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Paliga Zdzislaw, Prystupa Tetyana, 
Marciniszyn Elzbieta. The analysis 
of sizes of physical loads at the 
period of special training in goalball. 
The aim of study is to analyze the 
size of the physical loads used in 
practice in the subperiod microcycles 
of special preparation of visually 
impaired goalbal athletes. The study 
was performed at the beginning of the 
introductory microcycle and at the end 
of the subperiod shock microcycle of 
special preparation. This analysis 
concerned the comparison of mean 
values of heart rate obtained by the 
players in the test and training units 
of the slope (gradient) of the curve 
of the changes in heart rate in each 
of the separate parts of training. The 
study was conducted using the Polar 
S-810i sporttester. For more thorough 
analysis of the size of the physical 
load readings were used the following 
average values of heart rate players: 
rest, after warming up, the main part 
and after 15 minutes of restitution, 
made in two microcycles in the 
preparation of a special sub-period. 
The research concerned of 6 person 
goalball team “Start” in Wroclaw 
(training three times a week). The 
team included the visually impaired to 
various ocular defects, starting in the 
class B2. The obtained results allowed 
to determine the physical size of the 
applied load at the visually impaired 
athletes in goalball and the influence 
of these charges on improving their 
physical fitness and adaptation to 
training loads applied. The structure 
of training loads in two microcycles 
trainings, preparation of a special sub-
period of visually impaired athletes in 
goalball had a significant impact on 
the adaptive changes in the behavior 
of heart rate (HR) and development of 
forms of sports players.

Болах Евгеніуш, Болах Бартош, 
Мігасевіч Юліуш, Паліга Здіслав, При-
ступа Тетяна, Марцинішин Елжбета. 
Аналіз величини фізичних наванта-
жень в періоді спеціальної підготовки 
в голболі. Метою дослідження є аналіз 
величин фізичних навантажень, вико-
ристаних в тренувальних мікроциклах в 
періоді спеціальної підготовки інвалідів 
по зору в голболі. Дослідження викона-
но на початку вступного і в кінці удар-
ного мікроциклу в періоді спеціальної 
підготовки. Проведений аналіз щодо 
середніх величин пульсу, отриманих 
у гравців в індивідуальному трену-
вальному дослідженні, а також на-
хилу (градієнту) кривої змін пульсу в 
кожній виділеній частці тренування. 
Дослідження проводилося з викори-
станням спорттестера Polar S-810. Для 
детального аналізу величин фізичних 
навантажень використовувалися роз-
рахунки наступних середніх значень 
пульсу спортсменів: відпочинку, після 
розминки, після основної частини і 
після наступних 15 хвилин відпочинку, 
виконане в двох мікроциклах періоду 
спеціальної підготовки. У дослідженні 
брали участь 6 чоловік з команди гол-
бол „Start” м. Вроцлав (тренування про-
водилися 3 рази в тиждень). До складу 
команди входили інваліди по зору з 
різними пошкодженнями органів зору, 
що відноситься до класу В2. Отримані 
результати дозволили встановити ве-
личини вживаних фізичних наванта-
жень у інвалідів по зору в голболі, а 
також вплив тих же навантажень на 
поліпшення їх фізичної працездатності 
і адаптації до тренувальних наванта-
жень. Структура навантажень в двох 
тренувальних мікроциклах в період 
спеціальної підготовки спортсменів в 
голболе – інвалідів по зору мала знач-
ний вплив на протікання адаптаційних 
змін в період збереження частоти сер-
дечних скорочень (ЧСС), а також фор-
мування спортивної форми учасників 
експерименту.

Болах Евгениуш, Болах Бартош, Мига-
севич Юлиуш, Палига Здислав, При-
ступа Татьяна, Марцинишин Элжбета. 
Анализ величины физических нагру-
зок в периоде специальной подго-
товки в голболе. Целью исследования 
является анализ величин физических 
нагрузок, применяемых в тренировочных 
микроциклах в периоде специальной под-
готовки инвалидов по зрению в голболе. 
Исследование выполнено в начале втя-
гивающего и в конце ударного микроцик-
ла в периоде специальной подготовки. 
Проведен анализ относительно средних 
величин пульса, полученных у игроков в 
индивидуальном тренировочном иссле-
довании, а также наклона (градиента) 
кривой изменений пульса в каждой выде-
ленной части тренировки. Исследование 
проводилось с использованием спортте-
стера Polar S-810. Для детального анали-
за величин физических нагрузок исполь-
зовались расчеты следующих средних 
значений пульса спортсменов: отдыха, 
после разминки, после основной части и 
после следующих 15 минут отдыха, вы-
полненное в двух микроциклах периода 
специальной подготовки. В исследовании 
принимали участие 6 человек из коман-
ды голбол „Start” г. Вроцлав (тренировки 
проводились 3 раза в неделю). В состав 
команды входили инвалиды по зрению с 
разными повреждениями органов зрения, 
относящиеся к классу В2. Полученные 
результаты позволили установить вели-
чины применяемых физических нагрузок 
у инвалидов по зрению в голболе, а также 
влияние тех же нагрузок на улучшение их 
физической работоспособности и адапта-
ции к тренировочным нагрузкам. Структу-
ра нагрузок в двух тренировочных микро-
циклах в период специальной подготовки 
спортсменов в голболе – инвалидов по 
зрению имела значительное влияние на 
протекание адаптационных изменений в 
период сохранения частоты сердечных 
сокращений (ЧСС), а также формирова-
ния спортивной формы участников экс-
перимента.
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Wstęp1

Pomysł na umieszczenie źródła dźwięku w plastikowej 
piłce i stworzenie nowej koncepcji gry związanej z 
możliwościami niewidomych niedowidzących zrodził 
się w Belgii i Holandii. Nowa koncepcja szybko 
zyskała adaptację oraz została spopularyzowana przez 
niewidomych na świecie, jak i  w Polsce. Spośród 
wielu odmian gier zespołowych inwalidów narządu 
wzroku cztery z nich uzyskało znaczną popularność i 
doczekały się opracowania szczegółowych przepisów 
zorganizowanych systemów rozgrywek w wielu krajach, a 
także konfrontacji ogólnoświatowej. Należą do nich: piłka 
toczona (rollball) i piłki bramkowe (torball i goalball) oraz 
piłka nożna (futsall). Ostanie dwie zostały wprowadzone 

© Bolach Eugeniusz, Bolach Bartosz, Migasiewicz Juliusz, Paliga 
Zdzisław, Prystupa Tetyana, Marciniszyn Elzbieta, 2012

do programu igrzysk paraolimpijskich (Bolach E. 1994c, 
Bolach E.,Pełka P.1995, Bolach E., Bolach B., Masło M. 
2006, Bolach E., Bolach B., Masło M.2008, Bolach E., 
Ubaka J.U.2008). 

