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Annotation:
Boguszewski Dariusz, Ni-
emczyk Joanna, Adamczyk 
Jakub. Characteristics of 
injuries among young cross-
country skiers. 
Introduction. The aim of this 
study was to develop informa-
tion about injuries in cadet and 
junior cross-country skiers. 
Material and methods. Fifty 
female (n=21) and male (n=29) 
competitors from Podhale 
were in research group. Ski-
ers completed questionnaire. 
The questions concerned the 
location of injuries, types of 
injuries, methods of treatments 
and rehabilitation and recovery 
exercises.    
Results. The most frequent in-
jury in the research group was 
bruises, cuts and sprains and 
muscle strain. Few people had 
suffered broken bones and 
muscle ruptures. The most of 
the skiers suffered knee inju-
ries. As a treatment PRICEMM 
procedure has been intro-
duced. The main method of re-
covery was rest from training.  
Conclusions. No correlation 
was found epidemiology of in-
juries and the treatment, gen-
der, age, level of sport and the 
number of starts of the season. 
Sports training and recovery 
should be similar In each group 
(female and male competitors). 
Players starting considerably 
more likely to devote less time 
to treatment and improvement 
of injury.

Богущевскі Д., Немчук І., Адамчук Я. 
Характеристика ушкоджень тіла в 
молодих лижників. 
Вступ. Метою роботи була інформація про 
травми тіла, які можуть бути у спортсменів 
– професійних та підготовчих груп, що 
займаються біговими лижами. 
Матеріали і методи: досліджувана 
група становила 50 спортсменок (n=21) 
і спортсменів (n=29) з подгалянських 
спортивних клубів, які займаються біговими 
лижами. Учасники досліджень заповнили 
авторську анкету, в котрій відповідали на 
питання, що стосуються локалізації і видів 
травм тіла, методів лікування і реабілітації, 
а також виконаних вправ у процесі 
виздоровлення.
Результати: виконані дослідження 
показали, що найбільш частими видами 
травм в досліджуваній групі були: забої, 
різані рани і також розтягнення м’язів 
та вивихи. У небагатьох досліджуваних 
було також надірвання м’язів і переломи 
кісток. Місцем пошкодження найчастіше 
є колінний суглоб. Найменше опитуваних 
мали пошкодження шиї, голови і хребта. 
В більшості досліджуваних впроваджено 
процедури за методом PRICEMM. Серед 
досліджуваних майже половина жінок і 
кожний третій чоловік вказали на звільнення 
від змагань, як один з головних елементів 
лікувальних процедур.
Висновки: не виявлено залежності 
епідеміології пошкоджень та лікувальних 
процедур від статі, віку та рівня розвитку 
спортсмена і кількості виступів у сезоні. 
Тренувальний та реабілітаційний процес 
повинен бути однаковим, незалежно від 
тренувальних груп, статі чи віку. Спортсмени, 
котрі частіше беруть участь у змаганнях, 
менше часу приділяють лікуванню та 
відновленню форми.

Богущевски Д., Немчук И., Адамчук Я. Ха-
рактиристика повреждений тела у моло-
дых лыжников. 
Введение. Цель работы – получение инфор-
мации о травмах тела, которые могут быть у 
спортсменов профессиональных и подгото-
вительных групп, занимающихся беговыми 
лыжами. 
Материалы и методы: исследуемая группа 
составляла 50 спортсменок (n=21) и спор-
тсменов (n=29) с подгалянских спортивных 
клубов, которые занимаются беговыми лы-
жами. Участники исследований заполнили 
авторскую анкету, в которой отвечали на 
вопросы, касающиеся локализации и видов 
травм тела, методов лечения и реабилита-
ции, а также выполненных упражнений, в 
процессе выздоровления.
Результаты: выполненные исследования по-
казали, что наиболее частыми видами травм 
в исследуемой группе были: забои, резаные 
раны и также растяжения мышц и вывихи. В 
немногих исследуемых был также надрыв 
мышц и переломы костей. Наиболее частым 
местом повреждения является коленный су-
став. Менее всего опрашиваемых имели по-
вреждения шеи, головы и позвоночника. Для 
большинства исследуемых применены про-
цедуры по методу PRICEMM. Среди иссле-
дуемых почти половина женщин и каждый 
третий мужчина указали на освобождение от 
соревнований, как один из главных элемен-
тов лечебных процедур.
Выводы: не обнаружены зависимости эпи-
демиологии повреждений и лечебных про-
цедур от пола, возраста и уровня развития 
спортсмена и количества выступлений в се-
зоне. Тренировочный и реабилитационный 
процесс должен быть одинаковым, незави-
симо от тренировочных групп, пола или воз-
раста. Спортсмены, которые чаще принима-
ют участие в соревнованиях, менее времени 
уделяют лечению и возобновлению формы.

