o framugę
drzwi, a następnie wykonując wykrok wraz z pochyleniem się
w przód.
W wersji drugiej ćwiczenia z partnerem staw łokciowy
powinien być zgięty, a w zależności od kąta ustawienia
w różny sposób rozciąga się poszczególne mięśnie piersiowe
(kąt prosty, ostry, rozwarty) (3). Ćwiczenie można wykonać
samodzielnie, opierając zgiętą w stawie łokciowym kończynę
górną oraz boczną część klatki piersiowej o ścianę, a następnie
wykonując rotację w kierunku od ściany.

2
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Wybrane pływackie ćwiczenia
rozciągające (stretching)

Rozciąganie zginaczy oraz mięśni obniżających
i wysuwających obręcz barkową w przód
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Wybrane pływackie ćwiczenia
rozciągające (stretching)

Rozciąganie zginaczy oraz mięśni obniżających
i wysuwających obręcz barkową w przód
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