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Summary 

Above work was about the speed of the development of young athletes aged 12-13. 

Described and compared the results of two seasons beginning sprinters. It is noted as 

significantly affected by training targeted for such young players. In the first year, training 

were only for develop general motor skills. Players had very calm training and they developed 

with a wide range of exercises theirs physical abilities. In the second year, it’s easy to see the 

results of the exams in jumping and for short distances, how much they improved the ability 

of motor skill - speed. We can shape speed only during a state of complete relaxation of the 

body. For athletes aged 12-13 years, the gap between the two performance at full speed 

should be 8-10 minutes. We improving the technique in runs "cool " when we are able to keep 

control of the movement. During preparing before short races, really important in the 

periodization of training is the use of exercises that are best approximate the characteristics of 

competition. A very important part of preparation is to develop the capacity speed events so 

that they reach the highest level. 

 

Streszczenie 

 

W poniższej pracy podjęto temat kształtowania szybkości u młodych zawodniczek w 

wieku 12-13 lat. Opisano i porównano wyniki dwóch sezonów początkujących sprinterek. 

Zauważa się, jak istotny wpływ ma trening ukierunkowany dla tak młodych zawodników. W 

pierwszym roku, treningi miały charakter tylko i wyłącznie ogólnorozwojowy. Zawodniczki 

były prowadzone bardzo spokojnie i rozwijały dzięki szerokiej gamie ćwiczeń, swoje 

zdolności fizyczne. W drugim roku, widać po wynikach w sprawdzianach w skoczności i na 

krótkich odcinkach, jak bardzo, poprawiły zdolność motoryczną, jaką jest szybkość.  

Kształtujemy ją w warunkach pełnego wypoczynku organizmu. Dla zawodniczek w wieku 

12-13 lat przerwa między dwoma biegami wykonywanymi pełną szybkością powinna 
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wynosić 8-10 minut. Technikę doskonalimy w biegach „na luzie”, gdy zachowujemy kontrolę 

nad ruchem. Przygotowując się do startu w biegach krótkich, istotnym w periodyzacji 

treningu jest wykorzystanie ćwiczeń, które będą jak najbardziej przybliżały charakterystykę 

konkurencji. Bardzo ważnym punktem przygotowania jest rozwój możliwości 

szybkościowych tak, aby osiągnęły one jak najwyższy poziom. 

 

 

 

 

 

Wstęp 

 

Trening sportowy, polega on na rozwoju sprawności funkcjonalnej wszystkich 

organów i  układów organizmu, zapewniający osiągnięcie wysokich wyników sportowych. 

Na osiągnięcie celu potrzeba długofalowego i  systematycznego procesu, który w  zależności 

od danego przygotowania zawodnika, będzie potrzebował kolejno stawianych wymagań. 

Podstawą do kierowania procesem treningowym jest prawidłowe i  trafne określenie wieku 

rozwojowego trenujących oraz ich poziomu sprawności fizycznej oraz zaawansowania 

sportowego. W sporcie, bez względu na poziom sportowy, każdy trener dąży do tego, aby 

jego zawodnik uzyskiwał coraz to lepsze wyniki, dlatego niezwykle ważne jest dobieranie 

odpowiednich środków treningowych, aby w  pełni wykorzystać zakres możliwości 

motorycznych zawodnika, oczywiście bez uszczerbku na jego zdrowiu(Iskra,Socha,Sozański). 

Cel 

 

Celem tej pracy jest ukazanie zróżnicowania rozwoju dziewczynek w  wieku 12-13 lat. 

Przedstawiono jak trening ukierunkowany wpływa na przygotowanie zawodniczek pod kątem 

biegów krótkich, a także pozytywnego wpływu treningu wszechstronnego na dalszy rozwój. 

