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Ostatnie kilkanaście lat pokazuje wyraźny regres w naszej dyscyplinie sportu, 
pomimo zdobytych medali na Igrzyskach Olimpijskich w 2008 i 2012 roku. 

Złożyło się na to wiele przyczyn, jedną z nich jest niewątpliwie problem związany 
z prestiżem zawodu trenera i jego możliwości doskonalenia zawodowego. 

Obecny Zarząd PZZ przykłada szczególną wagę do problemu promocji, szkolenia 
młodzieży oraz szkolenia i doszkalania kadr trenersko - instruktorskich w naszej 
dyscyplinie.

Służą temu akcje związane z promocją naszej dyscypliny takie jak realizacja pro-
jektu PZZ i MSiT pod hasłem „Zapasy sportem wszystkich dzieci”, czy spekta-
kularny finał projektu z udziałem 16 najlepszych szkół który odbył się w dniach 
9 - 10.11.2015 roku w Warszawie. 

W celu większej efektywności szkolenia i odbudowy potencjału naszej dyscy-
pliny, został rozbudowany Wydział Wyszkolenia i zostali zatrudnieni na etatach 
trenerzy juniorów młodszych. 

Od dwóch lat systematycznie PZZ organizuje szkolenia nauczycieli, instruktorów 
i trenerów pracujących z młodzieżą, na których wykładowcami byli wybitni na-
ukowcy i doświadczeni trenerzy sportów walki. Na każdą z przeprowadzonych 
konferencji przygotowane zostały materiały szkoleniowe.

Biuletyn szkoleniowy PZZ jaki chcemy Wam zaproponować służy głównie wy-
mianie doświadczeń szkoleniowych oraz poszerzeniu wiedzy z teorii i metodyki 
treningu sportowego w zapasach.

Serdecznie zapraszam do lektury.

Z wyrazami szacunku  

Prezes Polskiego Związku Zapaśniczego  

 Grzegorz Pieronkiewicz

SłOWO WSTęPNe
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Ten kto zajmuje się praktyką bez teorii,  
jest jak żeglarz, który zdąża do lądu  
bez steru i kompasu  
i nigdy nie jest pewien dokąd płynie  
Leonardo da Vinci 

Szanowne Panie i Panowie trenerzy!

Współczesny sport wyczynowy wymaga od Nas trenerów wysokiego poziomu 
niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej. Tylko posiadanie tych umiejętno-
ści może dać pożądany efekt w postaci osiągania przez naszych podopiecznych 
wybitnych wyników sportowych.  

Materiały szkoleniowe jakie Wam proponuję są wynikiem moich 40 - letnich 
doświadczeń trenerskich, nabytych podczas swojej pracy ale również udziału 
w licznych konferencjach szkoleniowych. Wiele również skorzystałem uczest-
nicząc we wspólnych zgrupowaniach od trenerów z różnych państw. Doskonale 
zdaję sobie sprawę że każdy z Was ma swoją teorię i pomysł na sukces, ale na-
wet częściowe, fragmentaryczne skorzystanie z doświadczeń innych, znacznie 
wzbogaca nasz warsztat trenerski. Mam również nadzieję że aktywnie włączycie 
się do zamieszczania na łamach naszego biuletynu własnych  propozycji i do-
świadczeń trenerskich. Tylko ciągła wymiana doświadczeń i rzeczowe dyskusje 
w naszym środowisku pozwolą na wypracowanie „własnej szkoły” i  osiągnięciu  
postępów w rozwoju naszej ulubionej dyscypliny.   

                                                                                                                       Trener  
Jan Godlewski

OD auTOra
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Proponowany zestaw ćwiczeń jest uniwersalny, można je stosować praktycznie we wszystkich grupach wiekowych.
Pozycje w wykonywanych ćwiczeniach są bezpieczne i nie obciążają osiowo kręgosłupa.
Kolejność ćwiczeń jest tak ustalona, że ćwiczenia siłowe są przeplatane ćwiczeniami gibkości.
W doborze ćwiczeń zostały uwzględnione te grupy mięśni i stawów które są w zapasach szczególnie ważne.
Wykonywanie ćwiczeń w parach kształtuje czucie mięśniowe, równowagę, wymusza współpracę pomiędzy ćwiczą-
cymi i poczucia odpowiedzialności za partnera.
Ćwiczenia należy wykonywać dokładnie. podczas treningu proponuję wykonanie w zależności od wieku ćwiczących 
i stopnia zaawansowania od 1- 3 serii po 10 -16 powtórzeń. Ćwiczenia można użyć również w treningu stacyjnym.

Proponowany zestaw ćwiczeń 
ukierunkowanych 

w treningu zapaśnika
Jan Godlewski

„ABC”

1. Ugięcia ramion w parach 
ćwiczący w podporze przodem na rękach, partner stojąc trzyma na wyprostowanych rękach nogi za po-
wyżej stóp na wysokości bioder. Będący w podporze wykonuje ugięcie ramion lub dynamiczne odbicie 
z rąk.

2. Dźwiganie przeciwnika z siaDU prostego 
szarpnięciem za rękę, partner w siadzie prostym, nogi szeroko, trzymają mocny uchwyt za dłonie. 
Ćwiczący dynamicznym szarpnięciem stawia partnera do pozycji stojącej.

3. skłony tUłowia w tył w parach 
partner w klęku, ćwiczący w siadzie odwrotnym opiera stopy o uda partnera, następnie wykonuje głęboki 
skłon w tył mając ręce splecione na karku.

4. „karUzela” mostowa w parach 
partner w klęku, kolana szeroko. Ćwiczący chwyta partnera jedną ręką od dołu pod bark, druga ręką 
pod brzuch na wysokości żeber. 
Odbiciem nóg przechodzi do pozycji mostowej i wykonuje „zabieganie” karuzelą wokół partnera

5. wstawanie z leżenia 
partner siedząc blokuje ugięte w kolanach nogi, ćwiczący wstaje z leżenia tyłem do pozycji stojącej

6. wstawanie „mostem” 
ćwiczący leży na plecach, nogi ugięte w kolanach, ręce proste z uniesione w przód, chwyta partnera 
stojącego przodem stopami przy głowie ćwiczącego za nadgarstki. Ćwiczący unosząc biodra w górę z po-
mocą partnera przechodzi do pozycji stojące.

7. Dźwiganie w Uchwycie na „oDwrotny pas” 
ćwiczący wzajemnie zakładają uchwyt na „odwrotny pas” za tułów: 
- wykorzystując moment postawienia stóp (tz. wagę) dźwigają dynamicznie partnera do pozycji pionowej 
- wykonują klasyczne dźwiganie przenosząc przeciwnika na „odwrotny pas”.

8. przejście z poDporU przoDem Do poDporU tyłem na wyprostowane ręce, 
wymachem nogi 
ćwiczący w podporze przodem, jedna noga uniesiona tyłem na wysokości bioder jest trzymana przez 
partnera. Ćwiczący mocnym zamachem przenosi nogę i rękę do podporu tyłem.

