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Obszary wiedzy skupione wokół kształtowania  
mistrzostwa sportowego



Brytyjczycy poszukują już uzdolnionych 
zawodników, którzy stworzą reprezentacje 

na IO w 2016 i 2018 r.



Wstępna identyfikacja

Potwierdzanie

Etapy szkolenia talentów

Wspieranie rozwoju



Wstępna identyfikacja

Potwierdzanie

Etapy szkolenia talentów

Wspieranie rozwoju
Transfer



Yelena Isinbayeva(skok o tyczce)
- rekordzistka świata i mistrzyni olimpijska z Aten i Pekinu -
do 15 r.ż. uprawiała gimnastykę

ShellyRudman(skeleton)
- vice-mistrzyni olimpijska z  Turynu - do 21 r.ż. uprawiała 

Przykłady zakończonych sukcesem 
transferów pomiędzy sportami

ShellyRudman(skeleton)
- vice-mistrzyni olimpijska z  Turynu - do 21 r.ż. uprawiała 
bieg na 400 m ppł

Rebecca Romero(kolarstwo torowe)
- mistrzyni olimpijska z Pekinu - do 26 r.ż. uprawiała 
wioślarstwo  - vice-mistrzyni olimpijska z Aten

Clara Hughes (łyżwiarstwo szybkie) 
- mistrzyni olimpijska z Turynu (ogółem 4 medale ZIO) - do 
28 r.ż. uprawiała kolarstwo - dwukrotna medalistka z Atlanty



Cel programu

Kontrola sprawności fizycznej oraz 
monitorowanie stanu zdrowia i rozwoju 
sportowego zawodników objętych systemem 
sportu dzieci i młodzieży - wsparcie rozwoju sportu dzieci i młodzieży - wsparcie rozwoju 
sportowego najbardziej utalentowanych osób. 



Znaczenie praktyczne programu

Pomoc polskim związkom sportowym w ocenie 
efektywności szkolenia oraz we właściwym 
doborze i przygotowaniu zawodników 
do udziału zawodach najwyższej rangi, w tym do udziału zawodach najwyższej rangi, w tym 
do igrzysk olimpijskich.



Sporty i dyscypliny 
sportowe biorące 
udział w programie



Dyscypliny naukowe realizujące 
program 

• Antropologia

• Biochemia

• Biomechanika• Biomechanika

• Endokrynologia

• Fizjologia wysiłku 

• Fizjologia żywienia

• Genetyka

• Medycyna sportowa

• Psychologia



Ogólny zakres wykonywanych badań

•• Stan zdrowia (układ krążenia i układ oddechowy, Stan zdrowia (układ krążenia i układ oddechowy, 
parametry krwi)parametry krwi)

•• Budowa anatomiczna (wymiary, skład i typ budowy ciała)Budowa anatomiczna (wymiary, skład i typ budowy ciała)

•• Wydolność fizyczna (w długotrwałych i/lub Wydolność fizyczna (w długotrwałych i/lub 
krótkotrwałych wysiłkach)krótkotrwałych wysiłkach)

•• Szybkość, siła i moc mięśniowaSzybkość, siła i moc mięśniowa•• Szybkość, siła i moc mięśniowaSzybkość, siła i moc mięśniowa

•• Technika ruchu w naturalnych warunkach (wiosłowanie Technika ruchu w naturalnych warunkach (wiosłowanie 
na kajaku lub łodzi wioślarskiej)na kajaku lub łodzi wioślarskiej)

•• Cechy psychologiczne (inteligencja, temperament, Cechy psychologiczne (inteligencja, temperament, 
percepcja, motywacja, odporność na stres i in.) percepcja, motywacja, odporność na stres i in.) 