 

Materiał badawczy 

 

Materiał badawczy stanowiły dziewczynki w wieku 12-13 lat uprawiający 

lekkoatletykę ukierunkowaną na biegi krótkie. Wybrano te zawodniczki, które najbardziej 

systematycznie uczęszczały na zajęcia treningowe. 
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Analiza najlepszych wyników osiągniętych w  pierwszym i  drugim roku badań młodych 

sprinterek 

W metodach treningu sprinterskiego niezbędne jest kształtowanie wskaźnika 

szybkości.  Dla dziewcząt w  wieku młodzika, kształtowanie szybkości w  większości jest 

jeszcze budowane poprzez stosowanie różnych form zabawowych i  ćwiczeń 

ukierunkowanych. W rozwijaniu zdolności motorycznych zawodniczek na tym etapie 

szczególny nacisk jest na przygotowanie siłowe- ogólne, skocznościowe, gibkościowe oraz 

bardzo ważne- koordynacji ruchowej. Ćwiczenia specjalne w  uproszczonej formie są 

stosowane dopiero w  okresie startowym, aby uniknąć tzw. „bariery szybkościowej”, czyli 

poprzez powtarzanie standardowych ruchów o maksymalnej intensywności wytwarza się 

stereotyp ruchowy, przez co następuje stabilizacja poziomu szybkości i  dochodzi do braku 

jego poprawy, mimo treningów szybkościowych- wskaźnik ten się nie poprawia. Ze 

szczególną ostrożnością ćwiczenia o   maksymalnej intensywności należy stosować u 

 zawodników o   nieustabilizowanej technice. Skutek może być odwrotny od założonego: 

utrwalone złe nawyki i  stabilizacja szybkości. Kształtowanie szybkości opiera się na 

metodach powtórzeniowych z  nastawieniem na wysiłki submaksymalne, maksymalne 

wykonywanego ruchu. Zależy to od okresu przygotowania zawodnika i  wymaganego 

poziomu szybkości na dany czas (Borek,Byzdra,Maćkała). 

Pierwszy rok badań  

Poniżej przedstawione zostały tabele najlepszych wyników zawodniczek od 1-5 w 

 sezonie startowym w  pierwszym roku trenowania na poszczególnych treningach o  akcencie 

szybkościowym, skocznościowym oraz najlepszych wynikach w  sezonie. Zawodniczki w 

 pierwszym roku trenowania przygotowywane były wszechstronnie. Treningi miały charakter 

ogólnorozwojowy. Wszystkie zawodniczki były przygotowywane jednakowo, bez większych 

zmian w  planach treningowych. Treningi pod kątem biegów krótkich były tylko akcentem 

zabawowym dla zawodniczek z  ćwiczeniami t.j starty sytuacyjne czy wyścigi rzędów z 

 pokonywaniem przeszkód. 

 

Tabela 1. Krótkie odcinki- pierwszy rok treningów 

L.p 30 metrów 40 metrów 50 metrów 60 metrów 

Zawodniczka Nr 1 5,0 6,47 8,22 9,59 
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Zawodniczka Nr 2 4,62 6,0 7,62 8,86 

Zawodniczka Nr 3 4,56 5,97 7,28 8,78 

Zawodniczka Nr 4 4,55 6,0 7,44 8,62 

Zawodniczka Nr 5 5,0 6,23 7,82 9,25 

Źródło: Dzienniczki treningowe z  2011/2012 roku 

 

 

Tabela 2. Najlepsze wyniki zawodniczek uzyskane na oficjalnych zawodach organizowanych przez 

Pomorski Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki- pierwszy rok treningów 

L.p 60 m hala 100 metrów  300 metrów Skok w  dal  

(z 12 kroków) 

Zawodniczka Nr 1 9,78 15,38 (+1,4) 47,23 3,53 

Zawodniczka Nr 2 9,68 14,77 (+1,5) 46,76 3,52 

Zawodniczka Nr 3 9,79 14,40 (+2,0) 46,46 4,18  

Zawodniczka Nr 4 9,98 16,99 (+1,0) 47,46 4,67  

Zawodniczka Nr 5 9,84 16,88 48,21 4,36 

Źródło: http://pzla.pl/statystyka.php?_a=1&kat_id=44&_id=3776&kat_id=44 

 