9. „most - skłon” 
ćwiczący w siadzie, nogi uniesione są trzymane na wysokości bioder przez partnera za pięty. Ćwiczący 
z siadu wykonuje kołyskę na plecach i przechodzi do stania na prostych rękach, a następnie dynamiczny 
skłon w przód do nóg.
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ProPozycja Programu

na 2016 rok

Lato z zapasami

legenda: rr – ręce NN – nogi B/G – brzuch/grzbiet opracował: trener Jan Godlewski
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ProPozycje mikrocyklu treningowego 
do Pracy w klubie

opracował: trener Jan Godlewski

propozycja budowy mikrocyklu na podstawie fizjologicznej strefy przemian energetycznych

grupa młodzików (12-14 lat)

Na tym etapie szkolenia należy akcentować rozwój cech funkcjonalnych, a szczególnie wydolności tlenowej i koordy-
nacji ruchowej. Należy zwrócić uwagę, że u niektórych zawodników mogą wystąpić zaburzenia koordynacji ruchowej 
związane z okresem skoku pokwitaniowego. Należy nauczać prawidłowych dla zapasów zachowań i nawyków ru-
chowych w formie gier i zabaw z mocowaniem.
rozszerzyć zakres nauczania podstaw techniki w pozycji stojącej i w parterze.
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grupa juniorów młodszych (15-17 lat)

W treningu należy zwracać uwagę na dalszy rozwój sprawności motorycznej z uwzględnieniem proporcji w kierunku 
ćwiczeń specjalnych. W nauczaniu techniki walki należy zwrócić uwagę na pogłębienie znajomości struktury ruchu 
z umiejętnością zastosowania techniki w sytuacjach walki sportowej z uwzględnieniem predyspozycji motorycznych 
morfologicznych i psychicznych. W dużym stopniu należy trening indywidualizować.
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zawodnik przechodząc do grupy starszej juniora (18-20 lat ) 
powinien posiadać następujące umiejętności techniczne:

Nauczanie i doskonalenie umiejętności techniczno – taktyczne są najistotniejszym ogniwem szkolenia na etapie ju-
niora młodszego w zapasach. arsenał techniki jaki opanuje młody zawodnik na tym etapie szkolenia jest decydujący 
w kształtowaniu mistrzostwa sportowego przyszłego seniora.
Na podstawie obserwacji, w ostatnich latach obniżenie poziomu sportowego w naszej dyscyplinie spowodowane jest 
głównie przez braki w wyszkoleniu technicznym młodych zawodników. Wzrost poziomu sportowego może nastąpić 
jedynie poprzez położenie szczególnego nacisku na nauczanie i doskonalenie umiejętności techniczno-taktycznych 
w klubach, na zgrupowaniach wojewódzkich i kadry narodowej według wytycznych Wydziału Wyszkolenia PZZ.
W wieloletnim procesie nauczania i doskonalenia umiejętności techniczno – taktycznych obowiązuje następująca 
kolejność działań:

◊ Opanowanie podstawowych elementów techniki ataku i obron w pozycji stojącej 
i w parterze w stylu wolnym i klasycznym.

◊ Dostosowanie opanowanych elementów techniczno – taktycznych do indywidual-
nych predyspozycji 15-17 letniego zawodnika.

◊ Kształtowanie indywidualnego kombinacyjnego stylu walki z wyraźnym akcentem 
na koronne elementy techniczne.

• prawidłowo poruszać się po macie (prawidłowa praca nóg)

• posiąść umiejętność pracy rąk, podstawowych uchwytów, obciążania nóg przeciwnika, 
przebicia do uchwytu

• powinien posiadać umiejętność napinania i rozluźniania mięśni oraz wykorzystania cię-
żaru własnego ciała podczas walki

• posiadać umiejętność wykonania podstawowych technik w parterze i pozycji stojącej.

• posiadać umiejętność zastosowania obron i kontr na podstawowe elementy techniczne 
w parterze i pozycji stojącej.

• posiadać umiejętność wykonania szerokiej gamy technik w parterze i pozycji stojącej

• opanowywać i doskonalić technikę kompleksową według indywidualnych wzorców

• indywidualizować trening techniczny, skupiając się głównie na skutecznych technikach 
w parterze i pozycji stojącej do których się posiada indywidualne predyspozycje.

DOSKONaleNIe uMIeJęTNOścI 
TechNIcZNO - TaKTycZNych
na etapie juniora młodszego 15-17 lat porady 

praktyczne

zawodnik przechodząc do grupy kadetów (15-17 lat) 
powinien posiadać następujące umiejętności techniczne:
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analizując różne metody nauczania umiejętności technicznych w zapasach, wydaje się że metoda stosowana w uSa 
jest najbardziej skuteczna. W Stanach Zjednoczonych zapasy znajdują się w programach szkolnych, są bardzo popu-
larne. Zapaśniczki i zapaśnicy uSa od lat należą do czołówki światowej, szczególnie w stylu wolnym.

• stosowanie zrozumiałego słownictwa przy objaśnianiu
• jasny poprawny sposób mówienia
• utrzymanie kontaktu wzrokowego z zawodnikami
• mobilizowanie zawodników którzy nie uważają
• właściwe ustawienie zawodników, żeby mogli dokładnie widzieć pokaz i słyszeć objaśnienia
• nazwanie i określenie działania które ma być nauczane
• pokaz i omawianie nowego elementu techniki, powinno trwać maksymalnie 3 minuty
• objaśnienia muszą być zwięzłe, krótkie i jasne.

• zawodnicy muszą zacząć ćwiczyć bezpośrednio po pokazie i objaśnieniach
• podczas ćwiczenia zawodnicy musza mięć zapewniony komfort (odpowiednio dużo miejsca)
• trener dobiera ćwiczenia pomocnicze do prawidłowego wykonania nowego elementu techniki
• w razie potrzeby trener powtarza pokaz i objaśnienie
• jeżeli zachodzi potrzeba, trener dzieli chwyt na fazy, kolejno i powoli demonstruje i objaśnia
• trener poprawia najczęściej popełniane błędy, krótko je omawia, ustala i wyjaśnia ich przyczynę, 

oraz podaje sposoby ich usunięcia.

• wyjaśnienie celu i istoty demonstrowanego elementu techniki
• pokaz poprzez wykonanie całościowe techniki – jak na zawodach
• pokaz powinien być wykonany wzorowo !!!
• 5-6 krotne powtórzenie pokazu
• pokaz z różnych pozycji wyjściowych (niskiej, średniej, pyzy cofaniu się, przy naporze....itp)
• pokaz ze zwolnioną prędkością
• wyjaśnienie najważniejszych faz ruchu, decydujących o skuteczności demonstrowanej techniki
• powtórzenie w razie potrzeby wybranych fragmentów techniki
• podsumowanie objaśnień i odpowiedzi na pytania zawodników.

• trener ocenia sposób wykonania techniki
• trener wykazuje które części elementu techniki zostały dobrze wykonane – udziela pochwał !!!
• poprawia błędy (jeden błąd na raz !!!)
• trener mówi i pokazuje zawodnikowi, co wykonał a jak to ma to prawidłowo wyglądać
• mówi, wyjaśnia i pokazuje jak usunąć błąd
• sprawdza czy wszyscy uczniowie rozumieją przekazywane uwagi i objaśnienia
• trener wykazuje dużą cierpliwość wobec zawodników
• zachęca do kontynuowania ćwiczeń techniki i dążenia do dalszego ich doskonalenia.

porady 

praktyczne

etapy nauczania nowego elementu technicznego
wg. metody amerykańskiej

etap i – przedstawienie i omówienie elementu techniki:

etap iii – praktyczne próby wykonania elementu techniki przez zawodników:

etap ii – pokaz elementu techniki i objaśnienie słowne:

etap iV – Doskonalenie elementu techniki i dalsze eliminowanie błędów:
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porady 

praktyczne

propozycja programu treningowego na konsultację – styl wolny

metody nauczania techniki i taktyki walki w zapasach
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propozycja programu zgrupowania dla kadetów – styl wolny

leGeNDa:

Podczas treningów nauczania i doskonalenia techniki stosować optymalne przerwy wypoczynkowe pomiędzy zadaniami. W treningach walk zadaniowych i sparin-
gowych przerwy między zadaniami są ściśle określone.