Keywords:
cross-country skiing, injuries, 
prevention.
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Wprowadzenie.1

Narciarstwo biegowe, uważane za najbezpieczniejszy 
ze sportów zimowych, zdobywa coraz więcej zwolenników 
zarówno wśród młodzieży, jak i osób starszych [1]. 

Rosnąca popularność narciarstwa biegowego i coraz 
wyższy poziom sportowy zawodników wpływa również na 
udoskonalania technologiczne. Stosowanie coraz lepszych 
smarów, produkowanie nart z lekkiego tworzywa oraz 
dobre przygotowanie tras, przekłada się na uzyskiwane 
przez zawodników prędkości (dochodzące do 60-80 
km/h). Ma to swoje odzwierciedlenie w częstotliwości 
występowania urazów, które wprawdzie rzadziej niż w 
innych dyscyplinach, ale również występują [1].

Rozwój rehabilitacji oraz jej rola w medycynie 
sportowej, umożliwia sportowcom szybki powrót do 
startów po doznanej kontuzji. Dlatego też istotne jest, 
aby młodzi zawodnicy mieli zapewnioną fachową 
opiekę ze strony fizjoterapeuty ściśle współpracującego 
z całym sztabem szkoleniowym. Ważnym elementem jest 
© Dariusz Boguszewski, Joanna Niemczyk,  
    Jakub Adamczyk, 2011

wiedza o rodzajach najczęściej występujących urazach, 
która umożliwi prowadzenie działań profilaktycznych 
oraz prawidłową edukację pacjenta, w celu uniknięcia 
podobnych przypadków w przyszłości [2-5].

Celem przeprowadzonych badań było uzyskanie 
informacji o częstości występowania i rodzajach 
uszkodzeń ciała u młodych narciarzy biegowych. Podjęto 
również próbę rozpoznania podstawowych metod leczenia 
i rehabilitacji w badanej grupie.

Materiał i metody.
Grupę badaną stanowili sportowcy uprawiający 

(co najmniej 3 lata) narciarstwo biegowe. Przebadano 
21 kobiet i 29 mężczyzn, w wieku od 14 do 23 lat, z 
podhalańskich klubów oraz szkół sportowych. Staż 
treningowy zawodników wynosił od 3 do 11 lat (średnio 
5,5), natomiast średnia liczba startów w sezonie 21,4. 
Trzynaścioro zawodników posiadało mistrzowską lub 
pierwszą klasę sportową (pozostali drugą). Średnia 
masa ciała badanych wyniosła 54,5 kg – kobiety i 68,1 
– mężczyźni, zaś wzrost 165,5 cm – kobiet i 177,4 
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– mężczyźni. Zawodnicy trenowali średnio 6,1 razy 
w tygodniu po dwie godziny. Charakterystyka grupy 
znajduje się  w tabeli nr 1.

Zawodnicy wypełnili autorską ankietę, która 
obejmowała informacje dotyczące przebytych urazów od 
początku kariery oraz w ostatnim sezonie, zastosowanego 
leczenia, treningu wprowadzającego po doznanej kontuzji, 
a także obecnego stanu ich zdrowia. 