 

Tabela 3. Najlepsze wyniki zawodniczek w  treningu skoczności- pierwszy rok treningów 

L.p W dal z  miejsca 3-skok z  miejsca 5-skok z  miejsca 

Zawodniczka Nr 1 1,99 5,15 9,03 

Zawodniczka Nr 2 2,0 5,40 9,23 

Zawodniczka Nr 3 2,24 5,50 8,0 

Zawodniczka Nr 4 2,10 5,66 9,62 

http://pzla.pl/statystyka.php?_a=1&kat_id=44&_id=3776&kat_id=44
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Zawodniczka Nr 5 1,98 5,20 8,80 

Źródło: Dzienniczki treningowe z  2011/2012 roku 

 

Drugi rok badań 

W następnym roku trenowania, zawodniczki przygotowywane były już konkretnie 

pod biegi sprinterskie. Wszystkie wymienione wyżej zawodniczki rozpoczęły treningi ściśle z 

 akcentem na rozwijanie zdolności szybkościowych. Zawodniczki w  okresie przygotowania 

wszechstronnego nadal wykonywały pracę na treningach o   akcencie rozwijania ogólnej 

sprawności, siły, koordynacji oraz motoryki. 

Tabela 4. Sprawdziany szybkościowe- drugi rok treningów 

L.p 30 metrów 40 metrów 50 metrów 60 metrów 

Zawodniczka Nr1  4,59 6,09 7,56 8,97 

Zawodniczka Nr2  4,16 5,53 6,84 8,46 

ZawodniczkaNr 3  4,41 5,84 7,11 8,56 

ZawodniczkaNr 4  4,35 5,73 6,97 8,46 

ZawodniczkaNr 5  4,53 5,81 7,28 9,03 

Źródło: Dzienniczki treningowe z  2012/2013 roku 

Tabela 5. Najlepsze wyniki zawodniczek uzyskane na oficjalnych zawodach organizowanych przez 

Pomorski Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki- drugi rok treningów 

L.p 60 m hala 100 metrów  

Zawodniczka Nr 1  9,67 15,02 (+1,8) 

Zawodniczka Nr 2  9,16 14,66 (-0,5) 

Zawodniczka Nr 3  9,72 13,88 (+1,9) 

Zawodniczka Nr 4  9,88 13,92 (+2,0) 

Zawodniczka Nr 5  9,47 15,35 (+1,3) 
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Źródło: http://pzla.pl/statystyka.php?_a=1&kat_id=44&_id=3776&kat_id=44 

 

Tabela 6. Najlepsze wyniki zawodniczek w  treningu skoczności- drugi rok treningów 

L.p W dal z  miejsca 3-skok z  miejsca 5-skok z  miejsca 

Zawodniczka Nr 1 2,05 5,82 9,70 

Zawodniczka Nr 2 2,13 6,05 9,64 

Zawodniczka Nr 3 2,27 5,80 9,98 

Zawodniczka Nr 4 2,18 6,10 10,13 

Zawodniczka Nr 5 2,05 5,38 9,40 

Źródło: Dzienniczki treningowe z  2012/2013 roku 

Dyskusja i podsumowanie 

Etap treningu wszechstronnego (okres przygotowawczy) 

W tym okresie (wrzesień) zawodniczki w  wieku 12-13 lat przygotowywane pod kątem 

konkurencji biegu na 100 metrów objęte były przygotowaniem wszechstronnym. 

Zawodniczki trenując 3 razy w  tygodniu: poniedziałek, środa, piątek realizowały trening 

składający się głównie na zadaniach ogólnego usprawnienia  

i  wzmocnienia swojego organizmu. Trening trwał średnio 1h 30min. Trening głównie opierał 

się na dłuższej rozgrzewce (45minut) na odcinku 20m, w  której wykonywały wszystkie 

ćwiczenia gibkościowe, skipowe, skocznościowe. Rozgrzewka również zawierała formy 

stretchingu, który przeplatany był z  ćwiczeniami gibkościowymi na tartanie w  różnych 

pozycjach. 

