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Introduction. The sports training 
process consists of two phenomena, 
on the one hand is the level of motor 
skills, on the other player’s body 
to adapt to certain types and sizes 
of exercise, what the result is the 
formation of body specific to the sport.
Objective.  The objective was to 
measure the somatic features on 
school students practicing taekwondo 
and comparison with regional research 
Kujawsko-Pomorskie conducted by 
Marek Napierala.
Materials and methods. The research 
was done on secondary school students 
(aged 14.5 – 16.5 years) taekwondo 
training in Student Interschool Sports 
Club “ Fifteen “ in Bydgoszcz. We 
analyzed somatic features (height, 
weight, and BMI). There have been 
a correlation analysis between pairs 
of traits studied to investigate the 
relationships between the parameters 
of body and compared with regional 
research Kujawsko-Pomorskie 
conducted by Marek Napierala. 
Results and conclusions. In the 
case of boys outside the body of the 
youngest age category (14.5 years), 
greater than their peers from the 
regional research. In the group of girls 
higher average body height of girls 
exhibit regional research. Taekwondo 
trains are characterized by low BMI, 
which in most places in the range of 
normal. In all three age categories were 
characterized by higher body weight 
in girls with regional research. In this 
age the boys of regional research are 
on average 6.08 kg heavier than their 
peers who train taekwondo.

Чеслинска Мирослава, Напиерала Ма-
рек, Дикс Барбара, Станкевич Блазей. 
Соматическое строение спортсменов, 
тренирующихся в таэквондо (WTF) в 
клубе «Пятнадцать» в Быдгощ. 
Введение. На процесс спортивной трени-
ровки влияют два фактора: с одной стороны 
моторная способность  и со второй – при-
способление организма спортсмена к раз-
новидностям физической нагрузки, в ре-
зультате чего формируется специфическое 
для данного вида спорта строение тела.
Цель работы. Целью исследования яв-
ляется измерение соматических особен-
ностей молодежи из гимназии, которые 
тренируются в таэквондо, с результатами 
региональных исследований в Куявско-
Поморском воеводстве.
Материал и методы. В исследовании при-
нимали участие молодежь из гимназии (воз-
раст 14,5-16,5 лет), которые тренируются 
в таэквондо в межшкольном ученическом 
спортивном клубе «Пятнадцать» в Быдгощ. 
В анализе представлены соматические осо-
бенности молодежи (рост, вес, индекс мас-
сы тела). Был проведен корреляционный 
анализ между парами исследуемых особен-
ностей с целью исследовать связь между 
параметрами строения тела спортсменов 
и сравнить их с региональными данными 
Куявско-Поморского воеводства.
Результаты и выводы. Установлено, что 
рост тела юношей-спортсменов в кате-
гории 14.5 лет превышает аналогичный 
показатель их ровесников из Куявско-
Поморского региона. У девушек средний 
рост тела выше у представителей регио-
на. Спортсмены таэквондисты отличаются 
более низким показателем индекса массы 
тела, которая в большинстве случаев нахо-
дится в пределах нормы. Во всех трех воз-
растных категориях большая масса тела 
отмечена у девушек из региона. В этой 
возрастной категории юноши из региона в 
среднем на 6.08 кг тяжелее своих ровесни-
ков спортсменов.

Чеслінська Мирослава, Напієрала 
Марек, Дікс Барбара, Станкевіч Бла-
зей. Соматична будова спортсменів, 
що тренуються в таеквондо (WTF) в 
клубі «П'ятнадцять» у Бидгощ. 
Вступ. На процес спортивного трену-
вання впливають два чинники: з одно-
го боку моторна здатність  і з другого 
– пристосування організму спортсмена 
до різновидів фізичного навантаження, 
внаслідок чого формується специфічна 
для даного виду спорту будова тіла.
Мета роботи. Метою дослідження є 
вимір соматичних особливостей мо-
лоді з гімназії, які тренуються в таек-
вондо, з результатами регіональних 
досліджень в Куявско-Поморському 
воєводстві.
Матеріал і методи. У дослідженні бра-
ла участь молодь з гімназії (вік 14,5-16,5 
років), які тренуються в таеквондо в 
міжшкільному учнівському спортивному 
клубі «П'ятнадцять» у Бидгощ. У аналі-
зі представлені соматичні особливості 
молоді (рост, вага, індекс маси тіла). 
Був проведений кореляційний аналіз 
між парами досліджуваних особли-
востей з метою виявлення зв'язку між 
параметрами будови тіла спортсменів 
і порівняти їх з регіональними даними 
Куявско-Поморського воєводства.
Результати і висновки. Встановлено, 
що зростання тіла хлопців-спортсменів 
в категорії 14.5 років перевищує ана-
логічний показник їх ровесників з 
Куявско-Поморського регіону. У дівчат 
середнє зростання тіла вище у пред-
ставників регіону. Спортсмени таеквон-
дисти  відрізняються нижчим показни-
ком індексу маси тіла, яка в більшості 
випадків знаходиться в межах норми. 
У всіх трьох вікових категоріях більша 
маса тіла відмічена у дівчат з регіону. 
У цій віковій категорії хлопці з регіону 
в середньому на 6.08 кг важче за своїх 
ровесників спортсменів.

