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Wstęp1

Podstawowym celem pracy było określenie znacze-
nia wybranych predyspozycji morfologicznych, funkcjo-
nalnych oraz motorycznych w osiąganiu wyników w te-
ście kajakarskiej sprawności specjalnej wśród studentów 
Politechniki Radomskiej kierunku wychowanie fi zyczne i 
zdrowotne. Głównym obiektem zainteresowania podczas 
treningu jest sportowiec, którego organizm jest złożonym 
systemem. System ten sam się podtrzymuje, odnawia, 
poprawia a nawet doskonali. Organizm kajakarza, jako 
system składa się z całego szeregu układów. Największy-
mi z nich są: mięśniowy, krążenia, oddychania, nerwowy 
oraz trawienny. Podczas nauczania i treningu kajakarz 
bez przerwy współdziała z kajakiem i wiosłem. Całość 
kajakarz – łódka – wiosło również jest systemem, w któ-
rym sportowiec odgrywa rolę siły napędowej, wiosło – 
części ruchomej, zaś kajak – nośnika całego systemu [3]. 
Skuteczność działań kajakarza zależy od skuteczności 
związku między poszczególnymi częściami systemu – 
kajakarza z jednej strony i wiosła oraz łódki – z drugiej. 
Powodzenie sportowca zależy od wielu czynników: sta-
nu zdrowia, warunków fi zycznych, sprawności fi zycznej 
ogólnej, przygotowania technicznego, odporności psy-
chicznej, wytrzymałości specyfi cznej, doświadczenia za-
wodowego, motywacji etc [2]. 

Część z tych czynników możemy dokładnie wymie-
rzyć, sprawdzić, obliczyć czy porównać. Niestety pozosta-
łą część stanowią czynniki o charakterze niewymiernym. 
Świat sportu wyczynowego bez przerwy intensywnie po-
szukuje optymalnych proporcji między poszczególnymi 
determinantami decydującymi o osiągnięciu najlepsze-
go wyniku sportowego. W zawodach kajakarskich brak 
któregokolwiek z nich oddala zawodnika od sukcesu. W 
sportach wodnych (kajakarstwo, kanadyjkarstwo, wio-
ślarstwo) istnieje jeszcze jeden czynnik sensoryczno-

© Włodzimierz Chodinow, Marcin Kaca, 2010

proprioreceptywny, który przejawia się w takich specja-
listycznych umiejętnościach jak czucie wody, partnera, 
czasu i dystansu [4]. 

Nie można ominąć jeszcze jednego szczegółu, a mia-
nowicie w kajakarstwie wyczynowym bardzo ważnym 
czynnikiem wpływającym na skuteczność w treningach 
i startach jest umiejętność wykorzystania masy ciała dla 
przesunięcia kajaka do przodu. Z jednej strony, po prostu 
trzeba mieć odpowiednie parametry warunkowane gene-
tycznie (waga, wzrost), z drugiej zaś trzeba umiejętnie 
posługiwać się tym „majątkiem”. Fachowcy uważają, 
że najtrudniej jest nauczyć „dużego chłopca” najpierw 
utrzymać równowagę w wyczynowym kajaku, a później 
wykorzystywać masę ciała podczas wiosłowania [6]. 

Z powodów anatomicznych i biologicznych bardziej 
„odporne” na naukę wykorzystywania masy ciała w kaja-
karstwie są kobiety, przy jednocześnie łatwiejszym i szyb-
szym opanowywaniu równowagi. Dlatego zawodniczki 
uprawiające sporty związane z wiosłowaniem próbują 
kompresować te trudności podnosząc tempo wiosłowania 
na dystansie podczas zawodów. Można powiedzieć, że 
nauczyć kobietę efektywnego wykorzystania masy ciała 
w kajakarstwie to wielka umiejętność trenera i jej oso-
biste zaangażowanie oraz cierpliwość. Potwierdzeniem 
tego może być fakt wygranej w fi nałowym biegu Olim-
piady w Pekinie przez reprezentantkę Ukrainy Osypienko
-Radomską charakteryzującą się bardzo niepozorną budo-
wą ciała ale z doskonałą techniką wiosłowania [5]. 

W warunkach programowego obozu letniego dla stu-
dentów kierunku wychowanie fi zyczne i zdrowotne au-
torzy mieli możliwość sprawdzenia wpływu wybranych 
predyspozycji i zdolności na wynik sportowy początku-
jących kajakarzy. 