Dalsza części treningu to: 

a) Poniedziałek- sprawność na materacach (około 30’); różnego rodzaju ćwiczenia 

zaczynając od najprostszych przewrotów, po coraz to bardziej skomplikowane oraz elementy 

skocznościowe na materacach t.j: podskoki obunóż A i  C, wieloskoki, wieloskoki po skosie 

materacy, podskoki na palcach i  piętach. 

http://pzla.pl/statystyka.php?_a=1&kat_id=44&_id=3776&kat_id=44
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b) Środa- rzuty wielobojowe piłkami lekarskimi 2-3 kg; rzuty wielobojowe przodem, 

tyłem, z  przed klatki, z  za głowy, z  wybiegiem, z  przysiadu oraz bokiem ze skrętami 

tułowia. 

c) Piątek- sprawność ogólna na płotkach (30’); zawodniczki wykonywały ćwiczenia 

usprawniające na płotkach t.j przejścia pod i  nad płotkiem, bokiem pod  

i  nad płotkiem, nożyce, przejścia zakroczne i  atak z  boku płotka, przejścia przez środek 

płotka na obie nogi, „wiatraki”, „bociani chód’ itd. 

Na zakończenie każdego treningu zawodniczki wykonywały bieg interwałem 

rozpoczynając od odcinków 4x2x60m (bieg, powrót truchtem, bieg, marsz) oraz ćwiczenia 

rozciągające zaczerpnięte z  metod pilates, jak i  ćwiczenia wzmacniające- tzw. Core 

Training. 

W październiku, po rozwinięciu ogólnej sprawności, wzmocnieniu układu mięśniowego 

poprzez ćwiczenia rozciągające oraz ćwiczenia pobrane z  metod Core Training, 

wprowadzony zostały do planu treningowego zawodniczek kolejny mezocykl, w  którym 

wzięty pod uwagę został akcent podbudowy siłowej i  wytrzymałościowej zawodniczek. 

Dziewczyny trenując już 4x w  tygodniu: wtorek, czwartek, piątek i  sobotę, rozpoczynały 

swój „tydzień treningowy” od treningu obwodowego.  

Nie zapominając o   dalszym rozwoju ich sprawności koordynacyjno-motorycznej, 

rozgrzewka trwając już 30’ wyposażona była w  różnego rodzaju ćwiczenia gibkościowe, 

skipowe i  sprawnościowe. Trening trwał maksymalnie do 1h 30min. 

 

Trening obwodowy: 

I tydzień: 4x12 stacji x20”  p.10”/2’ 

II tydzień: 4x12 stacji x20”  p.10”/2’ 

III tydzień: 3x12 stacji x20”  p.10”/2’ 

IV tydzień: 3x12 stacji x 20”  p.10”/2’ 

 

Na koniec każdego treningu obwodowego w  ramach rozbiegania jak i  rozwijania 

wytrzymałości, zawodniczki biegały interwały. Gdzie w  różnych układach biegania 

odcinków ich przerwą był trucht i  marsz. Zawodniczki rozpoczynały od stosunkowo wielu 

przerw w  marszu, lecz z  czasem przerwy w  truchcie przeważały, jak i  obciążenie u  starszej 

zawodniczki zwiększyło się o   ciężarki do 0,5kg na jedną nogę. 

  Założeniem na następny trening było wprowadzenie układu oddechowo-

krążeniowego do wysiłków związanych z  bieganiem. Bieganie tzw. tlenówek wiązało się 
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również z  tym, iż wyrabiana była „ekonomia ruchu”, poprawnej pracy nóg jak i  za razem 

pracy ramion. Zadaniem trenera było egzekwowanie przy każdym bieganym przez 

zawodniczki odcinku, poprawnego ruchu nóg i  ramion każdej z  nich. 