AOR - A- przygotowanie i atak NN, O-obrony NN, R-własny rzut. Trening obw. wytrz.-siłowy – 4-6 obwodów, 10-12 stacji, obciążenie średnie, czas pracy 20”-30”, 
tempo ćwiczeń umiarkowane, bez przerw pomiędzy ćwiczeniami, przerwa po obwodzie do 2’ (obciążenie możemy zwiększyć poprzez "szybsze tempo ćwiczeń" 
zwiększenie obciążenia (cięższe hantle, piłki lekarskie, talerze …. itd. * wydłużenie czasu ćwiczenia)
Ćwicz. siły ind. - 2 ćwiczenia 4-6 serii według zaleceń trenera. czas trwania ok. 20’. Ćwicz. z partnerem – zestaw ćwiczeń „aBc” – w załączeniu
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uWaGI MeTODycZNe
do pracy z 10-12 dziećmi w zapasach

Szkolenie 10-12 letnich dzieci obejmuje I Wszechstronny etap szkolenia. 
Tabela przedstawia podstawowe treści jakie powinny być realizowane na tym etapie szkolenia.

• Ćwiczenia doskonalące koordynację obrotową:

Ćwiczenia akrobatyczne, łączone serie skoków np. przewrót w przód - wychwyt z karku, wychwyt 
z głowy, przewrót w przód stojąc tyłem do kierunku ruchu, wyskoki z obrotem o 360, obroty 
po przewrotach w przód i w tył. Wejścia do rzutów skrętowych w lewo i w prawo.

• Ćwiczenia lustrzane i asymetryczne:

asymetryczne krążenia, wymachy rąk i nóg, np. krążenie lewego ramienia w przód, prawego w tył, 
ugięcie prawej ręki w łokciu, wznos lewej do góry i naśladowanie ruchów partnera, "walka z cie-
niem", imitowanie wykonania różnych elementów techniki.

• Ćwiczenia z zastosowaniem nietypowych pozycji wyjściowych:

Starty z różnych pozycji, wyskok dosiężny z siadu klęcznego. Walka na kolanach, rozpoczęcie walki 
na sygnał stojąc lub siedząc tyłem do siebie. Walka jeden na kolanach, drugi stojąc i inne.

• Ćwiczenia z zastosowaniem nietypowych warunków:

Przewroty w przód na kilka materaców, przewroty z podwyższenia. Walki samymi nogami, obrony 
nóg bez pomocy rąk, walka w podporze przodem o wytracenie z równowagi, o dotknięcie stopą 
stopy, o uwolnienie z uchwytu na roladę i inne.

proponowane ćwiczenia kształtujące koordynację ruchową.

Jak wiadomo koordynacja jest podstawą do nauczania techniki, a w walce zapaśniczej jest potrzebną cechą na każdym etapie 
i poziomie szkolenia. Tak więc poziom koordynacji w dużym stopniu determinuje rozwój mistrzowski zawodnika. Z uwagi na waż-
ność tej cechy, kształtowana powinna być w każdej grupie wiekowej (szczególnie grupy młodzieżowe), w oparciu o znajomość 
zasad dydaktycznych i metodyki. Należy pamiętać przy tym, że zasady kształtowania koordynacji, to:
wszechstronność ćwiczeń, różnorodność ćwiczeń, nowatorski charakter ćwiczeń.
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1. Największe efekty w kształtowaniu gibkości uzyskujemy w wieku do 14 lat
2. Gibkość należy ćwiczyć na każdej jednostce treningowej
3. rozwój gibkości bardzo wyraźnie wspomaga rozwój koordynacji ruchowej i techniki ruchu.

Uwagi do treningu gibkości:

Kształtowanie gibkości uzyskujemy przez ćwiczenia ze zwiększoną amplitudą ruchu.
ruchy kształtujące gibkość mogą być czynne jeżeli zawodnik sam wykonuje ćwiczenia rozciągające, bez 
pomocy z zewnątrz oraz bierne z wykorzystaniem partnera.

1. Trening tlenowy polegający na bieganiu np. 3 odcinków 8’-10’ z 3’ przerwą w tempie wolnym 
lub umiarkowanym (trucht).

2. Bieg ciągły 800 - 1200 m w tempie umiarkowanym.
3. Uproszczony test Coopera (w ciągu 6’ przebiec maksymalny dystans na stadionie).
4. Tor przeszkód 3 x 6’ ( przerwy 2’- 3’) ustawiony w sali (11-12 zadań lub przeszkód).

Na tym etapie szkolenia w treningu siły należy stosować:
1. Ćwiczenia z wykorzystaniem własnego ciężaru ciała: pompki, przysiady, skłony.
2. Ćwiczenia playometryczne: różne wieloskoki, rzuty (piłkami lekarskimi, innymi przyborami).
3. Ćwiczenia z partnerem (zestaw ABC – opracowanie trener Jan Godlewski - w załączeniu).
4. Ćwiczenia na ekspanderach i z lekkimi przyborami (hantelki, lekkie gryfy i talerze).
5. Ćwiczenia segmentowe na atlasie z odpowiednim do wieku i możliwości obciążeniem.
Należy bezwzględnie unikać osiowego obciążenia kręgosłupa.

proponowane formy treningu rozwijające wytrzymałość tlenową i mieszaną 
(10-12 latków)

proponowane formy treningu rozwijające zdolności siłowe (10-12 latków)
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Przykładowy konspekt zajęć treningowych
Trening przygotowania ogólnego – akcent siła (dla zaawansowanych 10-12 latków)

Gry i zABAwy z moCowANiem
Na początkowym etapie nauczania zapasów, jednym z najważniejszych i najskuteczniejszych środków treningowych 
są gry i zabawy z mocowaniem.

W początkowym okresie szkolenia oddziaływują wszechstronnie na rozwój dziecka, przyczyniając się do podnosze-
nia jego wydolności oraz wszechstronnej sprawności fizycznej. Gry i zabawy z mocowaniem w istotny sposób zwięk-
szają intensywność zajęć, kształtują jednocześnie bardzo pożądane w zapasach: wytrzymałość, poczucie równowagi, 
zręczność, czucie mięśniowe, szybkość. Ponadto angażują duże grupy mięśniowe oraz mobilizują układ nerwowy. 
Kształtują odwagę i pewność siebie.

Istotnym walorem gier i zabaw jest również to, że można je realizować w znacznej części w różnych warunkach.
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KONFERENCJA 
SZKOLENIOWA
TRENERÓW PZZ

MATERIAŁY 
Szkoleniowe
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Ostatnie działania organizacyjne i szkoleniowe PZZ kła-
dą szczególny akcent na efektywność i jakości szkolenia 
w grupach dzieci i młodzieży.

Kontynuowany projekt „Zapasy sportem wszystkich 
dzieci” cieszy się dużym zainteresowaniem i aproba-
tą środowiska zapaśniczego (uczestniczące 84 szkoły 
w 2015 roku) stawia przed nami zadania związane z me-
todyką prowadzenia zajęć z 10 -12 latkami. Finał tego-
rocznego konkursu „Zapasy sportem wszystkich dzieci” 
obejmujący po eliminacjach 16 najlepszych szkół odbę-
dzie się w dniu 5-6.11.2015 roku w Warszawie w hali 
„areNa” na ursynowie.

