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Wprowadzenie 

zapasy to jedna najstarszych dyscyplin sportu. Różne formy walk 
zapaśniczych uprawiane były w starożytności w Egipcie, Mezopotamii, 
Chinach, Indiach, Grecji, Rzymie, czy na Kaukazie. Do programu antycznych 
Igrzysk zapasy zostały włączone w 708 r. p.n.e. Trening był często 
elementem szkolenia wojennego.  

zapasy to walka w starciu bezpośrednim z zastosowaniem rzutów, 
chwytów, kontrchwytów, obron. Działania zawodnika determinowane są w 
dużej mierze działaniem i reakcją konkurenta. Dlatego proces szkolenia 
sportowego powinien łączyć przygotowanie sprawnościowe (optymalny 
rozwój wszystkich cech motorycznych) z przygotowaniem technicznym i 
taktycznym.  

Współczesne zawody zapaśnicze rozgrywane są według dwóch formuł, 
tzw. stylów: klasycznego i wolnego. zawodnicy walczący w stylu klasycznym 

stosują chwyty rękoma na tułów, kończyny górne i głowę przeciwnika. W stylu wolnym dozwolone 
są chwyty rękoma i nogami stosowane na całe ciało konkurenta. W zapasach nie stosuje się uderzeń 
(rękoma i nogami), duszeń i dźwigni.  

 Celem walki zapaśniczej jest położenie przeciwnika na łopatki i przytrzymanie jedną sekundę – 
tzw. „tusz”. „Tusz” kończy walkę przed upływem regulaminowego czasu. Środkiem do osiągnięcia 
powyższego celu jest zastosowanie różnych elementów techniki zapaśniczej, za wykonanie których 
przyznawane są punkty techniczne (1, 2, 3 lub 5). Walka toczona jest z podziałem na rundy (dwie 
lub trzy). Czas jednej rundy to dwie minuty w kategorii seniorów i juniorów oraz 1,5 minuty w 
kategorii kadetów i młodzików. przerwa między rundami trwa 30 sekund. Walka toczona jest w 
postawie wertykalnej tzw. „stójce” i horyzontalnej tzw. „parterze” na miękkiej macie zapaśniczej. 
pole walki stanowi koło o średnicy 9 m. zawodnicy walczą ubrani w trykoty zapaśnicze koloru 
czerwonego i niebieskiego. Rywalizacja odbywa się z podziałem na kategorie wagowe.  

Na początkowym etapie nauczania zapasów, jednym z najważniejszych elementów są gry i 
zabawy z mocowaniem. stanowią one także ważny element treningu w zapasach. Można je 
stosować praktycznie przez okres całej kariery zawodnika.  

W początkowym okresie treningu oddziaływają wszechstronnie na rozwój dziecka, 
przyczyniając się do podnoszenia jego wydolności oraz ogólnej sprawności fizycznej. Ćwiczenia te 
w istotny sposób zwiększają intensywność zajęć. Kształtują również cechy bardzo pożądane 
zapasach: koordynację ruchową, poczucie równowagi, zręczność, wytrzymałość, siłę, czucie 
mięśniowe oraz szybkość. ponadto angażują podczas ćwiczeń duże grupy mięśniowe oraz system 
nerwowy, kształtują odwagę i pewność siebie. Innym istotnym walorem gier i zabaw z mocowaniem 
jest możliwość realizowania znacznej ich części w różnych warunkach.  

podczas nauczania gier i zabaw z mocowaniem, niezbędne, ze  
względu na bezpieczeństwo ćwiczących i właściwą realizację procesu dydaktycznego, jest 
uwzględnienie kolejności nauczania.  

Nauczanie ze względu na bezpieczeństwo 
ćwiczących i stopień trudności  

poszczególnych gier i zabaw powinno  
uwzględniać następująca kolejność: 

przetaczanie, pełzanie, 
przepychanie, powalanie, 
walki o utrzymanie równowagi, 
walki „kto - kogo”, walki z 
oderwaniem (uniesieniem) od 
podłoża, walki z dźwiganiem 
przeciwnika,  
walki zadaniowe i  fragmenty walk dla 

zaawansowanych zawodników. 
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Każda jednostka lekcyjna mająca w programie przygotowanie do 
uprawiania zapasów, tak jak każdy trening zapaśniczy, powinna 
zawierać elementy gier i zabaw z mocowaniem, które wszechstronnie 
oddziaływają na wszystkie grupy mięśniowe. Tego rodzaju ćwiczenia 
powinny być uwzględnione w programie zajęć przez cały rok.  