Materiał i metody badawcze
Badania przeprowadzono w czerwcu 2009 roku. 

Udział w nich wzięło 70 studentów drugiego roku Po-
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litechniki Radomskiej kierunku wychowanie fi zyczne 
i zdrowotne. W grupie badawczej znalazło się 53 męż-
czyzn oraz 17 kobiet. W celu określenia morfologicznych 
determinantów wyniku sportowego wykorzystano pod-
stawowe dwa pomiary: masę ciała i wzrost. Określeniu 
wybranych zdolności motorycznych służyły następujące 
próby:

Skok z miejsca w dal – siła eksplozywna[1]1. 
Zwis aktywny na drążku – siła funkcjonalna (dla pań) 2. 
[1]
Ugięcia ramion w zwisie na drążku dosiężnym (dla pa-3. 
nów)
Wymyki i odmyki na drążku dosiężnym (dla panów)4. 
Test równowagi (pozycja Romberga w modyfi kacji S. 5. 
Nowaka).
Ćwiczenie rozpoczyna się z postawy stojąc obunóż i 

dotykając lewą ręką ściany. Następne należy zgiąć prawą 
nogę i dotknąć piętą lewego kolana i natychmiast po tym 
należy zamknąć oczy i przestać dotykać lewą ręką ściany. 
W tej pozycji należy wytrzymać jak najdłużej. Wynikiem 
jest czas stania ( w sekundach) od chwili zaprzestania do-
tykania ściany do chwili dotknięcia drugą nogą podłogi.

Bieg na dystansie 800m. dla pań oraz 1500 dla panów1. 
W celu określenia predyspozycji funkcjonalnych 

uczestników badań wykorzystano następujące próby:
Sztange (wstrzymanie oddechu po napełnieniu płuc po-1. 
wietrzem)
Genczi. (wstrzymanie oddechu po wypuszczeniu z płuc 2. 
powietrza)

Wszyscy badani po raz pierwszy uczestniczyli w szko-
leniu z zakresu kajakarstwa, które obejmowało 12 jedno-
stek lekcyjnych realizowanych w ramach programowego 

obozu letniego. Wszyscy studenci i studentki objęci ba-
daniami zarówno podczas zajęć jak i testów kajakarskiej 
sprawności specjalnej korzystali z kajaków i wioseł tej 
samej konstrukcji o charakterze rekreacyjnym. Na ostat-
niej jednostce związanej z nauczaniem i doskonaleniem 
tej dyscypliny odbyły się testy kajakarskiej sprawności 
specjalnej w dwóch konkurencjach:

K-1- indywidualne pokonanie dystansu 100m. z opły-• 
nięciem bojki umieszczonej na odległości 50 m;
K-2- pokonanie przez osady dwuosobowe dystansu • 
200m z opłynięciem bojki umieszczonej na odległości 
100m.

Wynik w próbach sprawności specjalnej stanowił bez-
pośredni czas pokonania dystansu w sekundach.

Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej z 
wykorzystaniem programu Statistica 06, gdzie podsta-
wowe narzędzie stanowiły macierze korelacji. Analiza 
wyników badań

Uzyskane wyniki po przeprowadzeniu obliczeń staty-
stycznych pozwoliły na przedstawienie poniższych spo-
strzeżeń.

W grupie męskiej dostrzeżono zależności między 
liczbą wykonanych wymyków i odmyków a czasem uzy-
skanym w teście kajakarskiej sprawności specjalnej K-1 
(tab. 1). 

Bardzo silne korelacje (p<0,001) zostały ujawnione 
między wykorzystanymi w badaniach parametrami mor-
fologicznymi (waga i wzrost) a wynikami uzyskanymi 
przez studentów objętych badaniami w obydwu testach 
kajakarskiej sprawności specjalnej K-1 i K-2 (tab. 2). 

Wyniki uzyskane przez badanych w próbie siły eksplo-
zywnej (skok z miejsca w dal) okazały się również deter-

Tabela 1. 
Zależność między wynikami w próbie wymyki a wynikami testu K-1 w grupie męskiej.