Według Bolacha (2006), trzy pierwsze z nich str. 12 
„są grami niekontaktowymi, ich głównym zadaniem jest 
doskonalenie sprawności fizycznej i specjalnej, w tym 
orientacji w przestrzeni, pamięci mięśniowej, jak również 
zmysłów słuchu i dotyku”. 

Konieczność zastąpienia wzroku zmysłem słuchu 
podczas lokalizacji piłki spowodowała niespotykane 
techniki ruchowe: wślizg boczny, kierunkowy rzut piłki, 
rzut z obrotu. 

Istotę treningu sportowego stanowi proces zwiększania 
zdolności przystosowania się organizmu do stopniowo 
narastających bodźców. Według Naglaka (1999): 
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„ogólnym bodźcem jest obciążenie fizyczne, wraz ze 
wszystkimi jego komponentami. 

Zastosowanie w treningu sportowym obciążeń 
stopniowo narastających zapewnia właściwą mobilizację 
funkcjonalnych rezerw organizmu i w konsekwencji 
prowadzi do wzrostu wytrenowania. Dodatnie zmiany 
funkcjonalne i strukturalne, powstające w organizmie 
podczas treningu, stanowią fizjologiczną podstawę 
wytrenowania. Ta przebudowa z właściwym opanowaniem 
czynności ruchowej, racjonalną taktyką i psychicznym 
przygotowaniem, stwarza możliwość do optymalnego 
wyniku sportowego.

Proces treningowy doprowadza do pożądanych zmian. 
Zachodzą one w wyniku wykonywania z góry określonych 
ćwiczeń oraz wypoczynku, w czasie, którego przywracana 
jest równowaga środowiska wewnętrznego w komórkach, 
przesuwając jednocześnie granicę tolerancji zaburzeń 
homeostazy na wyższy pułap podczas wykonywania 
danej pracy (Ulatowski T. 1996). 

Podokres przygotowania specjalnego – charakteryzują 
go dwa rodzaje mezocykli (Naglak. Z. 1999, Ulatowski T. 
1996):

kontrolno-przygotowawczy (przygotowanie • 
techniczne), jest to forma przejściowa między 
zasadniczymi i startowymi mezocyklami. 
Ukierunkowany jest na zdolności techniczno-taktyczne 
niezbędne w danej dyscyplinie sportu. Praca treningowa 
jest tu połączona z udziałem w zawodach o charakterze 
kontrolno-treningowym i jest podporządkowana 
zadaniom przygotowawczym do startu na głównych 
zawodach,
bezpośredniego przygotowania startowego (BPS), tzw. • 
mezocykl szlifujący. Służy on do wyeliminowania 
stwierdzonych wcześniej błędów lub doskonalenia 
poszczególnych indywidualnych cech zawodników.

Podsumowując, podokres ten ma na celu osiągnięcie 
gotowości startowej oraz doskonalenie cech istotnych w 
warunkach walki sportowej.

Obciążenia treningowe
Prawidłowa metodyka treningu bazuje na 

podstawach fizjologii wysiłku fizycznego uwzględniając 
wypracowane tutaj reguły postępowania. Głównymi 
narzędziami pracy trenera, warunkującymi zmiany 
adaptacyjne i rozwój zdolności wysiłkowej zawodników 
są: obciążenie treningowe i restytucja (Naglak Z. 1999). 
Obciążenia treningowe można zdefiniować jako zespół 
bodźców wywołujących zmiany w homeostazie komórek. 
Kierunek i siła tych zmian będą uruchamiały w różnym 
stopniu procesy wyrównawcze, prowadząc do adaptacji 
do danych bodźców (Sozański H. 1999, Górski J. 2001, 
Jaskólski A. 2002, Kozłowski S.,Nazar K. 1999).

Zdolność przystosowawcza organizmu będzie 
warunkowała siłę bodźców możliwych do zastosowania. 
Bodźce zbyt słabe, jak np. małe obciążenie nie 
spowodują zmian adaptacyjnych, natomiast zbyt duże 
obciążenia mogą być przyczyną zmian patologicznych, 
które również nie prowadzą do zwiększenia zdolności 
wysiłkowej. Z tego powodu bardzo ważny jest optymalny 
dobór tych bodźców (Górski J. 2001, Jaskólski A. 2002, 
Kozłowski S.,Nazar K. 1999).

W analizie obciążeń treningowych wyróżnia się dwie 
składowe: objętość, czyli ilościowy składnik wyrażony 
czasem, odległością, ciężarem albo liczbą powtórzeń oraz 
jakościowy składnik zwany intensywnością, wyrażający 
stosunek mocy rozwijanej podczas treningu do mocy 
maksymalnej. Intensywność i czas trwania wysiłku są 
odwrotnie proporcjonalne do siebie. Intensywność można 
wyrazić na kilka sposobów np.: jako ilość wydatkowanych 
kcal w czasie, obciążenie kgm/min., lub moc w watach, 
procent maksymalnego poboru tlenu (%VO2max), jako 
częstość skurczów serca lub procent maksymalnej 
częstości skurczów serca (%HRmax) (Sozański H. 1999, 
Jaskólski A. 2002).

Według Jaskólskiego (12) intensywność 
wysiłków można podzielić na różne sposoby w 
zależności od wielkości wskaźników fizjologicznych. 
Poczynając od submaksymalnego, maksymalnego do 
supramaksymalnego. Prostym wskaźnikiem bezpośrednio 
oceniającym odpowiedź organizmu na wysiłek jest 
częstość skurczów serca (HR) im wyższy jest jego poziom, 
tym większa intensywność wysiłku. Po rozpoczęciu 
wysiłku parametr wzrasta natychmiast proporcjonalnie do 
intensywności, aż do osiągnięcia wartości maksymalnych. 
Często stosuje się regułę określającą przewidywalną 
maksymalną częstość skurczów serca. Intensywność 
jest zapewne najważniejszą składową decydującą o 
skuteczności treningu. Z fizjologicznego punktu widzenia 
można ją określić, mierząc częstość skurczów serca. 
Stosowanie HR, jako miary intensywności wysiłku jest 
powszechne ze względu na łatwość dokonania tego 
pomiaru. Natomiast częstotliwość sesji treningowej u 
sportowców może odpowiadać trenowaniu dwa razy 
dziennie, jednak na ogół wynosi cztery razy w tygodniu. 
Czas trwania sesji treningowej wynosi zazwyczaj 90 minut 
(Jaskólski A. 2002, Kozłowski S.,Nazar K. 1999).

Obciążenia treningowe stosowane są po to, żeby 
wywołać celową zmianę w funkcjonowaniu organizmu. 
Według Kozłowskiego i Nazar (1999) przyjęto następujący 
ich podział:

 obciążenia treningowe, których głównym celem jest • 
poprawa procesów wypoczynkowych,
obciążenia treningowe, których głównym celem jest • 
ekonomizacja pracy fizycznej w określonym przedziale 
czasu,
obciążenia treningowe, których głównym celem • 
jest maksymalny rozwój procesów metabolicznych 
warunkujących wykonanie określonej pracy.