 

Tlenówki: 

I tydzień: 2x20”+2x30”+2x45’+2x20”  p.2’/4’ 

II tydzień: 2x30”+2x45”+2x1”+3x30”  p.2’/4’ 

III tydzień: 2x30”+2x45”+2x1’+1x90”+3x45”  p.2’/4’ 

IV tydzień: 2x30”+2x45”+2x1’+2x90”+3x30”  p.2’/4’ 

 

Po tlenówkach, zawodniczki na zakończenie treningu wykonywały około 30 różnych 

rzutów wielobojowych z  piłkami lekarskimi ważącymi 2 kg. Były to m.in rzuty z  za głowy, 

z  najścia, przodem, z  przed klatki piersiowej, tyłem itp. Na zakończenie treningu 

zawodniczki wykonywały trucht na całych stopach oraz rozciąganie. Trening trwał również 

maksymalnie 1h 30min. 

Piątkowy trening ma charakter skocznościowy. Po rozgrzewce i  lekkiej sprawności na 

płotkach zawodniczki wykonywały ćwiczenia plyometryczne do piaskownicy. Do ćwiczeń 

tych zaliczyłam: skok w  dal z  miejsca, 3-skok z  miejsca oraz 5-skok z  miejsca. Po 

skoczności do piaskownicy zawodniczki wykonywały ćwiczenia wzmacniające na 

ekspanderze przymocowanym do drabinek, gdzie generalizowały ruch wyjścia nogi 

wykrocznej z  bloków startowych jak i  pełny ruch całą kończyną dolną. Ćwiczenia 

wykonywane w  pochyleniu i  w  leżeniu tyłem na materacu, przodem oraz tyłem do drabinki. 

Czas treningu wynosił w  zależności od przerw między skokami zawodniczek 1h 15-30 

minut. 

   W soboty zawodniczki realizowały trening siły biegowej. Siła biegowa prowadzona 

była od drugiego tygodnia października do końca pierwszego tygodnia listopada- 4 tygodnie. 

Trening siły biegowej miał charakter wytrzymałościowy jak i  również w  niewielkim stopniu 

poprawienie techniki wykonywania skipów i wieloskoków. Zadaniem trenera była motywacja 

zawodniczek do ukończenia zadanego ćwiczenia, podbudowania ich podczas skrajnego 

wyczerpania organizmu, przy końcu wykonywanej serii oraz zwracanie uwagi na detale 

techniki wykonywanych ćwiczeń. Podczas zmęczenia organizmu wykonywane ćwiczenia 

najkorzystniej wpływają na zapamiętanie wykonywanego ruchu. 

 

Trening siły biegowej: 
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I tydzień: skip C+skip B LN+ wieloskok (powrót truchtem) 

                Skip C+skip B PN+ wieloskok (powrót marszem) 

                Skip A LN+ defilada+ wieloskok (truch) 

                Skip A PN+ defilada+ wieloskok    p.3’ 

- każdy skip był wykonywany kolejno na odcinkach 15m 

- opisane powyżej 4 wersy skipów określały jedną serię, natomiast takich serii 

zawodniczki wykonywały x4 

 

II tydzień: skip C+ skip B LN+ wieloskok (trucht) 

                 Skip C+ skip B PN+ wieloskok (marsz) 

                 Skip A LN+ defilada+ wieloskok (trucht) 

                 Skipc A PN+ defilada+ wieloskok   p.3’ 

- każdy skip był wykonywany kolejno na odcinkach 15m 

- opisane powyżej 4 wersy skipów określały jedną serię, natomiast takich serii 

zawodniczki wykonywały x4 

 

III tydzień: skip C+ defilada+ wieloskok (trucht) 

                   Skip A+ defilada+ wieloskok (trucht) 

                   Skip B+ defilada+ wieloskok   p. 4’ 

- każdy skip był wykonywany kolejno na odcinkach już 20m 

- opisane powyżej 4 wersy skipów określały jedną serię, natomiast takich serii 

zawodniczki wykonywały x3 

 