Ankieta składała się z 39 pytań. Pierwsza jej część 
dotyczyła informacji ogólnych na temat m.in. klasy 
sportowej, stażu treningowego oraz liczby startów w 
sezonie. Pytania o urazowość wśród narciarzy biegowych 
obejmowały okres całej kariery zawodniczej oraz 
szczegółowo ostatniego sezonu. Badani musieli wskazać 
rodzaj urazu, jego dokładną lokalizację, a także podać 
wszystkie części ciała, które uległy obrażeniom na nartach 
biegowych. Jedno z pytań dotyczyło również techniki 
narciarskiej przy, której doszło do ostatniej kontuzji oraz 
przeprowadzonej lub braku rozgrzewki przed startem 
Ankietowani musieli wskazać czas trwania ewentualnej 
przerwy w treningach, a także określić ćwiczenia 
wykonywane zarówno w okresie zimowym i letnim po 
doznanej kontuzji. Odpowiedzi obejmowały ćwiczenia 
charakterystyczne dla narciarstwa biegowego, jak również 
zajęcia na pływalni i siłowni. Ostatnia część poświęcona 
była ogólnemu stanu zdrowia badanych. Pytania 
dotyczyły przebytych chorób w ostatnich miesiącach oraz 
ewentualnego przyjmowania leków. Ankietowani mieli 
również możliwość zgłoszenia dolegliwości bólowych, 
które wystąpiły w ostatnim półroczu, z określeniem 
konkretnej lokalizacji miejsca bólu.

  Uzyskane dane wpisano do arkuszy kalkulacyjnych 
Excel, gdzie obliczono średnie arytmetyczne i odchylenia 
standardowe. Różnice pomiędzy poszczególnymi 
parametrami i zależności pomiędzy grupami i cechami 
określono za pomocą testów T-studenta i chi-kwadrat. Na 
wykresach podano uśrednione dane. 

Wyniki
Większa część ankietowanych (84%), zarówno kobiet 

jak i mężczyzn, wskazała kolano jako najczęściej ulegającą 
uszkodzeniu część ciała, od momentu rozpoczęcia kariery. 
Na kolejnych miejscach znalazły się: ręka, łokieć oraz 
stopa. Badania nie wykazały istotnych różnic pomiędzy 
częstotliwością występowania tych uszkodzeń u mężczyzn 
i kobiet. Najrzadziej zawodnicy doznawali urazów głowy 
i szyi oraz kręgosłupa (ryc. 1). 

Przedstawione wyniki były zbieżne z odpowiedziami 
dotyczącymi uszkodzeń w ostatnim sezonie. Ponad 
połowa kobiet (57%) i co trzeci mężczyzna (31%) 
doznało bowiem kontuzji stawu kolanowego. Najmniej 
ankietowanych doznało urazów głowy i szyi oraz 
kręgosłupa. Żaden mężczyzna i jedynie 5% kobiet jako 
miejsce urazu wskazała kręgosłup (ryc. 2).

Biorąc pod uwagę liczbę startów, u większości 
zawodników częściej startujących uszkodzeniu uległa 
stopa. Natomiast urazy kolana dotyczyły narciarzy, 
którzy startowali mniej 16-25 razy w karierze. Najmniej 
doświadczeni zawodnicy częściej niż pozostali wskazali 
ramię, bark oraz szyję.

Przeprowadzone badania wykazały, iż najczęściej 
występującymi rodzajami uszkodzeń w narciarstwie 
biegowym (w badanej grupie) były stłuczenia, rany cięte   

Tabela 1. 
Charakterystyka badanej grupy

Liczebność Średni wiek Średni staż treningowy Średnia liczba startów

Kobiety n=21 16,6 lat 5,6 lat 22,7

Mężczyźni n=29 17,0 lat 6,0 lat 21,9

Ryc. 1. Najczęściej uszkadzane części ciała, od początku  kariery, wskazane przez zawodników.
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(nie powodujące znaczących na przerw w treningach) 
oraz naciągnięcia mięśni i skręcenia. Niewiele badanych 
doznało także naderwania mięśni oraz złamań kości 
(ryc. 3). Podobny wynik uzyskano po przeanalizowaniu 
rodzaju urazów z ostatniego sezonu (ryc. 4). 

Wykazano, iż u większości badanych wdrożono 
postępowanie wg metody PRICEMM. Wśród badanych 
niemal połowa kobiet (43%) oraz co trzeci mężczyzna 
(34%) wskazało odpoczynek od startów jako jeden 
z głównych elementów postępowania leczniczego. 
Również 43% zawodniczek stosowało wcieranie maści i 
żeli w miejsce urazu. Najrzadziej (4% kobiet) stosowano 
unieruchomienie, opatrunki gipsowe oraz odciążenie 
kończyny, co zrozumiałe, ponieważ złamania nie 
zdarzały się, badanym sportowcom, często. Wśród 29 
przebadanych mężczyzn u 24% w ramach postępowania 
leczniczego wykonano opatrunek uciskowy, masaż oraz 
wcieranie maści.