Sport wyczynowy osób niepełnosprawnych 
podlega obecnie takim samym zasadom jak sport osób 
pełnosprawnych. Wielkość obciążenia treningowego 
wynika z wydolności układu sercowo – naczyniowego, 
oddechowego i układu ruchu. W praktyce stosuje się 
bodźce zbliżone do maksymalnych (stosowane w 
bezpiecznych granicach), ponieważ one najefektywniej, 
najskuteczniej wyzwalają mechanizmy kompensacji, 
gwarantując postęp procesu treningowego (Ulatowski T. 
1996, Górski J. 2001). 

Trening sportowy osób niepełnosprawnych łączy w 
sposób naturalny typowe formy treningowe z elementami 
kinezyterapii (ćwiczenia korekcyjne, indywidualne i 
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specjalne, związane ze stanem funkcjonalnym zawodnika). 
Sukces sportowy osoby niepełnosprawnej poprzedzony 
jest wysiłkiem dwukrotnie większym od tego, jaki 
wkłada w swój sukces sportowiec pełnosprawny. W 
przypadku osób niepełnosprawnych wysiłek treningowy 
i przeciwdziałanie naturalnemu zmęczeniu spotęgowane 
jest zawsze pokonywaniem trudności wynikających z 
choroby czy urazu (Kubica R. 1999, Bolach E 1999).

Osoby z uszkodzeniem narządu wzroku wymagają 
zachowania specjalnych środków bezpieczeństwa podczas 
treningu. Wielkości stosowanych obciążeń wynikają 
z wydolności układu krwionośnego, oddechowego, 
dokrewnego oraz ruchowego. Systematyczny i właściwie 
prowadzony trening sportowy prowadzi do pełniejszego 
wykorzystania możliwości ustroju, ekonomizacji 
wykonywanej funkcji oraz mniejszy koszt energetyczny 
pracy w warunkach spoczynkowych, przez co zwiększa 
się możliwość pracy organizmu (Jaskulski A. 2002).

Celem pracy jest analiza wielkości obciążeń 
fizycznych stosowanych w mikrocyklach treningowych w 
podokresie przygotowania specjalnego u niedowidzących 
sportowców uprawiających  goalballu. 

Materiał i metoda badań
Badania wielkości obciążeń fizycznych zawodników 

uprawiających piłkę bramkową (goalball) przeprowadzono 
we wrześniu 2009 roku na treningach sekcji sportowej 
w Klubie Sportowym Osób Niepełnosprawnych „Start” 
Wrocław w Bierutowie absolutnych mistrzów Polski w tej 
dyscyplinie. Badaniami objęto 6-osobową drużynę. Żaden 
z badanych nie miał przeciwwskazań internistycznych, 
ani okulistycznych zarówno do wykonywania ćwiczeń 
fizycznych jak i do gry w goalballu (tab. 1).

Analizując rodzaj dysfunkcji narządu wzroku należy 
stwierdzić, że najwięcej, bo 3 zawodników miało zaćmę 
pozostali zawodnicy mieli różne wady wzroku. Wiek 
badanych kształtował się od 26 do 44 lat, przy średniej 
wieku 36 lat. Wszyscy posiadali klasę sportowo-
medyczną B2. Wysokość ciała zawodników obejmowała 
zakres od 176cm do 188 m, przy średniej wysokości – 
178,5cm. Masa ciała graczy wynosiła od 70kg do 92kg, 
przy średniej masie 80kg. Długość stażu treningowego 
piłki bramkowej przez powyższych zawodników była 
różna. Średni staż niedowidzących graczy wynosił 10 lat.

Analizowano obciążenia treningowe w dwóch 
siedmiodniowych mikrocyklach jednostek treningowych 
(na początku) mikrocyklu wprowadzającego i (na końcu) 
mikrocyklu uderzeniowego podokresu przygotowania 
specjalnego. Badani zawodnicy uczestniczyli w treningu 
sportowym 3 razy w tygodniu. Powyższe treningi miały 
na celu kształtowanie sprawności fizycznej specjalnej 
oraz techniki i taktyki gry.

Badania tętna niedowidzących graczy przeprowadzono 
za pomocą Sporttestera – Polar S-810 i.

Wyniki uzyskane z odczytów sporttestera, pokazały 
rozkład obciążeń fizycznych w trakcie 7 jednostek 
treningowych obu mikrocykli podokresu przygotowania 
specjalnego. Analizie poddano okresy 100-minutowych 
treningów (90 minut ćwiczeń + 10 minut restytucji). 

Analizie poddano wartości pomiarów tętna (T) 
dokonanych bezpośrednio: przed rozpoczęciem treningu, 

po rozgrzewce (po 15’), po części głównej (65’ i w 10’ po 
zakończeniu treningu (100’).

W pracy zastosowano metody analizy statystycznej 
(Ferguson G.A., Takane Y.1997).

Uzupełnieniem opisu rozkładu każdej z 
rozpatrywanych cech w każdej z analizowanych grup 
zawodników było określenie zakresu zmienności cechy, 
czyli wartości minimalnej i maksymalnej w rozkładzie 
empirycznym. Istotność zmian tętna w przebiegu treningu 
oceniano stosując test t-Studenta dla prób zależnych. 
Zależność efektywności restytucji od stażu zawodniczego 
oceniano porównując dwie grupy zawodników o różnym 
stażu (do 10 lat i ponad 10 lat). Rozkład stażu w badanej 
grupie umożliwił taki podział w sposób bardzo wyraźny. 
Porównanie grup różniących się stażem przeprowadzono 
stosując test t-Studenta dla prób niezależnych. Korelowano 
również efektywność restytucji z wartościami tętna 
po rozgrzewce i po części głównej. (Stosowano tam 
współczynnik korelacji  liniowej r-Pearsona). (Ferguson 
G.A., Takane Y.1997).

Wyniki badań i ich omówienie
Podokres przygotowania specjalnego miał za zadanie 

realizację zadań w zakresie umiejętności, tj. kształtowania 
wytrzymałości oraz siły specjalnej zawodników, 
doskonalenia techniczno – taktycznego, jak również: 
koordynację słuchowo – ruchową, orientację przestrzenną 
i pamięć mięśniową.

Analiza kształtujących się obciążeń treningowych, 
częstości skurczów serca (HR) przeprowadzono na 
treningach w dwóch siedmiodniowych mikrocyklach 
(na początku mikrocyklu wprowadzającego i na końcu 
mikrocyklu uderzeniowego) podokresu przygotowania 
specjalnego niedowidzących sportowców w goalballu. 
Analizie poddano okresy 100-minutowych treningów 
(90 minut ćwiczeń + 10 minut restytucji). Mikrocykle 
pozwoliły w pełni wykorzystać możliwości zawodników 
i zapewnić właściwe proporcje pomiędzy procesami 
zmęczenia i jego odnowy.