IV tydzień: skip C+ defilada+ wieloskok (trucht) 

                   Skip A+ defilada+ wieloskok (trucht) 

                   Skip B+ defilada+ wieloskok   p.4’ 

- każdy skip był wykonywany kolejno na odcinkach już 20m 

- opisane powyżej 4 wersy skipów określały jedną serię, natomiast takich serii 

zawodniczki wykonywały x3 

Po zakończonym mezocyklu wprowadzającym do cięższej pracy, zawodniczki w  pełni 

przygotowane, rozpoczęły bez żadnych problemów zdrowotnych dalszy okres przygotowania, 

czyli okres ukierunkowany. Zawodniczki rozwinęły umiejętności sprawnościowe, 

koordynacyjne, orientacji przestrzennej względem swojego ciała na tyle, aby rozpocząć w 
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 następnym okresie wykonywanie bardziej złożonych ćwiczeń. I  ich świadomość treningowa 

również się rozwinęła. 

 

 Etap treningu ukierunkowanego 

Okres ten obejmował koniec października jak i  cały miesiąc listopad. Rozgrzewka 

zawodniczek trwała już tylko maksymalnie do 30minut, ale w  dalszym ciągu zawierała w 

 sobie ćwiczenia usprawniające na odcinku 20m. W tym czasie zawodniczki zaczynały 

trenować już do 4x w  tygodniu. Ze względu na szkołę i  zajęcia dodatkowe, przychodziły: 

wtorek, czwartek, piątek i  sobotę. 

          Trening ten charakteryzował się wprowadzeniem ćwiczeń specjalistycznych oraz 

w  ramach wzmocnienia, podbudowania oraz ciągle jeszcze poszerzania sprawności ogólnej, 

możliwości siłowych zawodniczek- przygotowania do późniejszych zadań na siłowni z 

 większymi obciążeniami. 

          Zawodniczki nadal jeszcze wykonywały trening obwodowy, z  tym, że tutaj 

zmniejszona była ilość stacji do 8, ćwiczenia miały być w  miarę możliwości dynamiczne. W 

obwodzie wykorzystywane były już takie ćwiczenia, które odnosiły do pobudzenia 

poszczególnych partii nóg i  ramion, tych najbardziej odpowiedzialnych podczas pracy w 

 biegu sprinterskim ( m. Czworogłowy i  dwugłowy uda, piersiowy, biceps i  triceps). Przez 2 

tygodnie obciążenia wynosiły 20-30% średniej masy ciała zawodniczek. Następne 2 tygodnie 

były to już obciążenia większe 30-40% średniej masy ciała zawodniczek i  czas trwania 

ćwiczeń zmniejszył się do 10” ćwiczenie, 10”zmiana stacji i  przerwa wynosiła nawet do 5’, 

do pełnego wypoczynku zawodniczek. W sprincie ćwiczenia w  okresach kierunkowych i 

 specjalistycznych wykonywane są na pełnych przerwach wypoczynkowych. Po treningu 

obwodowym  

w  ramach rozluźnienia i  ciągłego poprawiania techniki i  ekonomii ruchu w  biegu, 

zawodniczki biegały interwały, które z  czasem zwiększyły się do odcinków np. 2x3x60m.  

W kolejny dzień treningu- czwartek, zawodniczki rozpoczęły już bieganie odcinków 

szybkościowo-wytrzymałościowych. Trening ten był kolejnym punktem budowania ich 

wytrzymałości, zaraz po bieganiu ”tlenówek”. Natomiast przy bieganiu odcinków, 

zawodniczki miały już określone normy czasowe, w  jakich musiały przebiec odcinki. 

Przerwa była adekwatna do ilości i  odległości bieganych przez zawodniczki odcinków. W 

trakcie programowania cyklu treningowego, wzięty pod uwagę jest młody wiek zawodniczek. 