Keywords:
taekwondo, somatic, youth, area, 
height, weight.

таэквондо, соматический, молодежь, ре-
гион, рост, вес.

таеквондо, соматичний, молодь, регі-
он, рост, вага.

Wstęp1

 Sport jest ważną częścią życia społecznego już od za-
rania dziejów. Pełni wielorakie funkcje i przyjmuje różne 
postacie. Można go rozpatrywać jako aktywność fizyczną, 
czyli czynne uprawianie sportu. Jednostki mogą być kie-
rowane przy tym różnymi motywacjami – chęcią osiąg-
nięcia dobrych wyników sportowych, poprawą zdrowia, 
kondycji fizycznej lub po prostu zabawą i aktywnym spę-
dzeniem wolnego czasu [3]. Dlatego też na sport spojrzeć 
można w kategoriach hedonistycznych, gdy uprawiany 
jest dla zabawy, jak również pragmatycznych, gdy skon-
centrowany jest na osiągnięciu konkretnego celu – meda-
lu, czy tytułu mistrzowskiego [6]. Promowanie w mediach 
smukłej sylwetki i aktywnego trybu życia oraz bombardo-
wanie nowymi sposobami diety nadal stoją w opozycji do 
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ciągle święcących tryumfy restauracji typu McDonald`s. 
Internet, siedzący tryb życia, nawał obowiązków i ciągły 
brak „czasu wolnego” mają fatalne skutki dla zdrowia 
młodych ludzi: brak kondycji, wady postawy, otyłość. 
Popularnością cieszą się też od kilku lat zawody MMA 
(Mixed Martial Arts), dzięki którym swoją drugą młodość 
przeżyły również sztuki walki. Przedmiotem badań uczy-
niono młodzież gimnazjalną (w wieku 14,5 – 16,5 lat) 
trenującą taekwondo w Międzyszkolnym Uczniowskim 
Klubie Sportowym „Piętnastka” w Bydgoszczy. Anali-
zie poddano cechy somatyczne (wysokość, masę ciała i 
BMI). Dokonano też analizy korelacji pomiędzy parami 
badanych cech w celu zbadania współzależności pomię-
dzy poszczególnymi parametrami budowy ciała oraz po-
równano je z badaniami regionalnymi Województwa ku-
jawsko- pomorskiego, przeprowadzonymi przez Marka 
Napierałę [5].
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Materiał i metody
Badanie przeprowadzone zostało w dniach 26-

27 maja 2011 roku w Zespole Szkół Nr 5 Mistrzostwa 
Sportowego w Bydgoszczy. Przedmiotem analizy byli 
wszyscy zawodnicy Międzyszkolnego Uczniowskiego 
Klubu Sportowego „Piętnastka” o profilu taekwondo w 
wieku gimnazjalnym. W pierwszym dniu zbadani zostali 
uczniowie klasy III, natomiast w drugim młodzież z klas I 
i II. Grupa badawcza liczyła 36 osób w wieku 14,5 – 16,5 
lat (14,5: 15 osób, 15,5: 13 osób, 16,5: 8 osób). Poniższa 
rycina przedstawia obraz liczbowego rozkładu badanych.