Jak wynika z tab. 2, na początku mikrocyklu 
wprowadzającego (badanie 1), średni pomiar częstości 
skurczów serca (HR) spoczynkowego u 3 zawodników był 
wysoki, wahał się w przedziale od 72ud./min do 76ud./min. 
a u pozostałych graczy tętno spoczynkowe kształtowało 
się w granicach normy, tj. średnio 65 ud./min. Najwyższa 
wartość HR wynosiła 76 ud./min. Natomiast pomiar 
dokonany na końcu mikrocyklu uderzeniowego (badanie 
2), wykazał, że wartości tętna spoczynkowego były 
zbliżone do wartości uzyskanych w badaniu 1. Najwyższa 
wartość HR wynosiła 78 ud./min. Pomiar wartości HR po 
części głównej w badaniu 1, wahał się średnio od 150 ud./
min do 200 ud./min, natomiast w badaniu 2, średnio od 136 
ud./min do 185 ud./min. Po okresie 10 minutowej restytucji 
średnie wartości HR w badaniu 1, wahały się w przedziale 
od 72 ud./min do 90 ud./min, natomiast w badaniu 2, 
średnio od 70 ud./min do 86 ud./min. 

Analizując pierwsze pytanie badawcze, stwierdzono, 
że średnie wartości tętna spoczynkowego były bardzo 
podobne w obu badaniach. 

W przebiegu badanych krzywych natężenia wysiłku 
fizycznego (w tab. 3) stwierdzono, że:
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Tabela 1
Wiek, wysokość i masa ciała, rodzaj dysfunkcji narządu wzroku, klasa sportowo- medyczna oraz okres stażu treningu 

w goalballu niedowidzących zawodników

Lp. Inicjały 
badanego

Rodzaj dysfunkcji 
narządu wzroku

Wiek 
(lata)

Wysokość 
ciała (cm)

Masa ciała 
(kg)

Staż 
zawodniczy 

(lata)

Klasa
Sportowo-
medyczna

1. G.R. zaćma wrodzona 44 180 70 17 B2

2. D.W. zaćma wrodzona 41 188 92 15 B2

3. M.L. wrodzony brak
tęczówki, zaćma 40 165 74 17 B2

4. M.R. martwica plamek
ocznych 37 176 78 7 B2

5. D.H.
pooperacyjne

usuniecie 
soczewek

28 190 90 3 B2

6. P.K. brak lewego oka 26 180 74 1 B2

 
Tabela 2

 Wartości częstości skurczów serca (HR) uzyskane przez poszczególnych zawodników w rozpatrywanych fragmentach 
jednostek w obu mikrocyklach treningowych podokresu  przygotowania specjalnego ( badanie 1 – na początku 

mikrocyklu wprowadzającego, badanie 2 – na końcu mikrocylku uderzeniowego)

Lp.
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za
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kó
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(HR) w badaniu 1 (HR) w badaniu 2
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1 G.R 76 161 200 90 78 158 185 82

2 D.W. 64 130 170 72 68 142 168 72
3 M.L. 72 137 168 76 66 137 158 70

4 M.R. 68 126 155 80 72 125 149 80

5 D.H. 61 139 150 76 60 120 136 69

6 P.K. 72 131 159 84 74 128 142 78

Tabela 3
Podstawowe charakterystyki statystyczne tętna w rozpatrywanych fragmentach jednostek  w obu mikrocyklach 
treningowych, podokresu przygotowania specjalnego (badanie 1 – na początku mikrocyklu wprowadzającego, 

badanie 2 – na końcu mikrocylku uderzeniowego)

Tętno
Badanie 1. Badanie 2.

średnia odch.std minimum maksimum średnia odch.std minimum maksimum

spoczynkowe 68,8 5,6 61 76 69,7 6,4 60 78

po rozgrzewce 137,3 12,5 126 161 135,0 13,8 120 158

po 
części głównej 167,0 17,9 150 200 156,3 18,1 136 185

po restytucji 79,6 6,5 72 90 75,2 5,5 69 82
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Legenda do ryciny 1.
Badanie 1. Badanie 2.

tętno spoczynkowe 68,8 69,7
tętno po rozgrzewce 137,3 135,0
tętno po części głównej 167,0 156,3
 tętno po restytucji 79,6 75,2

Ryc. 1 Zmienność średnich 
wartości tętna w jednostkach 

treningowych obu mikrocyklach (na 
początku – badanie 1) mikrocyklu 
wprowadzającego i (na końcu – 

badanie 2) mikrocyklu uderzeniowego, 
podokresu przygotowania 

specjalnego z uwzględnieniem jej 
charakterystycznych fragmentów.

Tabela 4
Różnice wartości tętna w obu badaniach w rozpatrywanych fragmentach jednostek treningowych  

w obu mikrocyklach, podokresu przygotowania specjalnego

Tętno
Zmiana cechy (badanie 1 – badanie 2)

- x Odchylenie standardowe t-Studenta p
spoczynkowe -0,9 3,8 0,535 0,616
po rozgrzewce 2,3 9,9 0,577 0,589
po cz. głównej 10,7 5,8 4,516 0,006

restytucja 4,5 3,6 3,093 0,027

Tabela 5
Porównanie nachyleń (gradientów) poszczególnych odcinków zmian tętna w jednostkach treningowych obu 
mikrocykli, (na początku) mikrocyklu wprowadzającego i (na końcu) mikrocyklu uderzeniowego, podokresu 

przygotowania specjalnego

Gradient
Zmiana tętna t – Studenta

Badanie1 Badanie2
t p

średnia odch.std średnia odch.std
rozgrzewka 68,5 10,8 65,3 11,2 0,828 0,445

Część główna 29,7 10,5 21,3 5,4 2,781 0,039
restytucja 87,3 15,0 81,2 16,7 4,936 0,004

Tabela 6
 Istotność różnic pomiędzy tętnem po restytucji i tętnem spoczynkowym w obu badaniach na (początku) mikrocyklu 

wprowadzającego i (na końcu) mikrocyklu uderzeniowego, w  podokresie przygotowania specjalnego

Badanie Tętno Średnia Różnica średnich
t  – Studenta

t P
Na początku 
mikrocyklu 

wprowadzającego

spoczynkowe 68,8
10,8 6,442 0,001

po restytucji 79,6

Na końcu mikrocyklu 
uderzeniowego

spoczynkowe 69,7
5,5 5,745 0,002

po restytucji 75,2
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Badanie 1.  
Badanie 2.   
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w badaniu 1, średnie tętno spoczynkowe graczy • 
wynosiło 68,8 ud./min., natomiast w badaniu 2,  średnio 
– 69,7 ud./min., zatem wartość tego parametru była 
niższa średnio o 0,9 ud./min. w pomiarze 1;
w badaniu 1, średnie tętno po rozgrzewce • 
zespołu wynosiło 137,3 ud./min., natomiast  
w badaniu 2, średnio-135,0 ud./min., wartość tego 
parametru była niższa o 2,7 ud./min. w pomiarze 2;
w badaniu 1, średnie tętno sportowców po części głównej • 
wynosiło 167,0 ud./min., natomiast w badaniu 2, 
średnio-156,3 ud./min., wartość tego parametru była 
niższa średnio o 10,7 ud./min. w pomiarze 2;
w badaniu 1, średnie tętno zawodników w 10 minucie • 
restytucji wynosiło 79,6 ud./min., natomiast w badaniu  
2, średnio-75,2 ud./min., wartość tego parametru była 
niższa średnio o 4,4 ud./min. w pomiarze 2.