Opracował: trener Jan Godlewski

Ostatnia decyzje MSiT przekazująca szkolenie w juniora 
młodszego w 2016 roku stowarzyszeniom wojewódz-
kim, zmusza do opracowania i wdrożenia spójnego i zu-
nifikowanego programu szkolenia w tej kategorii wieko-
wej, zgodnego z kierunkiem pracy i wytycznymi trenera 
kadry i Wydziału Wyszkolenia.

Szkolenie w tych grupach prowadzone będzie pod ką-
tem perspektywicznym, uzyskiwania najlepszych wyni-
ków w grupie seniorów, stąd też główny akcent położo-
ny będzie na następujące zagadnienia:

• szkolenie w zakresie rozwoju specyficznych zdolno-
ści motorycznych które będzie prowadzone głównie 
w klubach według wytycznych wydziału wyszkolenia 
PZZ oraz w mniejszym zakresie podczas zgrupowań 
wojewódzkich. Zgrupowania kadry w głównej mierze 
mają być poświęcone na trening specjalistyczny (na-
uczanie i doskonalenie techniki)

• nauczanie i doskonalenie umiejętności technicznych 
i taktycznych przebiegać będzie według opracowa-
nego programu (z zadaniami do pracy w klubie po 
zgrupowaniach kadry i zawodach międzynarodo-
wych)

• podniesienie poziomu przygotowania mentalnego za-
wodników (motywacji, koncentracji, wiary we własne 
umiejętności, oraz wypracowaniu indywidualnej ru-
tyny startowej)

• obowiązkowego prowadzenia własnej dokumentacji 
przez zawodników kadry.

Spała 9-11.11.2015 r.
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treści i zadania na poszczególnych etapach szkolenia w zapasach.

etapy szkolenia realizuje

Na etapie szkolenia wszechstronnego i należy dużo czasu po-
święcić na wszechstronne przygotowanie motoryczne poprzez 
zapoznanie uczestników z różnymi formami aktywności sporto-
wej. Szczególnie ćwiczeń gimnastycznych, akrobatycznych i na-
uczania bezpiecznego padania. Z uwagi na okres stosunkowo 
„łatwego” przyswajania nawyków ruchowych, możemy przystą-
pić do nauczania podstaw techniki walki w parterze i w stójce. 
Oraz nawyków polegających na opanowaniu poruszania się 
na macie utrzymania równowagi, uwalniania się z uchwytów, 
w formie gier i zabaw z mocowaniem

Na tym etapie szkolenia należy akcentować rozwój cech funk-
cjonalnych, a szczególnie wydolności tlenowej i koordynacji 
ruchowej. Należy zwrócić uwagę, że u niektórych zawodników 
mogą wystąpić zaburzenia koordynacji ruchowej związane 
z okresem skoku pokwitaniowego. Należy nauczać prawidło-
wych dla zapasów zachowań i nawyków w formie gier i zabaw 
z mocowaniem. rozszerzyć zakres nauczania podstaw techniki 
w pozycji stojącej i w parterze.

W treningu należy zwracać uwagę na dalszy rozwój sprawności 
motorycznej z uwzględnieniem proporcji w kierunku ćwiczeń 
ukierunkowanych i specjalnych. W nauczaniu techniki walki 
w zapasach należy zwrócić uwagę na pogłębienie znajomości 
struktury ruchu z umiejętnością zastosowania techniki w sytua-
cjach walki sportowej z uwzględnieniem predyspozycji moto-
rycznych, morfologicznych, psychicznych. W dużym stopniu 
należy trening indywidualizować.

Na tym etapie szkolenia należy zwiększyć wymagania (obję-
tość, obciążenie) w treningu funkcjonalnym specjalistycznym. 
Doskonalić technikę i taktykę walki zapaśniczej w formach walk 
szkolnych, zadaniowych, fragmentów walki. Zwiększyć liczbę 
startów i umiejętnie je dobierać. całkowicie indywidualizować 
trening zarówno zdolności funkcjonalnych jak i umiejętności 
techniczno-taktycznych

Wszechstronny I
10-12 lat

Wszechstronny II
12-14 lat

ukierunkowany
15-17 lat

Specjalistyczny
18-20 lat

Klub, OZZ
PZZ

Klub, OZZ
PZZ

Szkoła
Klub, OZZ

Szkoła
Klub

treści szkolenia
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młody zawodnik przechodząc do grupy młodzika (12-14 lat ) 
powinien posiadać następujące umiejętności:

zawodnik przechodząc do grupy kadetów (15-17 lat) 
powinien posiadać następujące umiejętności:

• Posiadać umiejętność wykonywania podstaw ćwiczeń akrobatyki oraz padów do przodu i tyłu.
• Posiąść umiejętność wykonania specyficznych dla sportu zapaśniczego ćwiczeń specjalistycznych ze szczegól-

nym uwzględnieniem mięśni karku.
• Osiągnąć min. dobry wynik testu coopera w swoim przedziale wiekowym.
• Osiągnąć zadawalające wyniki – podanych testów.

przygotowanie techniczne

przygotowanie teoretyczne

przygotowanie motoryczne

• Prawidłowo poruszać się po macie (właściwa praca nóg).
• Posiąść umiejętność pracy rąk, podstawowych uchwytów, obciążania nóg przeciwnika, przebicia do uchwytu.
• Powinien posiadać umiejętność napinania i rozluźniania mięśni oraz wykorzystania ciężaru własnego ciała 

podczas walki.
• Posiadać umiejętność wykonania podstawowych technik w parterze i pozycji stojącej.
• Posiadać umiejętność zastosowania obron i kontr na podstawowe elementy techniczne w parterze i pozycji 

stojącej.

• Znać regulamin korzystania z sali gimnastycznej.
• Mieć umiejętność właściwej reakcji w razie wypadku na zajęciach.
• Znać szczegółowo przepisy walki, oraz system rozgrywania zawodów.
• Znać podstawowe zasady odnowy biologicznej.
• Być świadomym na niebezpieczeństwa dopingu w sporcie.

• Posiadać umiejętność wykonywania podstaw ćwiczeń akrobatyki w tym flik-flaka, salt do przodu i tyłu.
• Posiąść umiejętność wykonania specyficznych dla sportu zapaśniczego ćwiczeń specjalistycznych ze szcze-

gólnym uwzględnieniem mięśni karku.
• Osiągnąć min. dobry wynik testu coopera w swoim przedziale wiekowym.
• Osiągnąć zadawalające wyniki podanych testów.

przygotowanie techniczne

przygotowanie teoretyczne

przygotowanie motoryczne

• Prawidłowo poruszać się po macie (prawidłowa praca nóg).
• Posiąść umiejętność pracy rąk, podstawowych uchwytów, obciążania nóg przeciwnika, przebicia do uchwytu.
• Powinien posiadać umiejętność napinania i rozluźniania mięśni oraz wykorzystania ciężaru własnego ciała 

podczas walki.
• Posiadać umiejętność wykonania podstawowych technik w parterze i pozycji stojącej.
• Posiadać umiejętność zastosowania obron i kontr na podstawowe elementy techniczne w parterze i pozycji 

stojącej.