Metody
W pierwszej części badania zostały wykonane 

pomiary masy i wysokości ciała w gabinecie pielęgniarki 
szkolnej. Rozwój somatyczny zawodników określono na 
podstawie wysokości i masy ciała. Wysokość ciała została 
zmierzona za pomocą miary umieszczonej przy wagach 
lekarskich. Badany stawał w pozycji frankfurckiej (tzn. 
pozycja oczno-uszna, przy której linia pozioma przebiega 
przez górne krawędzie guzków usznych i dolny brzeg 
oczodołu), nie mogła być ona ani zadarta, ani pochylona. 
Wysokość była odczytywana od szczytu głowy badanego, 
tzw. Verte. Pomiar masy ciała odbył się w godzinach 
porannych w obecności pielęgniarki szkolnej i trenera na 
wadze lekarskiej z dokładnością do 10 dag. Zawodnicy 
stawali na wadze boso w spodenkach gimnastycznych 
i bawełnianej koszulce. Zastosowano statystykę testu 
u do określenia, czy występują istotne statystycznie 
różnice pomiędzy badanymi. Budowa somatyczną 
badanych scharakteryzowano na podstawie wskaźnika 
Quételeta II (BMI). Współczynnik ten obliczony został 
poprzez podzielenie masy ciała w kilogramach przez 
kwadrat wysokości ciała w metrach. I = masa ciała w kg 
: wysokość ciała2 w m. Wyniki zostały sklasyfikowane 
według poniższych norm:

x - 16,00 3 stopień szczupłości
16,0 - 16,99 2 stopień szczupłości
17,0 - 18,49 1 stopień szczupłości
18,50 - 24,99 zakres normalnej zmienności
25,0 - 29,99 1 stopień nadwagi
30,0 - 30,99 2 stopień nadwagi
40,0 - x 3 stopień nadwagi

[1]. W celu analizy uzyskanych wyników posłużono 
się metodami statystycznymi. Istotne bowiem było 
sprawdzenie jakie czynniki wpływają na rozwój 
motoryczny. Posłużono się przy tym programem PASW 
Statistics 18 (wersja 18.0.0). 

Wyniki
Wysokość ciała badanych oscylowała między 156,2 cm 

a 182,1 cm. Różnica pomiędzy najniższym i najwyższym 
badanym wyniosła 25,9 cm. W grupie dominowały osoby 
mierzące 160cm. Średnia wysokość ciała w badaniach 
własnych wyniosła 167,1 cm. Różnice pomiędzy osobami 
w wieku 14,5 lat a pozostałymi badanymi są znaczne. 
Uczniowie w wieku 15,5 lat są pod tym względem 
najbardziej zróżnicowani. Różnica pomiędzy najniższym 
a najwyższym badanym z tej grupy wiekowej wyniosła 
aż 20,4 cm. 

Tabela 1 ukazuje różnice wysokości ciała według płci 
badanych. Chłopcy są wyżsi niż dziewczęta – średni wynik 

dla chłopców do 170,2 cm, natomiast dla dziewcząt 162,2 
cm. Wartość odchylenia standardowego informuje o tym, 
czy grupa jest zróżnicowana czy jednolita pod względem 
tej cechy. Im wyższa wartość, tym bardziej obserwowane 
wartości są oddalone od średniej. Można więc wysnuć 
wniosek, iż grupa chłopców jest bardziej zróżnicowana 
pod względem wysokości ciała, niż grupa dziewcząt.

W przypadku kategorii wiekowej 14,5 lat widać, że 
chłopcy z badań regionalnych przewyższają znacznie 
chłopców z badań własnych, aż o 8,51 cm. Chłopcy 
15,5 oraz 16,5 letni z badań własnych wypadają pod tym 
względem lepiej niż ich rówieśnicy z badań regionalnych, 
odpowiednio o 0,5 oraz 1,76 cm. Różnica pomiędzy 
średnią wysokością ciała chłopców 14,5 letnich z 
badań własnych oraz badań regionalnych jest istotna 
statystycznie na poziomie 1% (wynik testu u = 7,76). 
Różnice w pozostałych kategoriach wiekowych nie są 
istotne statystycznie (odpowiednio u = 0,26 oraz 1,93).

Tabela 3 przedstawia charakterystykę liczbową 
średnich wyników wysokości ciała dziewcząt (cm). 
Dziewczęta z badań regionalnych są średnio o 0,83 cm 
wyższe. W grupie dziewcząt 16,5 letnich w badaniu 
własnym jest tylko jedna osoba, niemożliwym było więc 
oszacowanie średniego odchylenia kwadratowego oraz 
testu u. Różnice w wysokości ciała między dziewczętami 
z dwóch grup badawczych nie są istotne statystycznie.