Odcinek większy niż 300m przebiegany w  określonym czasie- szybszym niż przebieżka, 
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byłby za bardzo obciążający i  nie kształtowałby tego, co jest ważniejsze u  początkującego 

sprintera, czyli wytrzymałości szybkościowej. Zawodniczki od początku listopada rozpoczęły 

przygotowania w  kolcach. Wykonywały skipy na rozgrzewkę i  w  drugiej połowie listopada 

biegały odcinki w  kolcach. Wcześniej wykonywały wszystkie treningi tylko i  wyłączenie w 

 butach. Dla nich był to bardziej bodziec na wytrzymałość przez pierwsze 2-3 tygodnie, do 

czasu pierwszych wewnętrznych klubowych zawodów kontrolnych. Zawody te zostały 

przeprowadzone 16 listopada. 

 Terminarz zawodów klubowych- kontrolnych: 

I rzut: 17.11 

II rzut: 24.11 

III rzut: 01.12 

IV rzut: 08.12 

Zawodniczki dzięki tym treningom zwiększyły możliwości biegowe, siłę, wytrzymałość 

oraz szybkość. Z  tygodnia na tydzień zawodniczki stopniowo schodziły z  dłuższych 

odcinków, lecz musiały je biegać coraz szybciej, co miało spowodować pobudzenie układu 

nerwowego do coraz szybkiej pracy wykonywanej przez mięśnie. 

 Piątkowy trening był przeznaczony na wykonywanie ćwiczeń na płotkach i  parę 

biegów na 3 płotkach o   rozstawie 13m/6.50m. Zawodniczki usprawniały obie nogi 

zakroczne jak i  obie nogi atakujące. Nie wykonywały już tak dużej sprawności, aby 

„rozgrzać się do biegania płotków”. Zawodniczki biegały płotki z  postawienia, czyli z 

 pozycji stojącej rozpoczynały dobieg do pierwszego płotka, natomiast między płotkami 

wykonywały bieg w  rytmie trzech kroków. Trening biegowy na płotkach miał za zadanie 

poprawienie rytmu biegowego zawodniczek oraz podwyższenie zdolności motorycznych i 

 koordynacyjnych na płotkach. Po bieganiu płotków zawodniczki wykonywały nie wielką 

skoczność, w  której zawierał się: skok w  dal z  miejsca,  

3-skok i  5-skok. Wszystkie skoki były skrupulatnie mierzone, aby móc zaobserwować z 

 biegiem czasu wzrost mocy zawodniczek. We wszystkich skokach zawodniczki miały po trzy 

próby na każdy skok. Skoczność tego typu pomaga zaobserwować, jak przyswaja się siła i 

 szybkość oraz rozwija moc, zawodniczek podczas kolejnych wykonywanych tygodni 

treningów. Od zawsze skoczność jest hybrydą siły i szybkości.  

Po 4 tygodniach, u  zawodniczek można było zauważyć wzrost mocy, która objawiała się 

m.in. zwiększoną dynamiką wykonywanych ćwiczeń. 

  Sobotni trening prowadzony przez pierwsze dwa wolne jeszcze od zawodów tygodni 

był prowadzony z  akcentem na naukę podania pałeczki sztafetowej, gdyż zawodniczki w 
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 perspektywie dalszego planu treningowego będą biegały sztafetę 4x100m. Planowy pierwszy 

start w  biegu sztafetowym ma odbyć się na zawodach dopiero we wrześniu następnego roku, 

lecz wiele trenerów przykłada uwagę, aby odpowiednio wcześniej zawodniczki oswajały się z 

 podaniami i  chwytem pałeczek sztafetowych, aby wyczuwały odległości między sobą 

podczas podania, jak i  moment, w  którym powinno się ją podawać. Zawodniczki przez dwa 

pierwsze tygodnie po rozgrzewce wszechstronnej, realizowały trening z  różnego rodzaju 

zabawami i  ćwiczeniami oswajającymi z  pałeczkami sztafetowymi, gdzie zaczynały od 

indywidualnego oswajania się z  pałeczką np. przekładanie coraz szybsze z  ręki do ręki, 

przed i  za sobą w  siadzie i  leżeniu, przekładanie między nogami itp. Odmierzały rozbiegi do 

skoku w  dal i  uczyły się podstawowej techniki skoku w  dal jak i  pchnięcia kulą. 