K-1 &
wymyki

Korelacja Pearsona

X Odch.st. r(X,Y) r2 t p N Stała
zal: Y

Nachyle
zal: Y

Stała
zal: X

Nachyle
zal: X

K-1 49,42 6,539
-0,299 0,089 -2,245 0,029* 53 8,04 -0,127 50,644 -0,705

wymyki 1,735 2,781
*p<0,05; **p<0,001

Tabela 2. 
Zależności między parametrami morfologicznymi a wynikami testów K-1 i K-2

Zmienne
Korelacja Pearsona

X Odch.st. r(X,Y) r2 t p N Stała
zal: Y

Nachyle
zal: Y

Stała
zal: X

Nachyle
zal: X

wzrost 178,014 7,666
-0,432 0,186 -3,947 0,00019** 70 123,368 -0,403 201,862

 
-0,462K-1 51,582 7,159

waga 71,95 10,066
-0,483 0,233 -4,546 0,000023** 70 76,291 -0,343 106,964

 
-0,679K-1 51,582 7,159

wzrost 178,014 7,666
-0,413 0,17 -3,738 0,000382** 70 186,314 -0,592 201,28

 
-0,288K-2 80,868 10,999

waga 71,95 10,066
-0,474 0,225 -4,442 0,000034** 70 118,151 -0,518 107,047

 
-0,434K-2 80,868 10,999

*p<0,05; **p<0,001
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minantami wyników osiągniętych w testach kajakarskiej 
sprawności specjalnej. Silniejsze korelacje tej zmiennej 
(p<0,001) dostrzega się w odniesieniu do indywidualnie 
pokonanego toru – K-1 (tab. 3). 

Poziom sprawności badanych zmierzonej w próbie 
biegowej także wykazuje znaczenie w osiąganych wyni-
kach testu kajakarskiej sprawności specjalnej. (tab. 4). 

Pozostałe zmienne hipotetycznie determinujące wy-
nik sportowy w zaproponowanych testach kajakarskiej 
sprawności specjalnej (K-1, K-2) nie wykazały istotnych 
statystycznie korelacji. Wybrane z nich zostały dla przy-

kładu przedstawione w tabeli 5, gdzie dostrzegamy brak 
wspomnianej istotności statystycznej.

Wyniki i dyskusja.
Podczas analizy przeprowadzonych badań wyraźnie 

zaznaczył się wpływ poziomu siły i wytrzymałości, a także 
pomiarów antropometrycznych (waga, wzrost) na końco-
wy sportowy wynik kajakarzy. Nie ujawniono jakiegokol-
wiek widocznego znaczenia możliwości wstrzymywania 
oddechu i poziomu umiejętności utrzymania równowagi. 
Najprawdopodobniej dłuższy dystans przeprowadzonych 
testów sprawności specjalnej (K-1 i K-2) spowodowałby 

Tabela 3. 
Zależności między wynikami testu skok w dal a wynikami testów K-1 i K-2.

Zmienne

Korelacja Pearsona

X Odch.st. r(X,Y) r2 t p N Stała
zal: Y

Nachyle
zal: Y

Stała
zal: X

Nachyle
zal: X

skok 212,443 25,144
-0,453 0,206 -4,195 0,000081** 70 79,012 -0,129 294,588

 
-1,592K-1 51,582 7,159

skok 212,443 25,144
-0,378 0,143 -3,369 0,0012* 70 116,015 -0,165 282,368

 
-0,8647K-2 80,868 10,999

*p<0,05; **p<0,001

Tabela 4. 
Zależności między wynikami testu biegowego a wynikami testu K-1.

Zmienne

Korelacja Pearsona

X Odch.st. r(X,Y) r2 t p N Stała
zal: Y

Nachyle
zal: Y

Stała
zal: X

Nachyle
zal: X

bieg 212,841 42,44
-0,5203 0,27 -4,758 0,000012** 70 71,008 -0,09 367,425

 
-2,988K-1 51,582 7,159

bieg 212,841 42,44
-0,4133 0,17 -3,544 0,00076** 70 104,529 -0,108 342,284

 
-1,586K-2 80,868 10,999

*p<0,05; **p<0,001

Tabela 5. 
Zależności między wybranymi wynikami przeprowadzonych testów.

zmienne

Korelacja Pearsona

X Odch.st. r(X,Y) r2 t p N Stała
zal: Y

Nachyle
zal: Y

Stała
zal: X

Nachyle
zal: X

PróbaSztange 59,62 24,509
-0,159 0,0254 -1,332 0,187 70 54,36 -0,046 87,786 -0,546K-1 51,582 7,159