Masa ciała badanych w badaniu własnym oscylowała 
między 44 kg a 87 kg. Różnica pomiędzy dwoma skrajnymi 
wynikami wyniosła 43 kg. Średnia waga badanych to 55,1 
kg, w grupie najwięcej osób legitymowało się wagą 50,3 
kg. 25% badanych miała masę ciała niższą niż 50,4 kg. 
Rycina 3 pokazuje, że masa ciała uczniów, poza jednym 
skrajnym wynikiem, rozkłada się dość równomiernie. 
Uczniowie najmłodsi jednak w większość osiągają niższą 
masę ciała, niż ich starsi koledzy. 

Różnice pomiędzy płcią są widoczne w masie ciała. 
Średnia masa ciała chłopców jest o 7 kg wyższa niż 
dziewcząt. Podobnie jak w przypadku wysokości, wyniki 
chłopców są dużo bardziej zróżnicowane, niż wyniki 
dziewcząt.

Tabela 5 przedstawia porównanie średnich wyników 
masy ciała chłopców w kg z badań własnych z wynikami 
ich rówieśników z badań regionalnych. Największą 
różnicę pomiędzy masą ciała uczniów z badań własnych, 
a tych z badań regionalnych, odnotowano wśród osób 
w wieku 16,5 lat. W tej kategorii wiekowej chłopcy z 
badań regionalnych są średnio o 6,08 kg ciężsi, niż ich 
rówieśnicy trenujący taekwondo. Taką samą tendencje 
zauważono wśród osób w wieku 14,5 lat. Tutaj również 
uczniowie z badań własnych osiągnęli niższą masę ciała 
średnio o 3,91 kg. Jedynie 15,5 letni uczniowie z badań 
własnych legitymują się wagą wyższą średnio o 3,04 
kg niż ich rówieśnicy z badań regionalnych. W grupie 
wiekowej 14,5 różnice pomiędzy średnią masą ciała 
chłopców z badań własnych oraz regionalnych jest istotna 
statystycznie na poziomie 5% (u = 2,51). Dla chłopców w 
wieku 16,5 lat różnice są istotne statystycznie na poziomie 
1% (u = 4,20). Między średnimi w kategorii 15,5 lat, 
różnica nie jest statystycznie istotna (u = 0,88). 

Tabela 6 ukazuje charakterystykę liczbową średnich 
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Rycina 1. Liczebny rozkład badanych

Tabela 1. Statystyki dla wysokości ciała według płci badanych

płeć N Średnia Odchylenie standardowe
wzrost dziewczęta 14 162,250 2,3124

chłopcy 22 170,236 8,4501

Rycina 2. Wysokość badanych w cm ze względu na wiek badanych
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Tabela 2. Charakterystyka liczbowa wysokości ciała chłopców 14,5 – 16,5 letnich (cm)

N Χ δ D u

14,5 lat
Badania własne 6 158,68 2,55

8,51 7,76**
Badania regionalne 653 167,19 8,73

15,5 lat
Badania własne 9 172,61 5,65

0,5 0,26
Badania regionalne 515 172,11 6,83

16,5 lat
Badania własne 7 177,09 2,28

1,76 1,93
Badania regionalne 601 175,33 7,41

* p < 0,05; ** p < 0,01; t α = 0,05; df = ∞ = 1,96; t α = 0,01; df = ∞ = 2,58

Tabela 3. Charakterystyka liczbowa wysokości ciała dziewcząt 14,5 – 16,5 letnich (cm)

N Χ δ D u

14,5 lat
Badania własne 9 161,54 2,53

0,87 0,99
Badania regionalne 750 162,41 7,23

15,5 lat
Badania własne 4 163,4 1,35

0,32 0,43
Badania regionalne 439 163,72 6,59

16,5 lat
Badania własne 1 164,0 -

1,31 -
Badania regionalne 532 165,31 6,90

* p < 0,05; ** p < 0,01; t α = 0,05; df = ∞ = 1,96; t α = 0,01; df = ∞ = 2,58

Rycina 3. Masa ciała badanych (w kg) ze względu na wiek badanych
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Tabela 4. Statystyki dla masy ciała według płci badanych

płeć N Średnia Odchylenie standardowe
Masa ciała dziewczęta 14 50,893 2,7474

chłopcy 22 57,714 8,1540

Tabela 5. Charakterystyka liczbowa masy ciała chłopców 14,5 – 16,5 letnich (kg)