• Znać regulamin korzystania z Sali gimnastycznej.
• Mieć umiejętność właściwej reakcji w razie wypadku na zajęciach.
• Znać szczegółowo przepisy walki, oraz system rozgrywania zawodów.
• Znać podstawowe zasady odnowy biologicznej.
• Być świadomym na niebezpieczeństwa dopingu w sporcie.
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zawodnik przechodząc do grupy starszej juniora (18-20 lat ) 
powinien posiadać następujące umiejętności:

• Prezentować wysoki poziom specyficznych zdolności motorycznych: a więc wytrzymałości i siły specjalistycz-
nej oraz mocy.

• Zdecydowanie stymulować indywidualne wiodące zdolności motoryczne kompatybilne z techniką indywidu-
alną.

przygotowanie techniczne

przygotowanie teoretyczne

przygotowanie motoryczne

• Posiadać umiejętność wykonania szerokiej gamy technik w parterze i pozycji stojącej.
• Opanowywać i doskonalić technikę kompleksową według indywidualnych wzorców.
• Indywidualizować trening techniczny, skupiając się głównie na skutecznych technikach w parterze i pozycji 

stojącej do których się posiada indywidualne predyspozycje.

• Powinien kształtować własną rutynę startową, poszukać własnej metody koncentracji przed i w czasie za-
wodów.

• Wypracować system komunikowania się z trenerem podczas walki.
• Wzbogacać wiedzę na temat higieny żywienia, dozwolonego wspomagania i indywidualnego sposobu odno-

wy biologicznej.

wytyczne do planowania wieku rozpoczęcia treningu i progresji obciążeń
poszczególnych zdolności motorycznych (okresy sensytywne).

rodzaje 
sprawności

Siła 
maksymalna

Siła 
szybkościowa

Wytrzymałość 
siłowa

Wytrzymałość 
tlenowa

Wytrzymałość 
beztlenowa

Szybkość 
reakcji

Szybkość 
w ruchach cykl.

Szybkość 
w ruchach acykl.

Gibkość 
koord. ruchowa

strefy wieku

+D

+D, ch

+D, ch

+D

 
+D

++ 
Dch

D+

++D 
+ch

+D

++Dch

+D

++Dch

+ch 
++D

+ch 
++D

+++Dch

+ ch
++ D

++ ch 
+++ D

+ ch
++ D

++
Dch

+ch
++D

++ 
Dch

++ ch
++ D

++ ch
++ D

++ ch
+++ D

+++ ch

++ ch 
+++ D

D ch

++ ch 
+++ D

+++ Dch

+++ ch 
+++ D

+++ ch 
+++ D

+++ ch

+++ ch

+++ ch

Legenda: ch-chłopcy; D-dziewczynki; + ćwiczenia usprawniające 1-2 dni tyg.; ++ trening właściwy 2-5 razy tyg.; +++ trening wyczynowy M
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ocenę wytrzymałości we wczesnym okresie jej rozwoju 
doskonale określa 12 minutowy test coopera (lub 6 minut - wersja skrócona)

optymalne wartości tętna dla różnych stref intensywności w zależności od wieku ćwiczących.

doskonała

bardzo dobra

dobra

średnia

słaba

bardzo słaba

wiek (lata)

przebiegnięty dystans (w metrach)

mniej jak w ocenie słabej

wytrzymałość 12

2850

2650

2250

1850

1250

13

2900

2700

2300

1900

1300

14

2950

2750

2350

1950

1350

15

3000

2800

2800

2000

1400

16

3050

2850

2850

2050

1450

12-15
16-19

20

12-15
16-19

20

12-15
16-19

20

12-15
16-19

20

12-15
16-19

20

strefa intensywności 
wysiłku

niska

umiarkowana

duża

submaksymalna

maksymalna

poniżej 132
poniżej126
poniżej120

132-144
126-138
120-132

150-174
144-168
138-156

180-198
174-192
156-174

powyżej 204
powyżej 198
powyżej 180

wiek częstość tętna na minutę
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propozycje treningu koordynacji ruchowej i gibkości w zapasach

proponowany zestaw ćwiczeń ukierunkowanych kształtujących koordynację ruchową.
1. Ćwiczenia równoważne w staniu i w ruchu: 

Gry i zabawy z mocowaniem w miejscu i w ruchu (w załączeniu 60 nowo opracowanych gier 
i zabaw z mocowaniem)

2. Ćwiczenia doskonalące koordynację obrotową: 
Ćwiczenia akrobatyczne, łączone serie skoków np. przewrót w przód - wychwyt z karku, wy-
chwyt z głowy, przewrót w przód stojąc tyłem do kierunku ruchu, wyskoki z obrotem o 3600, 
obroty po przewrotach w przód i w tył. Wejścia do rzutów skrętowych w lewo i w prawo.

3. Ćwiczenia lustrzane i asymetryczne: 
asymetryczne krążenia, wymachy rąk i nóg, np. krążenie lewego ramienia w przód, prawe-
go w tył, ugięcie prawej ręki w łokciu, wznos lewej do góry i odwrotnie. Ćwiczenia lustrzane, 
naśladowanie ruchów partnera, "walka z cieniem", imitowanie wykonania różnych elementów 
techniki.

4. Ćwiczenia z zastosowaniem nietypowych pozycji wyjściowych: 
Starty z różnych pozycji, wyskok dosiężny z siadu klęcznego. Walka na kolanach, rozpoczęcie 
walki na sygnał stojąc lub siedząc tyłem do siebie. Walka jeden na kolanach, drugi stojąc i inne.

5. Ćwiczenia z zastosowaniem nietypowych warunków: 
Przewroty w przód na kilka materaców, przewroty z podwyższenia. Walki samymi nogami, 
obrony nóg bez pomocy rąk, walka w podporze przodem o wytracenie z równowagi, o dotknię-
cie stopą stopy, o uwolnienie z uchwytu na roladę i inne.

Ze względu na skomplikowaną technikę występującą w sporcie zapaśniczym, bardzo ważne są ćwiczenia rozwijające 
koordynację ruchową i gibkość. Ćwiczenia te, należy stosować szczególnie w początkowym okresie szkolenia w celu 
zwiększenia potencjału ruchowego.

Jak wiadomo koordynacja jest podstawą do nauczania techniki, a w walce zapaśniczej jest potrzebną cechą na każ-
dym etapie i poziomie szkolenia. Tak więc poziom koordynacji w dużym stopniu determinuje rozwój mistrzowski 
zawodnika.
Z uwagi na ważność tej cechy, kształtowana powinna być w każdej grupie wiekowej (szczególnie grupy młodzieżowe), 
w oparciu o znajomość zasad dydaktycznych i metodyki.
Należy pamiętać przy tym, że zasady kształtowania koordynacji, to:
wszechstronność ćwiczeń, różnorodność ćwiczeń, nowatorski charakter ćwiczeń.

Dzięki dobrze rozwiniętej koordynacji, zawodnik przejawia następujące zdolności:
• kinestetyczne (różnicowanie ruchu, kontrolowanie stosowanej wielkości siły)
• posiada umiejętność rozluźniania i napinania mięśni
• do zachowania właściwego rytmu i ruchu,
• do zachowania równowagi, do orientacji przestrzennej i czasowej.
• do szybkiego reagowania.
Kolejną bardzo istotną cechą w treningu zapaśnika jest gibkość, umiejętność wykonywania ruchu z dużą amplitudą 
w znacznym stopniu ułatwia nauczanie skomplikowanej techniki zapaśniczej.
kształtując gibkość należy pamiętać że:
• największe efekty w kształtowaniu gibkości uzyskujemy w wieku do 14 lat,
• ćwiczyć ją należy przez cały okres kariery sportowej,
• gibkość ujemnie koreluje z siłą (kształtowanie jej nieznacznie obniża poziom siły),
• rozwój gibkości bardzo wyraźnie wspomaga rozwój koordynacji ruchowej i techniki,
• rozwój gibkości powinien mieć miejsce w okresie przygotowawczym, w okresie startowym powinien być stale 

podtrzymywany. M
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Kształtowanie gibkości uzyskujemy przez ćwiczenia ze zwiększoną amplitudą ruchu.
ruchy kształtujące gibkość mogą być czynne jeżeli zawodnik sam wykonuje ćwiczenia rozciągające, bez pomocy z ze-
wnątrz oraz bierne z wykorzystaniem partnera. Jedną z rozpowszechnionych metod kształtowania gibkości jest, tzw. 
streching który polega na i napinaniu ich przez około 15-30 sek. rozluźnianiu i rozciąganiu mięśni, nie przekraczając 
granicy bólu (np. rozkrok).