Z powyższej analizy wynika, że średnia wielkość 
tętna zespołu w badaniu 2, była niższa, niż w badaniu 
1, różnica ta wynosiła średnio 4,8 ud./min. Świadczyło 
to o przystosowaniu się niedowidzących sportowców do 
zastosowanych obciążeń treningowych oraz osiągnięcia 
przez nich wyższego poziomu wydolności wysiłkowej. 
Jedynie średnie tętno spoczynkowe odbiegało nieco od 
oczekiwanego rezultatu. Jego wartość w badaniu 2, była 
średnio o 0,9 ud./min. większa, aniżeli w badaniu 1. 
Taka mała różnica mogła być spowodowana wpływem 
czynników zewnętrznych na wielkość badanego 
parametru, np. stres. Niemniej zwrócono uwagę na znaczne 
zróżnicowanie wartości indywidualnych tętna, co mało 
swój wyraz w wartościach odchylenia standardowego 
oraz zakresie zmienności (różnica między wartościami 
maksymalną i minimalną).

Przebieg średnich wartości tętna w obu badaniach 
przedstawiony na ryc.1 wskazuje na występowanie 
największej różnicy po części głównej i również wyraźnej 
różnicy po restytucji. Na podstawie powyższych danych 
należy stwierdzić, że średnie wartości tętna były niższe w 
badaniu drugim. Tętno średnio wzrosło po rozgrzewce o 
0,9 ud./min., natomiast zmalało po części głównej średnio 
o 10,7 ud./min. i po 10-minutowej restytucji średnio o 4,4 
ud./min. (tab.4).

Przyjmując poziom istotności α = 0,1 można zatem 
było stwierdzić, że średnia wartość tętna istotnie obniżyła 
się w badaniu drugim. Wiązało się to z zaadaptowaniem 
organizmu do zastosowanych obciążeń treningowych, 
które w obu przypadkach były submaksymalne. Badanie 
drugie charakteryzowało się także mniejszym rozrzutem 
indywidualnym.

Analizą drugiego pytania badawczego było tempo 
zmian tętna w pierwszych fragmentach jednostek 
treningowych (gradient rozgrzewka) w obu mikrocyklach 
treningowych podokresu przygotowania specjalnego. 
Było ono podobne w obu badaniach, natomiast tempo to 
zmalało statystycznie istotnie w dalszej części jednostek 
treningowych (gradienty: część główna i restytucja) na 
końcu mikrocyklu uderzeniowego (tab. 5).

Niższa wartość tętna i wolniejsze tempo jego 
zmian świadczyło o lepszej adaptacji niedowidzących 
sportowców do wysiłku. Wobec faktu, że w badaniu 
drugim, na końcu mikrocyklu uderzeniowego tętno i 

jego zmiany były średnio mniejsze, zatem zastosowane 
obciążenie fizyczne wpłynęło na poprawę procesów 
adaptacyjnych zawodników.

Wyniki analizy istotności różnic(tab. 5). Zmiany 
średnich wartości tętna przedstawiono na ryc. 1, linią 
łamaną. Nachylenie poszczególnych odcinków określało 
tempo zmian tętna w danym fragmencie jednostek 
treningowych obu mikrocykli. Można, zatem było 
wyróżnić trzy odcinki, których nachylenie (gradienty) 
można analizować:

- pomiędzy średnim tętnem spoczynkowym i  po 
rozgrzewce (gradient: rozgrzewka),

- pomiędzy średnim tętnem po rozgrzewce i  po części 
głównej (gradient: część główna),

- pomiędzy średnim tętnem po części głównej i  po 
restytucji (gradient: restytucja).

Analiza intensywności wysiłku fizycznego podczas 
rozgrzewki i części głównej jednostek treningowych obu 
mikrocyklów ( badanie 1 i 2).

Do określenia przewidywalnej maksymalnej częstości 
skurczów serca (HRmax) użyto następującej reguły 
(Jaskulski A. 2002): 

                HRmax = 220 – wiek w latach
Według przytoczonej reguły tętno maksymalne 

poszczególnych zawodników wynosiło:
1. Zawodnik G.R. – HRmax = 176 ud./min.,
2. Zawodnik D.W. – HRmax = 179 ud./min.,
3. Zawodnik M.L.– HRmax = 180 ud./min.,
4. Zawodnik M.R. – HRmax = 183 ud./min.,
5. Zawodnik D.H. – HRmax = 192 ud./min.,
6. Zawodnik P.K. –  HRmax = 194 ud./min.,
HRmax średnie dla całego zespołu =  184 ud./min. 
Analiza średnich wartości tętna graczy  po rozgrzewce 

(15’) w obu badaniach
Średnia wartość tętna drużyny po rozgrzewce wynosiła 

w badaniu 1 – 137,3 ud./min., natomiast w badaniu 2 – 
135,0 ud./min.

W badaniu 1 uzyskano:
HRmax – średnia 184 ud./min. (średnia maksymalna 

częstość skurczów serca po rozgrzewce),
HR po rozgrzewce – średnia 137,3 ud./min. (średnia 

częstość skurczów serca po rozgrzewce uzyskana przez 
badanych). Zatem 184 ud./min. stanowiło średnią 
maksymalną częstość skurczów serca, jaką mogli 
uzyskać zawodnicy bezpośrednio po rozgrzewce. Było 
to 100% intensywności obciążenia treningowego. 
Natomiast zawodnicy osiągnęli średnio 137,3 ud./min., 
co stanowiło 74% HRmax.

W badaniu 2 uzyskano:
HRmax – średnia184 ud./min. (średnia maksymalna 

częstość skurczów serca po rozgrzewce),
HR po rozgrzewce – średnia 135,0 ud./min. (średnia 

częstość skurczów serca po rozgrzewce uzyskana przez 
badanych). Zatem 184 ud./min. stanowiło średnią 
maksymalną częstość skurczów serca, jaką mogli 
uzyskać zawodnicy bezpośrednio po rozgrzewce. Było 
to 100% intensywności obciążenia treningowego. 
Natomiast zawodnicy osiągnęli średnio 135,0 ud./min., 
co stanowiło 73% HRmax.
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Tak więc, intensywność po rozgrzewce u 
niedowidzących graczy wynosiła 74% HRmax w badaniu 1 
i  73% HRmax w badaniu 2. Według Jaskólskiego (2002) 
należy intensywność tą uznać za średnią, tj. mieszczącą 
się w przedziale od 60% do 79% HRmax.