PróbaGenczi 28,894 11,956
-0,183 0,0337 -1,54 0,128 70 54,759 -0,109 44,711 -0,306K-1 51,582 7,159

Test równowagi 9,666 10,186
0,001 0,000002 0,0116 0,99 70 51,572 0,0009 9,563 0,002K-1 51,582 7,159

Sztange 59,62 24,509
-0,16 0,0256 -1,336 0,185 70 85,149 -0,0718 88,458 -0,356K-2 80,868 10,998

Genczi 28,894 11,956
-0,2 0,04023 -1,688 0,095 70 86,199 -0,1845 46,526 -0,218K-2 80,868 10,998

Próba równowagi 9,666 10,186
0,005 0,00002 0,038 0,969 70 80,819 0,005 9,317 0,004K-2 80,868 10,998

*p<0,05; **p<0,001
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inny układ akcentów w ważności badanych czynników 
motoryczności. Możliwe, że łodzie turystyczne (w któ-
rych grupa osób badanych odbywała zawody kajakarskie) 
nie wymagające wysokiego poziomu równowagi i pre-
cyzyjnej techniki wiosłowania również miały wpływ na 
uzyskane wyniki [8]. Rola i niezawodność każdego typu 
sprzężenia (kajakarz – łódka - wiosło i trener – kajakarz) 
nie zawsze są jednakowe. Przy nauczaniu początkowym 
pierwszorzędne znaczenie ma jakość współpracy trener 
– kajakarz, ponieważ na tym etapie przygotowania spor-
towca jego odczucia subiektywne, na podstawie których 
może on kontrolować swoje ruchy, jeszcze nie są wystar-
czająco rozwinięte . 

Wraz ze wzrostem poziomu sportowo-technicznego 
przygotowania kajakarza coraz większego znaczenia na-
bierają sprzężenia kajakarz – wiosło – łódka. Umożliwia 
to sportowcowi prowadzenie ciągłego korygowania swo-
ich działań w oparciu o otrzymywane informacje dotyczą-
ce ruchów wiosła i łódki. Na tak wysokim poziomie spor-
towym sprzężenie trener – kajakarz ma już inny charakter. 
Wówczas trener powinien nie tylko dawać wskazówki i 
wyjaśniać przyczyny zauważonych niedociągnięć, lecz 
również podpowiadać a nawet sterować procesem trenin-
gowym doprowadzając do skutecznej likwidacji dostrze-
żonych braków i błędów [7]. 

Do dziś głośno mówi się w gronie fachowców na te-
mat powodów braku uzyskania czołowych miejsc przez 
polskich kanadyjkarzy na Olimpiadzie w Pekinie. Jeden 
z autorów był obserwatorem kilku treningów z ostatnie-
go etapu przygotowań kadry Olimpijskiej przed wylotem 
na Igrzyska. Z obserwacji tych powstało zdziwienie do-
tyczące zarówno ilości jak i jakości wykorzystywanych 
środków przygotowawczych. Między innymi biegi dłu-
godystansowe z wymaganą intensywnością i tętnem, czy 
wiosłowanie z dodatkowym ciężarem w łodzi. Istnieje 
pogląd potwierdzony praktyką, że podczas treningu z 
dodatkowym obciążeniem łodzi następuje naruszenie 
więzi koordynacyjnych, to z kolei wymaga dodatkowych 
żmudnych i czasochłonnych ćwiczeń do ich naprawy, a 
przecież czasu do głównych startów zostawało niewiele. 
Drugie spostrzeżenie dotyczące dodatkowego ciężaru jest 
związane z długością przepływanych odcinków trenin-
gowych. W końcowym etapie przygotowań przedolim-
pijskich zawodnicy w obciążonych dodatkowo łodziach 
pokonywali jedno – dwukilometrowe trasy w umiarkowa-
nym tempie. Oczywistą staje się sprawą, że następowało 
„przyzwyczajenie” do ciężaru bez odpowiedniego efektu 
treningowego. Trenerzy akceptujący i praktykujący tre-
ningi z dodatkowym obciążeniem łodzi stosują u swoich 
podopiecznych przyspieszenia prędkości przemieszcza-
nia się łodzi dla rozwoju siły na odcinku pokonywanym w 
czasie do 20sek., a wytrzymałości siłowej do 40 - 60 sek. 
Następuje wówczas polepszenie funkcji mięśni a jedno-
cześnie umysł sportowca nie zdąża „zapamiętać” techniki 
wiosłowania z obciążoną łodzią. Nie ma potrzeby tym sa-
mym poświęcania dodatkowego czasu i siły na naprawę 

i odnalezienie „czucia” wody po zakończeniu specyfi cz-
nego treningu.