•• Genetyczne predyspozycje (ACTN3, ACE)Genetyczne predyspozycje (ACTN3, ACE)



Podstawowe kryteria oceny Podstawowe kryteria oceny 
zawodników zawodników 

1.1. Odniesienie do wyników osiąganych Odniesienie do wyników osiąganych 
przez najlepszych zawodników w danej przez najlepszych zawodników w danej 
dyscyplinie sportowejdyscyplinie sportowejdyscyplinie sportowejdyscyplinie sportowej

2.2. Długoterminowa ocena tempa progresji Długoterminowa ocena tempa progresji 
badanych wskaźnikówbadanych wskaźników



Ustalanie kryteriów wyznaczania 
talentów wioślarskich

1. Mikulic P. Maturation to elite status: a six-year 
physiological case study of a world champion rowing crew. 
Eur J Appl Physiol (2011) 111:2363–2368

2. Izquierdo-Gabarren M i wsp. Physiological factors to 
predict on traditional rowing performance. Eur J Applpredict on traditional rowing performance. Eur J Appl
Physiol (2010) 108:83–92

3. Klusiewicz A i wsp. Diagnostic value of indices derived 
from specific laboratory tests for rowers.Biol Sport
(1999)16:39-50



Talenty wioślarskie na tle mistrzów 
olimpijskich z Pekinu (M4x)

KZ
BZ



Talenty wioślarskie na tle 
ubiegłorocznych mistrzów świata (M4x)

Wiek
(lat) 16 17 18 19 20 21
Wysoko ść ciała 186 187 187 188 188 188
(cm) (185–188) (185–188) (185–189) (186–189) (186–189) (186–190)
#1 196 197
#2 187 187 188
Masa ciała 87 90 91 95 96 95
(kg) (85–90) (88–93) (88–96) (91–100) (93–102) (91–101)
#1 90 92
#2 94 93 96
Zawarto ść tłuszczu 13,4 12 11,2 10,2 9,9 9,4
(%) (11,8–14,5) (9,8––13,9) (8,2–13,5) (9,0–12,6) (7,0–11,6) (6,6–12,3)
#1 9,7 11,7
#2 12,7 11,7 13,8
Beztłuszczowa masa 
ciała 75 80 81 85 87 86
(kg) (73–77) (77–81) (78–83) (83–87) (84–90) (85–89)
#1 90,3 88,3
#2 87,3 88,3 86,2



Talenty wioślarskie na tle 
ubiegłorocznych mistrzów świata (M4x)

16 17 18 19 20 21
Wiek



Talenty wioślarskie na tle 
ubiegłorocznych mistrzów świata (M4x)

16 17 18 19 20 21
Wiek



Ustalanie kryteriów wyznaczania 
talentów kajakarskich

1. van Someren KA, Howatson G. Prediction of flatwater
kayaking performance . Int J Sports Physiol Perform. (2008) 
3:207-218

2. Bishop D. Physiological predictors of flat-water kayak 
performance in women. Eur J Appl Physiol. (2000) 82:91-97performance in women. Eur J Appl Physiol. (2000) 82:91-97

3. Sitkowski D. Some indices distinguishing Olympic or world 
championship medalists in sprint kayaking. Biol Sport 
(2002) 19:133-147 



Talenty kajakarskie na tle wicemistrzyni olimpijskiej z 
Pekinu (K2 500 m) i pozostałych czołowych polskich 
zawodniczek z poszczególnych kategorii wiekowych
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Talenty kajakarskie na tle ubiegłorocznej wicemistrzyni 
świata (K1 200 m) i pozostałych czołowych polskich 
zawodniczek z poszczególnych kategorii wiekowych
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Talenty kajakarskie: profile wydolnościowe



Talenty kajakarskie: 
profile antropologiczne



Talenty kajakarskie: 
profile hormonalne



Wrodzone predyspozycje wysiłkowe

EeroEero MäntyrantaMäntyranta::
trzykrotny mistrz olimpijski trzykrotny mistrz olimpijski 
w biegach narciarskich, w biegach narciarskich, w biegach narciarskich, w biegach narciarskich, 
u którego stwierdzono u którego stwierdzono 
rodzinnie występującą rodzinnie występującą 
mutację genu receptora mutację genu receptora 
erytropoetyny, skutkującą erytropoetyny, skutkującą 
znacznie zwiększoną liczbą znacznie zwiększoną liczbą 
(ponad 25%) czerwonych (ponad 25%) czerwonych 
krwinek. krwinek. 



Badania genetyczne w sporcie



Badania genów warunkujących predyspozycje do 
wykonywania różnego rodzaju wysiłków fizycznych

ACTN3
(RR/RX/XX)

ACE
(II/ID/DD)



Genotyp a predyspozycje wysiłkowe

ACTN3ACTN3

ACEACE



Przykładowe wyniki oznaczeń genotypu ACE

Próbki (patrząc od lewej) należą 
do badanych o następujących 
liczbach porządkowych:
38, 30, 35, 45.