   Przykładowy trening koordynacji ruchowej i gibkości
akrobatyka + rzuty klasyczne
1. rozgrzewka ogólna 5'.
2. Koszykówka - gra uproszczona 10'.
3. Zestaw ćwiczeń z partnerem aBc 8- 9 ćwicz. x10-12 powt. (w załączeniu).
4. Ćwiczenia akrobatyczne:

• o przewroty w przód i w tył - różne formy
• o wychwyty z karku i z głowy - serie, łączenie elementów
• o przerzuty w przód, bokiem, rundak
• o rundak - przewrót, rundak - flick-flack, salto w tył i w przód
• o 6 x dowolne kombinacje skoków akrobatycznych.

5. Zabawy z mocowaniem i fragmenty walki 8-10’.
6. Indywidualne rzuty klasyczne 5 x 6-8.
7. Ćwiczenia rozluźniające i korekcyjne 10’.

• Trening tlenowy polegający na bieganiu np. 3 odcinków 8’-10’ z 3’ przerwą w tempie wolnym 
lub umiarkowanym (trucht).

• Bieg ciągły 800-1200 m w tempie umiarkowanym.
• uproszczony test coopera (w ciągu 6’ przebiec maksymalny dystans na stadionie).
• Tor przeszkód 3x 6’ (przerwy2’- 3’) ustawiony w sali (11-12 zada lub przeszkód).

Dla 10-12- latków proponuję następujące formy treningu wytrzymałości tlenowej i mieszanej:

Trening wytrzymałości w zapasach (propozycje)

wstępny etap kształtowania wytrzymałości 
tlenowej i mieszanej w zapasach

Dobrze przygotowany pod względem wytrzymałości zapaśnik powinien :
• wytrzymać 6 minut walki, walcząc z maksymalną intensywnością
• wytrzymać 4-5 walk w ciągu jednego dnia turnieju nie tracąc koncentracji i skuteczności, 

zakładając że kolejne walki odbywają się z coraz krótszymi przerwami i mają coraz wyższą 
rangę.

• mieć możliwość pełnej tolerancji obszernego objętościowo lub intensywnego (w zależności 
od okresu cyklu) rocznego programu szkoleniowego.

Biorąc pod uwagę specyfikę dyscypliny, kwalifikujemy ją do sportu który wymaga wytrzymałości na wysiłki o wy-
sokiej intensywności. System rozgrywania zawodów zakładający stoczenie w ciągu jednego dnia stoczenie 4-5 walk 
u kobiet i 5-6 walk u mężczyzn z często tylko 30min. przerwami wymaga również doskonałego przygotowania wy-
trzymałości tlenowej. Wysoki poziom wytrzymałości tlenowej ma wpływ na lepszą restytucję organizmu zawodnika 
pomiędzy walkami oraz skutecznego udziału w całym turnieju.
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Metody rozwijania wytrzymałości ogólnej w zapasach (propozycje)

charakter dyscypliny wymaga wszechstronnego przygotowania wytrzymałościowego stąd też w treningu należy 
uwzględnić kilka metod treningowych z zastosowaniem różnorodnych ćwiczeń:

• Trening tlenowy (długodystansowy) – Stanowi długi bieg od 45 do 120 min. małej lub umiar-
kowanej intensywności prowadzony w wolnym lub średnim tempie. Ten rodzaj treningu jest 
dobrą formą adaptacji fizjologicznej organizmu do prowadzenia innych form przygotowania 
wytrzymałościowego.

• Trening interwałowy – Trening interwałowy polega na powtarzaniu krótkich i długich serii 
ćwiczeń, wykonywanych najczęściej na poziomie progu mleczanowego lub nieco powyżej 
niego bądź też na poziomie maksymalnego stanu równowagi mleczanowej, rozdzielanej okre-
sami ćwiczeń o niskiej intensywności lub całkowitym odpoczynkiem.

• Trening oporowy (stacyjny) – To często stosowana forma treningu wytrzymałości w zapa-
sach. realizowany jest często w różnych formach treningu stacyjnego, obwodowego oraz 
ćwiczeń z partnerem. różne formy tego treningu w zależności od rodzaju ćwiczeń, wielko-
ści obciążenia, ilości powtórzeń i serii, przerw wypoczynkowych jest stosowany w zapasach 
praktycznie we wszystkich okresach szkoleniowych.

Propozycje praktycznych rozwiązań treningu wytrzymałości (dla zaawansowanych)

Bieg tlenowy (długodystansowy)
1. rozgrzewka ogólna 10'
2. Bieg ciągły 45' - 90’ (130-150 hr )
3. Ćwiczenia techniki 12’
4. Ćwiczenia siły z partnerem aBc (6-8 ćwiczeń 3-4 serie od 6-12 powtórzeń)
5. Ćwiczenie rozciągające 10'
W terenie górzystym stosować formę marszobiegu. Trening. Trening stosować w okresie przygo-
towania ogólnego, rozwija wytrzymałość tlenową i mieszaną.
zabawa biegowa – ćwiczenia tlenowe + interwał 1 forma (na stadionie)
1. rozgrzewka ogólna 10'
2. Bieg ciągły 20’ (tętno 130-150hr)
3. Ćwiczenia z partnerem

• wejścia w pas lub zejścia do wyniesienia 2 x 10
• naciąganie na barki (Dżaksarow) 2 x 10
• odpowiedź po bloku na atak nóg 2 x 10

4. Bieg 5x300m – po każdym odcinku do 1’30” przerwy (tępo submax do 180 hr) -5’ przerwy
5. Bieg 5x300m – po każdym odcinku do 1’30” przerwy (tępo submax do 180 hr) -2’ przerwy
6. Walka o uchwyt 2 x 2’ - 30'' przerwy
7. Ćwiczenia rozciągające i korekcyjne 8'.
Test Coopera + ćwiczenia siły specjalnej z partnerem
1. rozgrzewka ogólna i specjalistyczna 10'
2. Bieg ciągły 12’(należy przebiec jak najdłuższy dystans)- 3’przerwy
3. Ćwiczenia elementów techniki 12’(na stadionie) -2’ przerwy
4. Ćwczenia aBc z partnerem (6-8 ćwiczeń 3-4 serie od 6-12 powtórzeń) -2’ przerwy
5. Bieg ciągły 6’ tempo umiarkowane (tętno 130-150 hr)
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Propozycje praktycznych rozwiązań treningu wytrzymałości (dla zaawansowanych)

przykładowe zestawy ćwiczeń specjalistycznych do treningu "stacyjnego"

zabawa biegowa – (interwał) 2 - forma (na stadionie)
1. rozgrzewka ogólna i specjalistyczna 10'
2. Przygotowanie taktyczne ataku nóg – praca rr 2x2’ -1’ przerwy
3. Bieg 6’(max. dystans) - tempo submaksymalne (tętno 165-180 hr). -2’ przerwy
4. Ćwiczenia siły specjalistyczne

• zejścia do wyniesienia 2 x 10
• "nurkowanie" 2 x 10
• odpowiedź po bloku na atak nóg 2 x 10

5. walka o uchwyt 2x1’(30''p) -1’ przerwy
6. Bieg 6’ (max. dystans) tempo submaksymalne (tętno 165 -180 hr. )- -2’ przerwy
7. Ćwiczenia z partnerem aBc 6 ćwicz. x 12-16 powtórzeń-
8. Bieg ciągły 12’ - tempo umiarkowane (tętno 130-150 hr.) -2’ przerwy
9. Ćwiczenia rozciągające i korekcyjne 8’.
Tę formę treningu stosować w okresie przygotowania specjalistycznego. W formach skróconych 
w okresie startowym.