Sprawność fi zyczna w połączeniu ze skutecznym roz-
wiązaniem wszechstronnych zadań ruchowych odzwier-
ciedla wysoką efektywność w funkcjonowaniu narządów 
wewnętrznych i prawidłowego stanu ustroju. Rozwijając 
poprzez trening zdolności sportowca kształtujemy jego 
cechy sprawności, które z kolei przybierając określony 
poziom przejawiają się w swoisty sposób dla danej dy-
scypliny sportu.

Warunki fi zyczne nie są zjawiskiem jednolitym. W 
kajakarstwie przejawiają się w dwóch zasadniczych for-
mach: jako potencjał ruchowy (sprawność wszechstronna) 
i sprawność specjalna. Jako czynniki mierzalne wyróżnić 
można trzy cechy podstawowe: siłę, szybkość i wytrzy-
małość. Ponad to koncentrować należy się na kształtowa-
niu i określaniu poziomu koordynacji ruchowej łącznie z 
czuciem rytmu i wody. Oprócz tych właściwości istnieją 
inne, takie jak zwinność, gibkość i skoczność, których 
rozwój w nie wielkim stopniu wpływa na wynik w kaja-
karstwie.

Podsumowanie:
Pewien wpływ na wzrost wyników wywiera stopień 

zdolności sportowca , co wymaga wyważonego i precy-
zyjnego podejścia do jego parametrów antropometrycz-
nych, możliwości funkcjonalnych i psychicznych. W 
przedstawionych badaniach można zauważyć zależność 
korelacyjną między siłą, masą ciała i wzrostem a wyni-
kiem sportowym uzyskiwanym zarówno w konkurencji 
indywidualnej (K-1) jak i zespołowej (K-2). Nie znale-
ziono bezpośredniej zależności wyniku sportowego z wy-
nikami uzyskanymi w próbach równowagi i oddychania. 
Skuteczność działań kajakarzy zależy od stopnia związku 
między poszczególnymi składowymi wszystkich czynni-
ków (wzrost, waga ciała, siła, wytrzymałość, czucie ryt-
mu, koordynacja ruchowa, odporność psychiczna, moty-
wacja). 

Piśmiennictwo
Grabowski H., Szopa J. 1991 Eurofi t europejski test sprawności 1. 
fi zycznej Wydawnictwo skryptowe AWF w Krakowie.
Гаврилов В.М. Тренировка гребцов на байдарках и каноэ / В.М. 2. 
Гаврилов. - Харьков: Издательство Харьковского университета, 
1971. – 120 с.
Емчук И.Ф. Управление специальной подготовкой гребца / И.Ф. 3. 
Емчук, Н.В. Жмарёв. - Москва: Физкультура и спорт. - 1970. – 
128 с.
Жмарев Н. В. Тренировка гребцов / Н. В. Жмарев.- М.: ФИС, 4. 
1981. – 200 с.
Земляков В.Е. Особенности подготовки гребцов на байдарках и 5. 
каноэ / В.Е. Земляков. - Херсон: Олди-плюс.- 2001. – 260с.
Ладика П. Опитування тренерів з веслування на байдарках 6. 
та каное з питань особливостей підготовки веслувальників-
початківців до першого виходу на воду / П. Ладика // Збірник 
наукових праць актуальні проблеми фізичної культури і спорту. 
- Київ, 2005, випуск 8-9. - С.41-46.
Chodinow Władimir. Sposoby podwyższenia skuteczności treningu 7. 
wioślarzy//Medycyna sportowa.-V Międzynarodowa konferencja 
naukowa. - Woda środowiskiem zdrowia i rehabilitacji. - 2004. - S. 
37-40.
Marek Wieckwerth Kajakarstwo. - przewodnik FAN, 2006. 8. 

Artykul postupil do redakcji 19.11.2009 r.
brig@interia.pl