Gry i zabawy są wykonywane w dwójkach, dlatego należy 
pamiętać, że przy doborze ćwiczących powinno się uwzględnić ich 
masę i wysokość ciała oraz siłę. 

W zależności od zaawansowania, należy stosować ćwiczenia w 
pozycjach bezpiecznych. zaczynamy od zabaw w pozycji leżącej, 
klęku, w przysiadzie, do pozycji stojącej dla ćwiczących dłużej i 
bardziej zaawansowanych. Dla niektórych gier zabaw ze względów 
bezpieczeństwa niezbędne jest zabezpieczenie ćwiczącym miękkiego 
podłoża (maty zapaśnicze, tatami, materace lub w terenie np. 
piasek). 

Właściwie dobrane gry i zabawy w znaczący sposób podnoszą 
intensywność i atrakcyjność zajęć co jest istotnym czynnikiem pracy 
z dziećmi. Ważne jest również utrzymanie właściwego rytmu poprzez 
odpowiedni dobór ćwiczeń. Intensywne zabawy powinny być przeplatane przerwami i ćwiczeniami 
rozluźniającymi.  

Oferta gier i zabaw z partnerem jest bardzo bogata i różnorodna. W opracowaniu podano 
przykłady wszystkich wymienionych grup zabaw. 

ZABAWY Z PARTNEREM KSZTAŁTUJĄCE SZYBKOŚĆ REAKCJI 
1. Walka w „łapki” na wyciągnięte ręce  

Ćwiczący stykają się rękoma. W drugiej formie, ręce walczących są w odległości ok.20 cm.  
2. Zabawa „ nadepnij stopę przeciwnika” zadaniem ćwiczących jest dotknięcie swoją stopą – 

stopy  
przeciwnika, o zwycięstwie decyduje większa liczba dotknięć. 
3. Zabawa, uchwyć ręce przeciwnika 

Ćwiczący poprzez szybkie połączenie ramion starają się uchwycić opadające ramiona 
przeciwnika, ręce chwytającego w odległości około 40 cm. 

 
4. Walka o dotknięcie przeciwnika w udo  

Ćwiczący walcząc w półdystansie i w dystansie, starają się obydwoma rękami jednocześnie 
dotknąć nogi przeciwnika. Wariant II: w trakcie walki ćwiczący trzymają się lewymi bądź prawymi 
rękami. 

Ze względu na rodzaj 
kształtowanych umiejętności oraz 
charakter pracy, gry i zabawy na 

różnych etapach treningu zapaśnika, 
proponuje się dzielić na następujące 

grupy: 
zabawy i formy walki kształtujące 
szybkość reakcji, zabawy i formy walki 
kształtujące zdolność utrzymania 
równowagi, 
zabawy i walki z elementami 
przeciągania, zabawy i walki z 
elementami przepychania, zabawy i walki 
z elementami powalania, zabawy i walki 
o charakterze zwinnościowym, zabawy i 
formy walki z elementami kształtowania 
siły, formy walki  o oderwanie 
(uniesienie) partnera z podłoża. 
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5. Chwyć stopy przeciwnika 
Ćwiczący w pozycji siadu podpartego, nogi uniesione w górę, wyprostowane i lekko 

rozszerzone. Należy uchwycić opadające (zetknięte stopami) nogi przeciwnika.  
  