Genotyp a zdolność do wysiłków 
wytrzymałościowych



Nowe metody oceny predyspozycji wysiłkowych:
całkowita masa hemoglobiny tHBmass (g)



Hemoglobina a wydolność tlenowa



Pomiar całkowitej masy hemoglobiny



Całkowita masa hemoglobiny a płeć i charakter 
uprawianej dyscypliny sportowej 



Całkowita masa hemoglobiny u młodych polskich 
biegaczy na średnich i długich dystansach na tle 

zawodników kenijskich i niemieckich



Długoterminowy program rozwoju 
zawodników



Wiek rozpoczęcia treningu u zawodników 
uczestniczących w Igrzyskach w Atenach



Długoterminowy program rozwoju 
zawodników

Relatywnie późniejsza specjalizacja i mniejsze obciążenia treningowe we wczesnym Relatywnie późniejsza specjalizacja i mniejsze obciążenia treningowe we wczesnym 
okresie dojrzewania, ale za to większa ich progresja na dalszych etapach kariery okresie dojrzewania, ale za to większa ich progresja na dalszych etapach kariery 

zawodniczej (>18 zawodniczej (>18 r.żr.ż)  są, przynajmniej w sportach wymiernych, najlepszą drogą do )  są, przynajmniej w sportach wymiernych, najlepszą drogą do 
osiągania znaczących sukcesów sportowych w kategorii seniorów.osiągania znaczących sukcesów sportowych w kategorii seniorów.



Zmiany z wiekiem poziomu wskaźników 
antropometrycznych u medalistek MŚ i IO w kajakarstwie 

na tle mniej utytułowanych zawodniczek 



Zmiany z wiekiem poziomu wskaźników wydolności 
fizycznej u medalistek MŚ i IO w kajakarstwie na tle mniej 

utytułowanych zawodniczek 



Częstość występowania zaburzeń czynności 
serca u zawodników i zawodniczek 

uczestniczących w programie



Częstość występowania niedoborów żelaza 
u zawodników i zawodniczek uczestniczących 

w programie



Odsetek zawodników i zawodniczek 
uczestniczących w programie odznaczających 

się otłuszczeniem ciała powyżej normy* 

* Normy dla poszczególnych dyscyplin sportowych





Czynniki sprzyjające rozwojowi talentu 
sportowego

• Wysoka (naturalna) aktywność w okresie dzieciństwa
• Uczestnictwo w różnych sportach i stosunkowo późna specjalizacja 
• Relatywnie wolny lecz stały rozwój kariery sportowej
• Zdolność do trwałego zaangażowania w sport• Zdolność do trwałego zaangażowania w sport
• Radość z samego uprawiania sportu
• Przychylność ze strony rodziny i otoczenia
• Dorastanie z rodzeństwem
• Większa niezależność od przyjaciół
• Kreatywność



Czynniki hamujące rozwój talentu 
sportowego

• Silna presja ze strony otoczenia (wymagający ojciec)  
• Wewnętrzny konflikt ról w życiu
• Brak socjalnego wsparcia• Brak socjalnego wsparcia
• Brak umiejętności i specjalistycznej wiedzy trenerskiej
• Problemy medyczne (fizyczne ograniczenia i niedomagania)
• Bariery mentalne



Ograniczenia w identyfikacji talentów

• Jednorazowe testowanie zawodników daje ograniczone możliwości 
przewidywania ich przyszłych wyników sportowych, gdyż nie można 
zakładać, że ci, którzy są najlepsi w swoich grupach wiekowych 
będą dominować w przyszłości. 

• Pojedyncze wskaźniki diagnostyczne są słabymi wyznacznikami • Pojedyncze wskaźniki diagnostyczne są słabymi wyznacznikami 
przyszłych sukcesów  sportowych i nie mogą stanowić zasadniczego 
elementu systemu identyfikacji talentów .

• Identyfikacja talentów sportowych wśród osób będących przed 
okresem pokwitania zwykle nie daje zadowalających rezultatów.

• W tzw. sportach o otwartych umiejętnościach (np. gry zespołowe i 
większość sportów walki), jak dotąd brakuje wiarygodnych kryteriów 
oceny talentu, niemniej jednak i w tych sportach istnieje 
konieczność śledzenia rozwoju psychofizycznego zawodników. 



Dziękuję za uwagę