Zawodniczki, skok w  dal i  pchnięcie kulą traktowały na zasadzie zabawy. 

 W drugim tygodniu zawodniczki próbowały pierwsze podania w  parach w  siadzie i 

 staniu między sobą w  różnych układach, tak, aby mogły podawać, jak i  odbierać pałeczkę. 

Zadaniem trenera było eliminowanie ewentualnych błędów w  podaniach oraz 

zweryfikowanie możliwości i  predyspozycji zawodniczek do poszczególnych zmian, czyli 

którą ręką odbiór a  którą podanie powinno być wykonane przez każdą zawodniczkę z 

 osobna. 

  Przez następne soboty były przeprowadzone zawody (4 tygodnie, z  jedną przerwą 1 

soboty), na których zawodniczki startowały w  biegu na 50m, skoku w  dal i  pchnięciu kulą. 

Porównane wyniki zawodniczek z  pierwszego i  drugiego roku trenowania bardzo 

dobrze ukazują, jak ważne jest przygotowanie motoryczne na wstępie trenowania młodych 

dziewczynek. Zawodniczki nie miały problemów z  kontuzjami oraz dolegliwościami 

bólowymi, kiedy w  drugim roku ich trening miał charakter ukierunkowany. Analizując 

wyniki zawodniczek zauważyć można, jak ważne jest, aby dobrać trening do możliwości 

fizycznych młodych zawodniczek. Chcąc uzyskać wyższy poziom szybkościowy, ćwiczenia 

w  drugim roku trenowania zostały odpowiednio dobrane, tak by podnieść tę zdolność 

motoryczną. Porównane z  dwóch sezonów najlepsze wyniki pokazują jak poprawił się 

poziom przygotowania ogólnego zawodniczek. Sprawdziany wykonywane na treningach były 

poprzedzone wieloma ćwiczeniami. Do przygotowania skocznościowego zawodniczek, m.in. 

wchodziły różne wieloskoki z  nogi na nogę, wieloskoki na jedną nogę, odbicia obunóż, skok 

w  dal z  miejsca, trójskoki oraz pięcioskoki. Jeśli chodzi o   treningi szybkości, 

przygotowanie zawodniczek wyglądało nie tylko na bieganiu rytmów czy krótkich odcinków 

na 100% swoich możliwości, lecz również w  planie treningowym pojawiły się skipy, 

narastające skipy z  wybiegami, akcenty C i  A, ćwiczenia aktywizujące dynamikę stopy. 
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Sprawdziany miały miejsce po wykonywaniu sześciotygodniowego planu 

przygotowawczego. Zawodniczki w  tym czasie powinny być na wysokim poziomie 

skocznościowym jak i  szybkościowym. U młodych sprinterek wyraźnie widać poprawę 

przygotowania szybkościowego jak i  skocznościowego. Wiadomym jest, że skoczność jest 

hybrydą szybkości, ponieważ przy skoczności wyrabiana jest moc, najbardziej potrzebna w 

 biegach krótkich. Zawodniczki poprawiły swoje rekordy życiowe również na zawodach 

lekkoatletycznych organizowanych przez Pomorski Związek Lekkiej Atletyki, głównie na 

dystansie 100m.Wiadomym jest, jak wiele mają do poprawy młode zawodniczki w  technice 

biegu, ekonomii biegu jak i  starcie z  bloków. Dziewczynki mają zapas treningowy, jeśli 

chodzi o   trening siłowy, ponieważ w  drugim roku ich treningów, siłownia ograniczała się 

do kilku ćwiczeń z  bardzo małym obciążeniem. 
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