ZABAWY I FORMY WALK KSZTAŁTUJĄCE  
ZDOLNOŚĆ UTRZYMANIA RÓWNOWAGI Zabawy i formy walki z 
elementami przeciągania 
1. Ćwiczący stoją zwróceni twarzami do siebie we wzajemnym uchwycie za jedną (lub dwie) 

ręce – usiłują przeciągnąć partnera 2-3 m na swoją stronę 

2. Ćwiczący ustawieni tyłem do siebie, ręce splecione z tyłu (lub w drugiej formie dołem między 
nogami) – starają się przeciągnąć partnera na swoją stronę  

 
3. Ćwiczący w rozkroku ustawieni bokiem do siebie oparci zewnętrzną częścią stóp, trzymając 

dłonie w uchwycie na sygnał ciągną przeciwnika do siebie. Wygrywa ten, który przeciągnie 
przeciwnika na swoją stronę powodując u niego oderwanie od podłoża dalszej nogi. 
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4. Ćwiczący ustawieni tyłem do siebie, ręce splecione pod łokcie, walczą o przeciągnięcie 
przeciwnika na swoją stronę. 

5. Ćwiczący w siadzie płaskim rozkrocznym naprzeciw siebie, nogi proste stykają się stopami o 
siebie, podają sobie ręce. Na sygnał prostują się do tyłu, ciągnąc partnera usiłują go postawić 
do pozycji stojącej. 

6. Ćwiczący ustawieni bokiem do siebie zaczepiają się stopami jednoimiennych nóg. skacząc w 
przód starają się przeciągnąć przeciwnika na swoją stronę.  

Zabawy i formy walki z elementami przepychania 
1. Walka „Sumo” na kolanach, ćwiczący starają się wypchnąć 

przeciwnika z koła, materaca lub spowodować dotknięcie do 
podłoża dłonią bądź inną częścią ciała. 

2. Walka „Sumo” w staniu, ćwiczący walczą o wypchnięcie 
przeciwnika z koła, materaca lub spowodowanie dotknięcia 
do podłoża dłonią lub inną częścią ciała.  

3. Ćwiczący w podporze przodem, stykają się barkami, na sygnał 
poruszając się do przodu starają się przepchnąć swojego 
przeciwnika.  

4. Ćwiczący naprzeciw siebie stykają się klatkami piersiowymi, ręce założone z tyłu. Na sygnał 
starają się przepchnąć swojego przeciwnika. 

5. Ćwiczący w siadzie równoważnym przodem do siebie, ręce splecione na klatce piersiowej, 
stopy oparte o stopy partnera. Na sygnał walczący starają się mocnym pchnięciem 
spowodować upadek przeciwnika na plecy.  

 

Zabawy i formy walki z elementami powalenia 
1. Ćwiczący w siadzie rozkrocznym tyłem do siebie, ramiona splecione pod łokcie, na sygnał 

walka do pozycji, w której przeciwnik barkiem dotknie podłoża.  
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2. Ćwiczący leżą na plecach równolegle obok siebie w pozycji odwrotnej, bliższe ramiona 
splecione pod łokcie, bliższe nogi uniesione w górę i splecione. Na sygnał walczą kto kogo 
doprowadzi do leżenia przewrotnego („walka cygańska”). 

 
3. Ćwiczący w podporze przodem naprzeciwko siebie. Jedną ręką chwytają za kark partnera. 

Wygrywa ten, który zmusi przeciwnika do leżenia przodem.  
4. Ćwiczący blisko, bokiem do siebie splatają bliższe ręce pod łokcie i nogi w kolanach, walczą 

kto kogo powali.  
5. Ćwiczący stoją naprzeciw siebie chwytają jednoimienne nogi za pięty przeciwnika, drugą ręką 

łapią za kark. Walcząc unoszą nogę przeciwnika do momentu powalenia. 

Zabawy i formy walki o charakterze zwinnościowym 
1. Ćwiczący stojąc naprzeciw siebie chwytają się za prawe 

(lewe) ręce. Przyciągając przeciwnika do siebie starają się 
uderzyć drugą ręką w pośladek.  

2. Jeden z ćwiczących w parterze, przeciwnik stojąc z przodu 
opiera się klatką piersiową na barkach. Na sygnał stara się 
obejść do tyłu przeciwnika nie pomagając sobie rękoma. 
Przeciwnik broni się obracając w lewo i w prawo. 

3. Ćwiczący siedzą tyłem do siebie opierając się plecami. Ręce 
splecione na klatce piersiowej. Na sygnał starają się obejść 
z tyłu i „opanować” swojego przeciwnika. 