Analiza średnich wartości tętna drużyny po części 
głównej (65’) w obu badaniach.

Średnia wartość tętna drużyny po części głównej 
wynosiła w badaniu 1 – 167 ud./min., natomiast 
w badaniu 2 – 156,3 ud./min.

W badaniu 1 uzyskano: 
HRmax – średnia 184 ud./min. (średnia maksymalna 

częstość skurczów serca po części głównej),
HR po części głównej – średnia 167 ud./min. (średnia 

częstość skurczów serca po części głównej uzyskana 
przez badanych). Zatem 184 ud./min. stanowiło średnią 
maksymalną częstość skurczów serca, jaką mogli uzyskać 
zawodnicy bezpośrednio po części głównej. Było to 
100% intensywności obciążenia treningowego. Natomiast 
zawodnicy osiągnęli średnio 167 ud./min. co stanowiło 
ok. 90% HRmax.

W badaniu 2 uzyskano: 
HRmax – średnia 184 ud./min. (średnia maksymalna 

częstość skurczów serca po części głównej),
HR po części głównej – średnia 156,3 ud./min. 

(średnia częstość skurczów serca po części głównej 
uzyskana przez badanych). Zatem 184 ud./min. stanowiło 
średnią maksymalną częstość skurczów serca, jaką mogli 
uzyskać zawodnicy bezpośrednio po części głównej. 
Było to 100% intensywności obciążenia treningowego. 
Natomiast zawodnicy osiągnęli średnio 156,3 ud./min., 
co stanowiło ok. 84% HRmax.

Analizując efektywność restytucji między pomiarem 
dokonanym na początku mikrocyklu wprowadzającego, 
podokresu przygotowania specjalnego a pomiarem 
dokonanym pod koniec mikrocyklu uderzeniowego 
stwierdzono, że w obu badaniach średnie wartości 
tętna po restytucji były statystycznie istotnie wyższe od 
średnich wartości tętna spoczynkowego. Jednak różnica 
tych wartości tętna była mniejsza w badaniu drugim. 
Ponieważ jednocześnie różnica ta stanowiła ocenę 
efektywności restytucji, można było zatem powiedzieć, 
że przebiegała ona średnio efektywniej pod koniec 
mikrocyklu uderzeniowego (tab. 6 i ryc. 2).

Porównanie efektywności tętna na początku 
mikrocyklu wprowadzającego i na końcu mikrocyklu 
uderzeniowego podokresu przygotowania specjalnego 
przedstawia (tab. 7).

Efektywność restytucji oceniana była jako różnica 
pomiędzy średnim tętnem po restytucji i tętnem 
spoczynkowym. Efektywność ta była niemal dwukrotnie 
wyższa, a różnica pomiędzy oboma badaniami była 
statystycznie istotna. Można było zatem postawić 
pytanie, czy efektywność restytucji zależała od stażu 
zawodniczego? Odpowiednią analizę przedstawiono 
poniżej.

W celu znalezienia odpowiedzi na to pytanie 
podzielono zawodników na dwie grupy o różnym stażu 
zawodniczym. Zastosowany podział przedstawiono w 
tab. 8.

Efektywność restytucji (średnia różnica tętna po 
restytucji i tętna spoczynkowego) okazała się lepsza u 
zawodników o dłuższym stażu treningowym(tab. 9 i ryc. 
3). Różnice średnich efektywności restytucji między 

Ryc. 2 Średnie wartości tętna spoczynkowego i po restytucji na początku mikrocyklu wprowadzającego 
(badanie 1) i na końcu mikrocyklu uderzeniowego (badanie 2) w podokresie przygotowania specjalnego

Legenda do ryciny 2
Tętno Badanie 1 Badanie 2

Średnie tętno spoczynkowe 68,8 69,7
Średnie tętno po restytucji 79,6 75,2
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Tabela 7
 Porównanie efektywności restytucji jednostek treningowych obu mikrocyklów, 

1 – mikrocykl wprowadzający i 2 – mikrocykl uderzeniowy podokresu przygotowania specjalnego

Badanie Średnia Różnica
średnich

Test Studenta
t P

1-mikrocykl 10,8
5,3 3,730 0,014

2-mikrocykl 5,5

Tabela 8
 Podział badanych zawodników na dwie grupy o różnym stażu zawodniczym

Staż zawodniczy Liczebność Średnia Minimum Maksimum

do 10 lat 3 3,7 1 7

ponad 10 lat 3 16,3 15 17

Tabela 9
 Porównanie efektywności restytucji w wyodrębnionych grupach zawodników o różnym stażu zawodniczym

Badanie
Staż zawodniczy t –  Studenta

<10 lat >10 lat t p

1 – mikrocykl 13,0 8,7 1,410 0,231

2 – mikrocykl 7,0 4,0 1,964 0,121

Ryc. 3 Tętno po restytucji wyrażone w procentach tętna spoczynkowego  
w grupach zawodników o różnym stażu zawodniczym

Legenda do ryciny 3:
        staż zaw.<10 lat       staż zaw.>10 lat

1-mikrocykl                120%              112%
2- mikrocykl                111%              106%

120%   

115%   

110%   

105%   

100%   
na początku  
podokresu 

120%   

112%   
111%   

106%   

na końcu podokresu

staż zaw.<10 lat  

staż zaw.>10 lat



131

2012

04

dwiema grupami były wyraźne, ale nie można było ich 
uznać za statystycznie istotne. Przyczyna zapewne tkwi w 
małej liczebności porównywanych grup. 

Analizując badanie drugie, należy stwierdzić, że 
uzyskane średnie wartości tętna wyodrębnionych częściach 
jednostki treningowej (po rozgrzewce, po części głównej  
i 15-minutowej restytucji) w pomiarach dokonanych 
w obu mikrocyklach treningowych podokresu 
przygotowania specjalnego u badanych zawodników 
w obu badaniach były wysokie (tab.10 i 11)  
i wynosiły:

W badaniu 1:
– po rozgrzewce – średnio 137,3 ud./min.,
– po części głównej – średnio 167,0 ud./min.,
– po 10-minutowej restytucji –średnio 79,6 ud./min.

W badaniu 2:
– po rozgrzewce – średnio 135,0 ud./min.,
– po części głównej – średnio 156,3 ud./min.,
– po 10-minutowej restytucji – średnio 75,2 ud./min.

Średnie wartości tętna spoczynkowego były bardzo 
podobne w obu badaniach. Natomiast średnie tętno po 
rozgrzewce, po części głównej i po restytucji, w drugim 
mikrocyklu,  podokresu przygotowania specjalnego 

było niższe. Niemniej zwrócono uwagę na znaczne 
zróżnicowanie wartości indywidualnych tętna, co znajduje 
swój wyraz w wartościach odchylenia standardowego 
oraz w zakresie zmienności (różnica między wartościami 
maksymalną i minimalną).