N Χ δ D u

14,5 lat
Badania własne 6 50,93 3,75

3,91 2,51*
Badania regionalne 801 54,84 8,32

15,5 lat
Badania własne 9 61,12 10,31

3,04 0,88
Badania regionalne 544 58,08 6,09

16,5 lat
Badania własne 7 59,14 3,68

6,08 4,20**
Badania regionalne 479 65,22 8,22

* p < 0,05; ** p < 0,01; t α = 0,05; df = ∞ = 1,96; t α = 0,01; df = ∞ = 2,58

Tabela 6. Charakterystyka liczbowa masy ciała dziewcząt 14,5 – 16,5 letnich (kg)

N Χ δ D u

14,5 lat
Badania własne 9 50,69 3,34

1,27 1,09
Badania regionalne 750 51,96 8,51

15,5 lat
Badania własne 4 50,82 1,13

3,24 5,23**
Badania regionalne 527 54,06 6,17

16,5 lat
Badania własne 1 53,0 - 2,33 -

Badania regionalne 383 55,33 6,08
* p < 0,05; ** p < 0,01; t α = 0,05; df = ∞ = 1,96; t α = 0,01; df = ∞ = 2,58

Rycina 4. Normy BMI dla uczniów z badania własnego
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wyników masy ciała dziewcząt w kg. Różnice pomiędzy 
średnimi z badań własnych oraz badań regionalnych 
są niższe, niż w grupie chłopców. We wszystkich 
trzech kategoriach wiekowych większą masą ciała 
charakteryzowały się dziewczęta z badań regionalnych. 
Największa różnica zachodzi w grupie 15,5 letniej – 3,24 
kg. Dziewczęta 16,5 oraz 14,5 letnie z badań własnych 
osiągnęły niższą masę ciała niż ich rówieśniczki z 
badań regionalnych odpowiednio o 2,33 oraz 1,27 kg. 
Różnica pomiędzy masą ciała dla uczennic 15,5 letnich 
z badań własnych oraz regionalnych, wykazuje istotność 
statystyczną na poziomie 1% (u = 5,23).

 Wskaźnik Quételeta II (inaczej Body Mass Index – 
BMI), obliczono na podstawie wysokości i masy ciała 
badanych stosując wzór – masa ciała w kg : wysokość 
ciała2 w metrach. Średnia wartość wskaźnika BMI 
wyniosła 19,7. Najniższa wartość wskaźnika w grupie 
to tylko 16,7, najwyższa natomiast – 26,23. Różnica 
pomiędzy wartościami ekstremalnymi to 9,53. Najwięcej 
osób uzyskało wynik 19,1. 75% uczniów miało wynik 
niższy niż 20,6.

W celu sprawdzenia, czy średni wynik współczynnika 
BMI różni się w zależności od płci, przeprowadzono test 
t dla dwóch prób niezależnych. Test Levene`a wskazuje, 
iż wariancje w obu grupach są jednakowe (istotność na 
poziomie 0,210, a więc wyższym od przyjętego 0,05). W 
celu przeprowadzenia statystyki testu t przyjęto hipotezę 
zerową o równości średnich w obu grupach (średni 
wynik BMI jest taki sam u chłopców, jak i u dziewcząt). 
Istotność jest wyższa niż 0,05, dlatego nie ma podstaw do 
odrzucenia tej hipotezy. Wynika z tego, iż nie ma istotnych 
statystycznie różnic pomiędzy wskaźnikami masy ciała w 
zależności od płci.

W grupie dominowały osoby, których wynik BMI 
zaliczał do zakresu normalnej zmienności. Do tej kategorii 
należy 27 uczniów. Ośmioro badanych zaklasyfikowano 
do kategorii szczupłych (siedmioro do 1 stopnia 
szczupłości, jednego do 2 stopnia). Jeden uczeń wykazuje 
1 stopień nadwagi. W grupie nie występowały osoby, 
których zaliczyć można do skrajnego stopnia szczupłości 
oraz dwóch najwyższych stopni nadwagi. Podsumowując, 
wskaźniki BMI badanych (poza kilkoma wyjątkami) są w 
normie.

Dyskusja i wnioski
 Taekwondo to koreańska sztuka walki i samoobrony. 