Trening obwodowy akcent wytrzymałość - siłowa
1. rozgrzewka ogólna 12’
2. Ćwiczenia techniki aOr 12’ - (a-atak nóg O-obrony nóg r-własny rzut)

3. Ćwiczenia techniki indywidualnej - 6’
4. Ćwiczenia rozciągające 8’
Wykonujemy 3 bloki ćwiczeń po 10 x, powtarzamy zestaw trzykrotnie. Po I zestawie 1’30”- 2' przerwy, 
po II zestawie 2' przerwy. Zestaw ten stosujemy w okresie przygotowania specjalistycznego i w okresie 
startowym

i blok(ćwiczenia ogólne)
- pajacyk x 10
- most - skłon x 10
- pompki z klaśnięciem x 10
- wyskoki do „scyzoryka”x 10

• „pajacyk”
• odrzuty nóg do tyłu
• zejścia do wyniesienia
• dźwiganie na odwrotny pas

ii blok(ćwiczenia ukierunkowane)
- naciąganie na barki x 10
- odwrotne pasy x 10
- "karuzela mostowa" x 10
- przerzuty manekinem x 10

• przejścia przez most
• dżaksarow – rzuty
• rzuty biodro - rzuty
• skręty tułowia z parterem

iii blok(ćwiczenia specjalistyczne)
- zejście do wyniesienia - rzut x 10
- przerzuty biodrowe x 10
- wejścia do powalenia x 10
- przerzuty "Dżaksarowa" x 10

• wynoszenie na tylni suples
• przejścia przez most
• scyzoryk"
• rzuty biodrowe
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Podstawowe środki treningowe stosowane w treningu specjalistycznym zapaśnika
1. Walki startowe podczas zawodów.
2. Walki kontrolne.
3. Walki sparingowe (różne warianty).
4. Walki zadaniowe (różne zadania, warianty, fragmenty walk).
5. Walki szkolne.
6. Nauczanie techniki.
7. Doskonalenie techniki - w tym techniki indywidualnej.

Podczas treningów specjalistycznych należy nauczać techniki kompleksowej. Podczas walki stoso-
wanie pojedynczych elementów jest nieefektywne, czas w jakim wykonujemy pojedynczy element 
jest zbyt długi, wystarcza na reakcję obronna przeciwnika.
Istota kompleksu jest stosowanie kombinacji chwytów, a nie pojedynczych elementów. Kompleks 
składa się z uchwytu, lub chwytu „przygotowującego" i „kończącego”.

Nauczając techniki kompleksowej należy:
• opanować pojedyncze elementy kombinacji
• doskonalić koordynację i szybkość poszczególnych elementów kombinacji
• dążyć do „wytracenia z równowagi" przeciwnika, przez zastosowanie chwytu lub uchwytu "przy-

gotowującego", a następnie wykonać chwyt kończący.
• w treningu dążyć do maksymalnego skrócenia czasu między chwytem lub uchwytem "przygoto-

wawczym", a „chwytem kończącym" kompleksu.
• podczas nauczania i doskonalenia techniki kompleksowej należy zmieniać partnerów (niski, wyso-

ki, lżejszy, cięższy).
• w doskonaleniu techniki kompleksowej wykorzystać formy walk szkolnych, zadaniowych, frag-

mentów walk.

Najtrudniejszym zadaniem szkolenia w zapasach jest nauczanie i doskonalenie umiejętności tech-
niczno - taktycznych. Jak doprowadzić zawodników do mistrzostwa sportowego na skalę światową? 
W sprawozdaniach i ocenach szkoleniowych z zawodów głównych przewijają się bardzo często prob-
lemy wyszkolenia techniczno-taktycznego zawodników w którym często trenerzy widzą największe 
rezerwy w przygotowaniach zawodników do udziału w walce sportowej.
Powszechnie znane są metody, formy i zasady nauczania. Doceniamy rolę pokazu i znajomości tech-
niki zapaśniczej przez szkoleniowców. Powszechnie stosowane są środki audiowizualne jak wideo, 
płyty cD z zakresu techniki i taktyki walki wykonywanej przez najlepszych zawodników na świecie. 
Mimo znajomości teorii, mamy braki w wyszkoleniu najlepszych zawodników. W nauczaniu i dosko-
naleniu techniki i taktyki walki istnieje nierozerwalny związek między tymi składowymi.
Stosowanie techniki kompleksowej w walce w zapasach jej automatyzacja i opanowanie jest najwyż-
szym wskaźnikiem mistrzostwa wyszkolenia techniczno - taktycznego zawodnika. Techniki i taktyki 
walki można nauczyć się tylko na drodze mozolnej i wytężonej pracy zawodnika i trenera.

UwAGi do TreNiNGU TeChNiki i TAkTyki Po zmiANie PrzePisów
Aktualne przepisy wymagają od zawodników bardziej wszechstronnego przygotowania technicznego. Ope-
rowania techniką kompleksową. Położenie akcentu na doskonalenie technik wysoko punktowanych (akcje 
za 4 i 5 punktów), łączenia kombinacji ataku stójka-parter, umiejętnej taktyki walki w „zonie”, oraz ataku 
i obrony w sytuacji obowiązkowego ataku lub obrony w ciągu 30 sekund.
Biorąc pod uwagę obecne zasady punktacji oraz tendencje rozwoju zapasów preferowane przez Światową 
Federację UWW, możemy postawić tezę że tylko taktyka permanentnego ataku, ciągłej ofensywy jest sku-
tecznym środkiem do odniesienia zwycięstwa i osiągania sukcesów na zawodach najwyższej rangi. 
Zasada pierwszeństwa ataku powinna być zasadą w szkoleniu młodzieży i głównym akcentem w przygoto-
waniu techniczno-taktycznym zawodników wysokiej klasy do imprez głównych.

TechNIKa & TaKTyKa W ZaPaSach
PrOPOZycJe PrZyKłaDOWych JeDNOSTeK TreNINGOWych Dla ZaaWaNSOWaNych.

Umiejętności techniczno - taktyczne są najważniejszym elementem szkolenia w zapasach!
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do nauczania techniki kompleksowej należy stosować ćwiczenia, które kształtują:
1. czucie mięśniowe – proprioreceptywne - potocznie „czucie przeciwnika".
2. antycypacja - przewidywanie ruchów przeciwnika.