Analizując zależność efektywności restytucji od 
wartości tętna po rozgrzewce i po części głównej, była 
ona istotna statystycznie w badaniu 1. Na podstawie 
uzyskanych danych zamieszczonych w (tab. 12) oceniano 
korelację tętna w trakcie treningu z efektywnością 
restytucji.

W badaniu 1, korelacja efektywności restytucji z 
wartościami tętna po rozgrzewce była znacznie słabsza w 
porównaniu z korelacją w badaniu 2 (tab.12). Współczynniki 
korelacji w badaniu 2 były ujemne, co świadczyło o tym, 
że wyższe wartości tętna w wyodrębnionych częściach 
jednostek treningowych sprzyjały większej efektywności 
restytucji. Zaobserwowane korelacje nie były statystycznie 
istotne, co wiązało się ze zbyt małą liczebnością materiału. 
Zależność efektywności restytucji od tętna po rozgrzewce 
była, bowiem wyraźna. Wiązało się to najprawdopodobniej 
z lepszą adaptacją organizmów do wytężonej pracy przy 
submaksymalnych i maksymalnych obciążeniach.

Tabela 10 
Średnie wartości tętna (minimum i maksimum) spoczynkowego, po rozgrzewce,  

po części głównej i 10-minutowej restytucji w badaniu 1

Tętno Średnia Odchylenie standardowe Minimum Maksimum
Spoczynkowe 68,8 5,6 61 76
po rozgrzewce 137,3 12,5 126 161
po cz. głównej 167,0 17,9 150 200

Restytucja 79,6 6,5 72 90

Tabela 11
Średnie wartości tętna (minimum i maksimum) spoczynkowego, po rozgrzewce,  

po części głównej i 10-minutowej restytucji w badaniu 2

Tętno Średnia Odchylenie standardowe Minimum Maksimum
Spoczynkowe 69,7 6,4 60 78
po rozgrzewce 135,0 13,8 120 158
po cz. głównej 156,3 18,1 136 185

Restytucja 75,2 5,5 69 82
 

Tabela 12 
Korelacja efektywności restytucji z wartościami tętna w wyodrębnionych fragmentach jednostek  

treningowych w obu mikrocyklach

Tętno Badanie 1. Badanie 2.
Po rozgrzewce 0,33 -0,62

Po części głównej -0,01 -0,28

Tabela 13 
Zależność między maksymalną HR, a % VO2 max wg Jaskólskiego (12)

HRmax [%] VO2max [%]
50 28
60 40
70 58
80 70
90 83
100 100
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Dyskusja 
W dostępnej literaturze nie spotkano dokładnego 

opisu obciążeń treningowych, które przedstawione były 
za pomocą częstości skurczów serca (HR) i ich wpływu 
na organizm u osób z uszkodzeniem narządu wzroku. Stąd 
trudno jest podejmować dyskusję porównując badania 
innych autorów.

Zastosowane obciążenia treningowe u niedowidzących 
sportowców w goalballu nie wykazały istotnych różnic 
reakcji organizmu podczas wysiłku, co obrazowały 
wielkości badanego tętna. Średnie wielkości tętna na końcu 
mikrocyklu uderzeniowego podokresu przygotowania 
specjalnego, były niższe, niż w na początku mikrocyklu 
wprowadzającego. Świadczyło to o przystosowaniu się 
organizmów zawodników do zastosowanych obciążeń 
treningowych oraz osiągnięcia przez nich wyższego 
poziomu wydolności wysiłkowej.

Wykazano, że przebieg średnich wartości tętna w 
obu badaniach wskazały na występowanie największej 
różnicy po części głównej i również wyraźnej różnicy po 
10 minutowej restytucji. 

Tempo zmian tętna w pierwszych fragmentach jednostek 
treningowych (gradient rozgrzewka) było podobne w obu 
badaniach, natomiast zmalało statystycznie istotnie w 
dalszej części jednostek treningowych (gradienty: część 
główna i restytucja) na końcu mikrocyklu uderzeniowego, 
podokresu przygotowania specjalnego. Niższa wartość 
tętna i wolniejsze tempo jego zmian świadczyło o lepszej 
adaptacji organizmu do wysiłku. Zatem wobec faktu, że 
w badaniu drugim, na końcu mikrocyklu uderzeniowego 
tętno i jego zmiany były mniejsze, należy stwierdzić, 
że obciążenie fizyczne wpłynęło na poprawę procesów 
adaptacyjnych niedowidzących zawodników.

Efektywność restytucji oceniana była, jako różnica 
pomiędzy tętnem po restytucji i tętnem spoczynkowym 
w tym celu podzielono zawodników na dwie grupy o 
różnym stażu zawodniczym. Różnica tętna po restytucji 
i tętna spoczynkowego okazała się średnio lepsza u 
zawodników o dłuższym stażu, co mogło świadczyć o 
większej tolerancji organizmu na zastosowane obciążenia 
treningowe. Różnice średnich efektywności restytucji 
między dwiema grupami zawodników były wyraźne, 
ale nie można było ich uznać za statystycznie istotne. 
Przyczyna tkwiła w małej liczebności porównywanych 
grup (tylko po trzy osoby).

W trakcie badanych mikrocykli podokresu 
przygotowania specjalnego odnotowano współzależność 
pomiędzy wartościami tętna po rozgrzewce i po części 
głównej. Współzależności te były istotne statystycznie. 
Zawodnicy, którzy uzyskali wysokie wartości tętna po 
rozgrzewce charakteryzowali się tez wysokimi wartościami 
tętna w części głównej.     Najprawdopodobniej pod 
wpływem zastosowanych obciążeń fizycznych doszło tu 
do zwiększenia możliwości czynnościowych serca, dzięki 
czemu maksymalna ilość krwi tłoczonej do krwioobiegu 
mogła osiągnąć podczas pracy wyższy poziom. 
Zwiększenie maksymalnej ilości krwi tłoczonej przez 
serce polepszyło, bowiem w procesie treningu możliwości 
transportowe tlenu oraz surowców energetycznych, 
hormonów i produktów przemiany materii. Stworzyło to 

korzystne warunki do wykonywania wysiłków fizycznych 
i poprawie procesów restytucyjnych a zatem trening 
fizyczny poprawił u nich wydolność układu sercowo-
naczyniowego. W wyniku tego poprawiło się ukrwienie 
tkanek pracujących, a co za tym idzie – zmniejszała się 
częstość skurczów serca podczas standardowego wysiłku 
submaksymalnego (Kubica R.1999).