Trening tej sztuki walki zakłada rozwój taki cech 
motorycznych, jak: gibkość, wytrzymałość, siła, 
szybkość, zwinność, skoczność, refleks oraz koordynacja. 
Młodzi zawodnicy Międzyszkolnego Uczniowskiego 
Klubu Sportowego „Piętnastka” w Bydgoszczy zbadani 
zostali pod względem budowy morfologicznej (wysokość 
i masa ciała), wyniki zostały porównane z badaniami 
regionalnymi Województwa kujawsko- pomorskiego, 
przeprowadzonymi przez Marka Napierałę [4,5].

 Chłopcy odznaczają się większą wysokością i 
masą ciała od swych rówieśniczek. W przypadku 
wysokości ciała chłopcy poza najmłodszą kategorią 
wiekową (14,5 lat), przewyższają swoich rówieśników 

z badań regionalnych. W grupie dziewcząt wyższą 
średnią wysokość ciała przejawiają dziewczęta z badań 
regionalnych. Poza jedną grupą (chłopcy 15,5 letni), badani 
z badań regionalnych wykazują większą średnią masę 
ciała, niż ich rówieśnicy i rówieśniczki z badań własnych. 
Trenujący taekwondo wyróżniają się niskim wskaźnikiem 
BMI, który w większości sytuuje się w zakresie przyjętej 
normy. Intensywnie prowadzone badania nad procesami 
związanymi ze sportami walki trwają nadal i przyczyniają 
się do głębszego poznania zawodnika. Jest to jedna z 
tych dyscyplin sportu dla której określone parametry 
fizyczne są jednym z warunkiem osiągnięcia sukcesu. 
Różnice pomiędzy średnimi z badań własnych oraz 
badań regionalnych są niższe, niż w grupie chłopców. 
We wszystkich trzech kategoriach wiekowych większą 
masą ciała charakteryzowały się dziewczęta z badań 
regionalnych. Największa różnica zachodzi w grupie 15,5 
letniej – 3,24 kg. Dziewczęta 16,5 oraz 14,5 letnie z badań 
własnych osiągnęły niższą masę ciała niż ich rówieśniczki 
z badań regionalnych odpowiednio o 2,33 oraz 1,27 kg. 
Różnica pomiędzy masą ciała dla uczennic 15,5 letnich 
z badań własnych oraz regionalnych, wykazuje istotność 
statystyczną na poziomie 1% (u = 5,23). przedstawia 
porównanie średnich wyników masy ciała chłopców w kg 
z badań własnych z wynikami ich rówieśników z badań 
regionalnych. Największą różnicę pomiędzy masą ciała 
uczniów z badań własnych, a tych z badań regionalnych, 
odnotowano wśród osób w wieku 16,5 lat. W tej kategorii 
wiekowej chłopcy z badań regionalnych są średnio o 
6,08 kg ciężsi, niż ich rówieśnicy trenujący taekwondo. 
Taką samą tendencje zauważono wśród osób w wieku 
14,5 lat. Tutaj również uczniowie z badań własnych 
osiągnęli niższą masę ciała średnio o 3,91 kg. Jedynie 
15,5 letni uczniowie z badań własnych legitymują się 
wagą wyższą średnio o 3,04 kg niż ich rówieśnicy z badań 
regionalnych. W grupie wiekowej 14,5 różnice pomiędzy 
średnią masą ciała chłopców z badań własnych oraz 
regionalnych jest istotna statystycznie na poziomie 5% (u 
= 2,51). Dla chłopców w wieku 16,5 lat różnice są istotne 
statystycznie na poziomie 1% (u = 4,20). Między średnimi 
w kategorii 15,5 lat, różnica nie jest statystycznie istotna 
(u = 0,88). Na proces szkolenia sportowego składają 
się dwa zjawiska, z jednej strony poziom zdolności 
motorycznych, z drugiej zaś przystosowanie organizmu 
zawodnika do określonych rodzajów i wielkości wysiłku 
fizycznego, czego wypadkową jest kształtowanie budowy 
ciała specyficznej dla danej dyscypliny sportu [10, 2, 
7,8,9].

 Współczesne taekwondo rozpatrywane w kategoriach 
wielkiego wyczynu sportowego, wymaga szczególnie 
starannego i wszechstronnie przygotowanego zawodnika, 
zarówno pod względem wysokiej wydolności fizycznej, 
jak i wysokich umiejętności technicznych. Taekwondo 
jest sportem, w którym uzyskiwany wynik zależy w 
poważnym stopniu od czynników fizjologicznych oraz 
właściwości somatycznych zawodników
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