Uwagi do treningu techniki i taktyki
Główne zasady nauczania i doskonalenia techniki w zapasach rozpatrywane muszą być komplekso-
wo dla każdego cyklu, z uwzględnieniem, iż kolejne ćwiczenia techniczne wynikają z poprzednich. 
chodzi tu o ścisłe powiązanie ze sobą poszczególnych etapów szkolenia technicznego. W pierw-
szym etapie dużego cyklu treningowe, (np. rocznego) całe szkolenie powinno mieć na celu tworzenie 
podstaw. Doskonali się w tym czasie ukierunkowane formy ruchowe, które wchodzić będą w skład 
konkretnych działań technicznych. W pierwszym etapie należy położyć nacisk na wyeliminowanie 
błędów oraz doskonalenie nowych wariantów techniki. Stwarza to możliwość opanowania i dosko-
nalenia pojedynczych ruchów wchodzących w skład kompleksu.
W drugim etapie ma miejsce pogłębione przyswajanie i utrwalanie całościowych kompleksów tech-
nicznych (np. uchwyt, przygotowanie do rzutu, wykonanie rzutu, wykończenie rzutu lub kontynuo-
wanie ataku kolejnymi akcjami technicznymi w parterze). Obejmuje on z reguły znaczną część drugiej 
połowy okresów przygotowawczego, ukierunkowanego i początek okresu startowego.
Techniki należy nauczać głównie metodą syntetyczną, jeżeli to nie jest konieczne nie dzielić chwytu 
na poszczególne fazy. Pokazać jedynie ogólną strukturę ruchu, oraz określić momenty ruchu, które 
decydują o jego skuteczności.

propozycja praktycznych rozwiązań treningu techniki i taktyki w zapasach:

TTN - Technika taktyka - nauczanie (atak w stójce)
1. rozgrzewka ogólna - 12'
2. Ćwiczenia specjalistyczne - 5'
3. Nauczanie nowego elementu - 30'
4. Walki szkolne z wykorzystaniem nowego elementu 4 x 2' różnymi partnerami)
5. Walki w parterze - 10 x 1' (forma szkolna)
6. Ćwiczenia siły

• wejście na linę - 4 x
• wspieranie na poręczach - 4 x 15
• "scyzoryk" 4 x 20

7. Ćwiczenia rozluźniające i korekcyjne 

Technika indywidualna (1) - (stójka i parter)
1. rozgrzewka ogólna – 10’ + ćwiczenia specjalistyczne - 10'
2. Doskonalenie techniki indyw. 16' + wz 4 x 1’ walka szkolna -stójka
3. Doskonalenie techniki indyw. – 16’+8 x 30” walka szkolna - parter
4. Walka sparingowa wg schematu
5. (2x30”p + 1’st.) x 3 
Ćwiczenia uzupełniające:

• rzuty klasyczne 3 x 6-8
• wejście na linę 4 x
• "scyzoryk" 4 x 20
• ćwiczenia na ekspanderach 2x1’

6. Ćwiczenia rozluźniające i korekcyjne 8'
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Technika indywidualna(2) - (stójka i parter)
1. rozgrzewka ogólna – 10’
2. Ćwiczenia akrobatyki i specjalistyczne z partnerem – 10’
3. Walka według schematu:” PIraMIDa”

• 5’ DTT - 1’Wsz. (walka szkolna) + 2x20”walka parter
• 4’ DTT - 2’Wsz. (walka szkolna) + 2x20”walka parter
• 3’ DTT - 3’Wsz. (walka szkolna) + 2x20”walka parterPo każdym bloku 6’40” – 1’przerwy
• 2’ DTT - 4’Wsz. (walka szkolna) + 2x20”walka parter
• 1’ DTT - 5’Wsz. (walka szkolna) + 2x20”walka parter

4. Ćwiczenia siły ind.20’

doskonalenie techn/taktyki/wz/
1. rozgrzewka ogólna - 12' + ćwiczenia specjalistyczne – 6’
3. Doskonalenie techniki indywidualnej aOr – 12’ (atak NN, obrona NN, rzut)
4. Doskonalenie techniki i walki zadaniowe w 4 różnych sytuacjach

• 8x1’parter(walka)
• 4(4’+ 4x30”) 4 sytuacje DTT + WZ
• atak/obrona nóg
• atak/obrona za głowę
• atak/obrona1 nogi po kolejnych zadaniach przerwa 1’
• atak/obrona 1 ręki
• (6x1’)3 – walka wtrójkach

5. cwiczenia siły ind. i rozciąg. 12’

doskonalenie techn/taktyki/wz/(2)
1. rozgrzewka ogólna – 10’ + ćwiczenia akrobatyczne – 6’
3. Doskonalenie techniki /walki szkolne/walki zadaniowe/ z 2 przeciwnikami

• (2x2’+2x1’+4x20”)x2 – parter
• (2x2’+2x1’+4x30”)x2 - atak/obrona nóg
• 2x2’+2x30”+4x15”)x2- atak/obrona za głowę

4. Ćwiczenia siły indywidualnej 20’

wz(1) - walki zadaniowe 
1.rozgrzewka ogólna i specjalna 15'
2.Doskonalenie techniki indywidualnej aOr – 12’ (atak NN, obrona NN, rzut)
3. wz - wg schematu x 3-4bloki

• 2x20” parter
• 3x40” atak/obrona nóg
• 2x20” atak/obrona za głowę
• 2x30” walka o1 punkt (tempo maksymalne)Po każdym bloku 1-2’ przerwy

4. Ćwiczenia indywidualne 6’

wz(2) - walki zadaniowe
1. rozgrzewka ogólna i specjalna 15' + ćwiczenia szybkości 6’
2. Doskonalenie techniki indywidualnej 2x3’
3. WZ – według podanego wzoru
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• 8x30” parter-1’przerwy
• 2x1’ praca rąk
• 4x1’ atak/obrona nóg -1’przerwy
• 4x1’ atak/obrona1 nogi
• 4x30” obrony nóg w siadzie – 1’przerwy
• 6x20” atak/obrona za głowę
• 4x30”atak/obrona 1 ręki

4. Ćwiczenia ind. i rozciąg. 12’

wz(3) - walki zadaniowe 
1. rozgrzewka ogólna i specjalna 15'
2. akrobatyka 6'
3. Doskonalenie techniki indywidualnej 10'
4. Walki zadaniowe

• atak obrona nóg - na wysoko 4 x 1'
• atak obrona nóg - na nisko 4 x 1'
• atak na głowę z góry - 8 x 30''
• atak - obrona w parterze - 10 x 30''

(po każdym zadaniu przerwa 1”. Przed walką przerwa 3')

5. Walka 6’ wg. schematu (2x30”p -1’st.) x 3
6. Ćwiczenia uzupełniające

• rzuty szybkościowe 3 x 6 (rzut, atak nóg, rzut)
• ćwiczenia na ekspandorach 4 x 20
• "scyzoryk" 4 x 20
• podciąganie na drążku 4 x 10

7. Ćwiczenia rozluźniające i korekcyjne 8'

ws - walki sparingowe (należy rozpoczynać w godzinach rozgrywania zawodów)
1. rozgrzewka indywidualna 15' + ćwiczenia szybkości 6'
2. Walka sportowa 2 x 3’ (przerwa 20' - ćwiczenia rozluźniające i gibkościowe)
3. Walka sportowa 2 x 3’ (przerwa 20' - ćwiczenia rozluźniające i rozciągające)
4. Walka wg. schematu (2 x 30”p -1’st.) x 3 (przerwa 3')
5. Technika indywidualna 6’
6. Ćwiczenia rozluźniające i korekcyjne 10'.

Opracował trener Jan Godlewski
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