Pomimo, iż większa część ankietowanych oceniła 
swoją sprawność jako bardzo dobrą, badani przyznawali, 
że odczuwają skutki wcześniejszych urazów. Na bóle 

kręgosłupa i grzbietu uskarżało się 43% kobiet i 34% 
mężczyzn. Wśród zawodniczek często wskazywano 
również bóle stawu kolanowego, biodrowego i 
szyi, natomiast u w grupie męskiej dolegliwości 
bólowe dotyczyły także stawu skokowego  oraz  
nadgarstkowego.

Połowa ankietowanych powyżej 19 roku życia 
zgłaszała dolegliwości bólowe pleców, natomiast jedna 
trzecia bóle stawu skokowego. Najmłodsi zawodnicy 
wskazywali także kolano oraz bark. Najprawdopodobniej 
dolegliwości spowodowane były przeciążeniami lub, u 
młodszych narciarzy, błędami w technice biegu.

Przeprowadzona analiza zależności pomiędzy 
rodzajem postępowania leczniczego a grupą treningową 
wykazała, iż odpoczynek od treningów zastosowano 
zarówno w grupie kadetów oraz juniorów. Wcieranie 
maści oraz zabiegi masażu przeprowadzono częściej 
u starszych zawodników, wśród młodszych dotyczyło 
to jedynie 10% badanych. Nieznaczna grupa kadetów 
oraz juniorów zastosowała środki farmakologiczne oraz 
zabiegi fizykoterapeutyczne.

Ryc. 2. Części ciała, które uległy uszkodzeniu w ostatnim sezonie.

Ryc. 3. Rodzaje urazów występujące u narciarzy biegowych.
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Zawodnicy mniej zaawansowani (z drugą klasą 
sportową) częściej z racji kontuzji przerywali trening 
(42%). Zaledwie co trzeci (29%) narciarz z mistrzowską  
lub pierwszą klasą sportową musiał z powodu urazu 
przerwać trening. Grupy różniły się też (choć nieistotnie) 
sposobem leczenia urazów, zabiegi fizykoterapeutyczne 
na przykład były stosowane  tylko w grupie bardziej 
zaawansowanej. 

Czynnikiem różnicującym czas zastosowanej przerwy 
oraz czas treningu wprowadzającego po doznanej 
kontuzji była liczba (częstotliwość) startów w zawodach. 
Narciarze więcej startujący, znacznie szybciej wznawiali 
treningi (p=0,051) i krócej trenowali ze zmniejszonymi 
obciążeniami (p=0,025), niż ich mniej doświadczeni 
koledzy (ryc. 5).

Zawodnicy najwięcej startujący w zawodach 
znacznie częściej byli poddawani zabiegom masażu 
oraz stosowali różne opatrunki. Byli też grupą 
(jedyną  z wyodrębnionych), która przyjmowała 
środki farmakologiczne. Najprawdopodobniej było to 

spowodowane próbą skrócenia czasu rekonwalescencji 
do minimum.

Różnice potwierdza również analiza wyników pod 
względem podziału na grupy sportowe (kadetki, kadeci, 
juniorki i juniorzy). Treningi z mniejszą intensywnością 
odbywały się przede wszystkim w grupie juniorów 
(kobiety i mężczyźni). Natomiast przerwę w treningach 
stosowano częściej i dłużej w młodszych grupach 
wiekowych. 

Elementami zastosowanego treningu wprowadzającego 
u większości badanych był trucht, zajęcia na siłowni, 
trening właściwy z mniejszą intensywnością oraz ćwiczenia 
na gumach (ekspandorach). Co dziesiąty ankietowany 
przed przystąpieniem do właściwego treningu po urazie 
realizował ćwiczenia na trenażerach oraz zajęcia na 
pływalni. Jedynie 5% zawodniczek i zawodników 
stosowało Nordic Walking jako formę rehabilitacji. Nie 
wykazano istotnych różnic w przeprowadzonym treningu 
między kobietami i mężczyznami.

Ryc. 4. Rodzaje uszkodzeń ciała, które wystąpiły w ostatnim sezonie.