Obciążenia fizyczne zawodników w części głównej 
jednostek treningowych obu mikrocyklów treningowych 
podokresu przygotowania specjalnego należy uznać za 
submaksymalne. Intensywność wysiłku w części głównej 
w trakcie badania 1 należało uznać za wysoką. Podstawą 
takiego stwierdzenia była reakcja fizjologiczna organizmu 
na taki wysiłek odczytana z pomiarów HR. Według 
Jaskólskiego (2002) wysiłki o tak wysokiej intensywności 
zawierały się w przedziale > 90% HRmax. Intensywność 
wysiłku w części głównej w trakcie drugiego badania 
należało uznać za bardzo wysoką. Wysiłki te zawierały 
się w przedziale poniżej 90% HRmax. Dodatkowo 
należało stwierdzić, że obciążenia fizyczne zastosowane 
u niedowidzących zawodników w mikrocyklach 
treningowych w tym podokresie były ponadprogowe 
(tj. takie, w których intensywność przekraczała próg 
mleczanowy). Według Górskiego (Górski J.2001), 
przekroczenie tego progu u zawodników występowało 
wówczas, gdy zawodnik wykorzystał od 30 do 50% 
VO2 max. Niedowidzący zawodnicy uzyskali ten próg 
zarówno podczas rozgrzewki, jak i w części głównej. 
Ilustruje to tab.13 ukazująca przeliczenie %HRmax na 
%VO 2 max. 

Zawodnicy uzyskali średnio następujące wartości 
%VO2max po rozgrzewce w badaniu 1 średnia maksymalna 
częstości skurczów wynosiła 74% HRmax , co stanowiło w 
przybliżeniu 61,3% VO2max a w badaniu 2, z 73% HRmax, 
uzyskano w przybliżeniu 60,5% VO2max. Natomiast 
po części głównej, w badaniu 1, średnia maksymalna 
częstości skurczów wynosiła 90% HRmax, co stanowiło w 
przybliżeniu 83% VO2max, a w badaniu 2, z 84% HR max, 
uzyskano w przybliżeniu 73,5% VO2max.

Szybkość i przebieg wyrównania częstości pracy serca 
do poziomu spoczynkowego, po zakończeniu wysiłku 
także stanowi istotne źródło informacji o sprawności 
układu krążenia. Procesy te zależą od osiągniętych 
podczas treningu wartości maksymalnych HR oraz stopnia 
wytrenowania badanych zawodników. Przy obciążeniu 
pracą o jednakowej objętości i intensywności, mniejsza 
częstość skurczów serca będzie wskazywała na  poprawę 
zdolności wysiłkowej badanych (Prus G.2003).   

W badaniach własnych stwierdzono, że średnie 
wartości tętna po restytucji były statystycznie istotnie 
wyższe od średnich wartości tętna spoczynkowego. 
Jednak różnica tych wartości tętna była mniejsza na końcu 
mikrocyklu uderzeniowego. Ponieważ jednocześnie 
różnica ta stanowiła ocenę efektywności restytucji, można 
było zatem powiedzieć, że przebiegała ona efektywniej 
pod koniec mikrocyklu uderzeniowego.

Z przeprowadzonych badan wynika, że w 
mikrocyklach treningowych, podokresu przygotowania 
specjalnego zawodnicy osiągnęli lepsze (niższe) średnie 
wartości tętna pod koniec mikrocyklu uderzeniowego. 



133

2012

04
Na początku mikrocyklu wprowadzającego wraz ze 
wzrostem obciążenia treningowego średnie wartości 
tętna zmieniały się od 137 ud./ min po rozgrzewce, 
do średnio 167 ud./min po części głównej jednostki 
treningowej i do średnio 79 ud./min po 10 minutowej 
restytucji. Natomiast niższe wyniki odnotowano na 
końcu mikrocyklu uderzeniowego, średnie wartości tętna 
zmieniały się od 135 ud./min po rozgrzewce, do średnio 
156 ud./min po części głównej treningu, aż do średniej 75 
ud/min po restytucji. Biorąc pod uwagę średnie wartości 
skurczów serca (HR) podczas badanych mikrocykli, 
zauważono, że średnie wartości HR u badanych zmieniły 
się istotnie statystycznie. Zmiany te dotyczyły wartości 
po rozgrzewce z 137 ud./min na 135 ud./min. Obciążenie 
HR nastąpiło po części głównej ze 167 ud./min do 156 
ud./min. Również istotne obciążenie średnich wartości 
tętna wystąpiło podczas restytucji z 79 ud./min do 75 ud./
min. Zastosowane optymalne obciążenie dopasowane 
były do możliwości zawodników, nastąpił również 
odpowiedni rozkład tętna (HR) między obciążeniem w 
jednostkach treningowych a wypoczynkiem (restytucją). 
Pozwoliło to zawodnikom poprawić technikę i taktykę 
zespołu, jak również pozytywne elementy sprawności 
specjalnej tj. koordynację słuchowo-ruchową, orientację 
przestrzenno – lokomocyjną oraz przystosować organizm 
do wytężonej pracy o dużej objętości i intensywności 
obciążeń treningowych. 

Podsumowując przygotowanie drużyny do 
zastosowanych obciążeń w jednostkach treningowych 
na końcu mikrocyklu uderzeniowego było lepsze niż 
na początku mikrocyklu wprowadzającego, podokresu 
przygotowania specjalnego. Treningi sportowe 
przeprowadzane w obu mikrocyklach tego podokresu, 

w piłce bramkowej (goalball), pozwoliły podwyższyć 
możliwości wysiłkowe zawodników, co wpłynęło na ich 
stan wytrenowania i pozwoliło przystąpić do zawodów w 
lepszej formie sportowej.

Wnioski
Struktura obciążeń treningowych w dwóch 

mikrocyklach treningowych, podokresu przygotowania 
specjalnego u niedowidzących sportowców w goalballu 
miała znaczący wpływ na przebieg zmian adaptacyjnych 
w zakresie zachowania się częstości skurczów serca (HR) 
oraz kształtowania formy sportowej zawodników.

Obciążenie treningowe zastosowane w jednostkach 
treningowych wpłynęło na zmniejszenie średnich częstości 
skurczów serca podczas wykonywania standardowych 
wysiłków submaksymalnych doprowadzając tym samym 
do adaptacji organizmów na zastosowane obciążenie.

Dynamika zmian tętna badanych zawodników w trakcie 
trwania jednostek treningowych uległa zmniejszeniu w 
badaniu drugim podokresu przygotowania specjalnego.

Zastosowane obciążenia fizyczne w mikrocyklach 
treningowych podokresu przygotowania specjalnego 
wpłynęły skutecznie na poprawę procesów restytucji 
niedowidzących sportowców. Zawodnicy uzyskali 
szybszy spadek częstości skurczów serca (HR) do wartości 
spoczynkowej w porównaniu do badania pierwszego. 

Na podstawie przeprowadzonych badań należy 
stwierdzić, iż proste regresje obrazujące nachylenie 
krzywych średnich wartości tętna w badaniach 1 i 2 
były niemal równoległe w każdej z rozpatrywanych 
częściach treningowych mikrocyklów. Świadczyło to o 
podobnej reakcji organizmu sportowców na zastosowane 
obciążenia treningowe w obu podokresach przygotowania 
specjalnego.
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