Ryc. 5. Przerwa w treningu i czas treningu wprowadzającego w zależności  
od liczby startów w zawodach (średnio w dniach).
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Dyskusja
Z przeprowadzonych badań wynika, iż jednymi 

z najczęściej występujących urazów w narciarstwie 
biegowym (w badanej grupie) były: stłuczenia, otarcia, 
naciągnięcia mięśni oraz skręcenia. Tego typu kontuzje 
występują równie często w innych dyscyplinach 
wytrzymałościowych, takich jak: piłka nożna oraz 
lekkoatletyczne biegi długodystansowe [6].

Narciarstwo biegowe, uważane za jeden z najmniej 
niebezpiecznych sportów, niezbyt często staje się 
podmiotem badań naukowych, co przekłada się na 
niewielką liczbę dostępnych doniesień (dotyczących 
biegów narciarskich) w fachowej literaturze metodyczno-
naukowej [7]. 

W narciarstwie biegowym rzadziej występują urazy niż 
przykładowo w piłce nożnej. Należy pamiętać jednak, że 
duża liczba badań, prowadzonych szczególnie w Europie, 
nad urazowością w tej grze sportowej spowodowana jest 
głównie jej popularnością. Z odmienną sytuacją mamy 
do czynienia w innych regionach świata. Przykładowo w 
Nigerii, w Afryce Zachodniej piłka nożna pod względem 
częstotliwości kontuzji znajduje się dopiero na szóstym 
miejscu. Pierwsze miejsce zajmuje lekkoatletyka, której 
urazy uważane są na naszym kontynencie za mniej 
poważne [8].

Biorąc pod uwagę fakt, że szczególnie po ostatnich 
Igrzyskach Olimpijskich w Vancouver i wielkich 
sukcesach polskich sportowców (w tym głównie Justyny 
Kowalczyk), zainteresowanie narciarstwem biegowym 
rośnie. Należy zatem zapewnić zawodnikom i młodym 
adeptom nart, fachową pomoc medyczną. Przeprowadzone 
(w ramach niniejszej pracy) badania wykazały, iż 
formą leczenia u znacznej części ankietowanych było 
stosowanie maści i przerwa w treningu. Przy lżejszych 
urazach jest to rodzaj uzupełnienia terapii, jednak u wielu 
przebadanych osób stanowił przewodni element leczenia. 
Najprawdopodobniej wynika to z niewystarczającego 
finansowania klubów (kadr regionów, kadr narodowych). 
Efektem tego są samodzielnie podejmowane decyzje 
przez zawodników dotyczące przebiegu oraz rodzaju 
postępowania po doznanym urazie.

Podobnie jak we wspomnianych dyscyplinach 
(piłce nożnej i lekkoatletyce), na zwiększenie ryzyka 
wystąpienia kolejnej kontuzji w narciarstwie biegowym 
wpływa brak pełnego wyleczenia po poprzednim 
uszkodzeniu [9]. Zastanawiający jest fakt, iż większość 
narciarzy biegowych o dużej liczbie i częstotliwości 
startów, znacznie szybciej wraca po doznanym urazie do 
treningów oraz nie zmniejsza ich intensywności.  Może 
być to wynikiem pewnego rodzaju presji oraz oczekiwań 
związanych z poszczególnymi zawodnikami, a także 
braku edukacji i odpowiedniego zaplecza medycznego. 
Chęć startowania i rywalizacji z najlepszymi w 
kolejnych zawodach (nierzadko o wysokiej randze), 
wpływa na intensywność treningu, wynikiem czego 
jest wzrost ryzyka ponownego wystąpienia urazu 
[9]. Istotne jest, aby młodzi zawodnicy, rozwijali się 
prawidłowo i nie musieli z powodu powtarzających 
się urazów przedwcześnie zakończyć kariery. Stały 
kontakt trenera z fizjoterapeutą oraz wspólne decyzje 

dotyczące powrotu do startów zniwelowałyby tego 
typu ryzyko [9]. 

Wydarzenia związane z ostatnimi Igrzyskami 
Olimpijskimi (w Vancouver) dowodzą, że nawet 
najlepszym narciarzom zdarzają się nieprzewidziane, 
zaskakujące kontuzje. Ich przyczyną może być np. 
niedostateczne przygotowanie trasy – jak to miało miejsce 
w Kanadzie. Wypadek Słowenki Petry Majdic, w wyniku 
którego złamała cztery żebra, uszkodziła miednicę 
oraz opłucną potwierdza, że w narciarstwie biegowym 
występują również poważne urazy. Należy podkreślić, że 
do zdarzenia  doszło już w trakcie treningu.

Znaczna część badanych oceniła swoją sprawność 
fizyczną, jako bardzo dobrą. Jednak równie liczna grupa 
osób przyznała, iż w przeciągu ostatnich sześciu miesięcy 
odczuwała częste dolegliwości bólowe, głównie pleców. 
Ma to swoje potwierdzenie w badaniach przeprowadzonych 
w Szwecji, które dowodzą, iż zawodnicy pomiędzy 16 a 
21 rokiem życia znacznie częściej uskarżają się na tego 
typu dolegliwości szczególnie, niż ich rówieśnicy nie 
jeżdżący na nartach [9]. Najprawdopodobniej jest to 
spowodowane powtarzającym się ruchem przeprostu w 
fazie odbicia oraz zgięcia i wyprostu w fazie podwójnego 
odepchnięcia [9]. 

Istotą przeprowadzonych badań (w ramach niniejszej 
pracy) było zwrócenie uwagi nie tylko na rodzaje 
występujących kontuzji w narciarstwie biegowym, ale 
również na potrzebę działań mających na celu zapewnienie 
młodym zawodnikom jak najlepszych warunków do 
rozpoczęcia (i kontynuowania) kariery. Prawdopodobnie 
niewystarczające finansowanie klubów (czy kadr 
młodzieżowych) może w dużej mierze przyczynić 
się do problemów zdrowotnych narciarzy, chociażby 
poprzez, wspomniany już wcześniej, ograniczony dostęp 
do wykwalifikowanej opieki medycznej. Naturalnie 
sposób przeprowadzania treningu zależy od trenera, ale 
biorąc pod uwagę fakt większej liczy osób na zajęciach, 
podejście do zawodnika powracającego po kontuzji może 
być mniej zindywidualizowane niż powinno. Prawidłowa 
edukacja oraz wdrożenie postępowania profilaktycznego 
ułatwiłoby pracę zarówno narciarzom, jak i ich trenerom. 
Szkoleniowcy poprzez kontakt z fizjoterapeutami powinni 
mieć pewność co do stanu zdrowia swoich podopiecznych, 
szczególnie tych wznawiających treningi po urazie.     

Podsumowanie i wnioski
Uszkodzenia ciała zdarzają się sportowcom 

uprawiającym każdą dyscyplinę. Istotne jest zapewnienie 
zawodnikom fachowej pomocy medycznej po doznanej 
kontuzji. Stały kontakt fizjoterapeuty z trenerem 
powinien umożliwić zawodnikowi szybki powrót do 
startów w zawodach (po doznanej kontuzji), ale nie 
dopuścić do przedwczesnego wdrażania w trening o 
dużych obciążeniach. Zadaniem sztabu szkoleniowy 
(i medycznego) jest też zapewnienie odpowiedniej 
profilaktyki, aby ryzyku wystąpienia urazu (szczególnie 
powtórnego) zminimalizować.    

Z przeprowadzonych badań wysnuto następujące 
konkluzje:

Wykazano, iż wśród narciarzy biegowych najczęściej 
dochodzi do stłuczeń, ran ciętych, naciągnięć mięśni oraz 
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skręceń. Najczęściej zaś obrażeniom ulegały: kolano, 
ręka, stopa oraz łokieć i bark. Na te elementy więc (części 
ciała i rodzaje urazów) należałoby zwrócić uwagę w 
profilaktyce. 

Nie wykazano zależności epidemiologii urazów oraz 
postępowania leczniczego, od płci, wieku, poziomu 
sportowego oraz liczby startów w sezonie. Proces 
treningowy i rehabilitacyjny powinien być zatem podobny 
niezależnie od grup ćwiczebnych, płci, czy wieku.

W ramach postępowania leczniczego po doznanej 
kontuzji, u zawodników najczęściej wdrażano postępowanie 
według metody PRICEMM, odpoczynek od treningów 
i startów oraz wcieranie maści i żeli. Wprowadzenie 
większej liczby zabiegów fizjoterapeutycznych mogłoby 
uczynić proces leczenia i powrotu do sportu szybszym i 
bardziej efektywnym. 
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