4. Ćwiczący siedzą przodem do siebie. Blokując wzajemnie 
swoje nogi, walczą starając się złapać za kark przeciwnika.  

5. Ćwiczący stojąc naprzeciw siebie trzymają ręce złączone na plecach. Walczą o powalenie 
przeciwnika samymi nogami.  
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Zabawy i formy walki z elementami kształtowania siły 
1. Ćwiczący leżąc naprzeciw siebie walczą „na rękę” („walka kanadyjska”). 
2. Ćwiczący naprzeciw siebie w siadzie prostym opierając się stopami lub pozycji stojącej, 

splatają wskazujące palce jednoimiennej ręki. Walka polega na przeciągnięciu przeciwnika 
do siebie lub spowodowaniu rozerwania przez niego uchwytu. 

3. Ćwiczący klęcząc naprzeciw siebie na jednym kolanie walczą „na rękę” opierając łokcie na 
drugiej ręce („walka kanadyjska”). 

4. Ćwiczący stojąc naprzeciw siebie splatają palce obydwu rąk. Silnym naciskiem starają się 
zmusić partnera do wykonania przysiadu lub klęku. 

 

5. Jeden z ćwiczących (klęcząc) lub stojąc trzyma oburącz piłkę lekarską, przeciwnik stara się ją 
zabrać.  

6. Ćwiczący stojąc naprzeciw siebie splatają ręce w uchwycie „skrzyżnym” pod łopatkami 
przeciwnika. Walka polega na powaleniu przeciwnika bez rozerwania uchwytu. 

 



zapasy 

 
238 

Formy walki o uniesienie (oderwanie) przeciwnika od 
podłoża 
Uwaga: Ćwiczenia obowiązkowo wykonujemy na miękkim podłożu 
(mata, materace)! 
1. Jeden z ćwiczących w leżeniu przodem. Partner łącząc ręce na 
wysokości bioder stara się oderwać i unieść z maty przeciwnika.  
2. Jeden z ćwiczących z pozycji stojącej stara się położyć na macie. 
przeciwnik przeszkadza usiłując utrzymać go uchwytem w pasie. 
3. Ćwiczący stojąc naprzeciw siebie splatając ręce w uchwycie 

„skrzyżnym” – walczą starając się oderwać (unieść) przeciwnika. 

4. Ćwiczący stojąc naprzeciw siebie zapinają obydwaj uchwyt na „odwrotny pas”. Na sygnał 
walczą kto kogo uniesie (oderwie) od maty. 

5. Ćwiczący stojąc naprzeciw siebie chwytają oburącz bliższą nogę przeciwnika. Na sygnał 
walczą starając się unieść (oderwać) nogę przeciwnika i powalić go na matę.  

6. Jeden z ćwiczących w podporze przodem, drugi stojąc z tyłu zapina uchwyt rąk na wysokości 
bioder. Na sygnał trzymający uchwyt stara się unieść (oderwać) od maty oporującego 
przeciwnika. 
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2. Jeden z ćwiczących w klęku podpartym (pozycja w parterze). Drugi klęczy z tyłu na jednym 
kolanie, trzymając dłonie na łopatkach przeciwnika. Na sygnał, partner będący z tyłu stara się 
uchwycić w pas i powalić broniącego się przeciwnika. 

3. Jeden z ćwiczących w pozycji stojącej trzyma ramiona przy tułowiu. Drugi stojąc z tyłu, trzyma 
partnera za biodra. Na sygnał stara się opanować i powalić broniącego się na matę. 

4. Ćwiczący w klęku podpartym naprzeciwko siebie, łapią bliższą nogę partnera od wewnątrz – 
za udo („dźwigniowy uchwyt”). Na sygnał walczący starają się opanować przeciwnika, 
poprzez wyjście biodrami do góry i ciągnięcie trzymanej nogi. 

5. Ćwiczący stojąc naprzeciw siebie. Walka polega na wyrwaniu (uwolnieniu) złapanej za 
nadgarstek ręki. Wariant II: polega na walce o uwolnienie ręki, trzymanej za nadgarstek i ramię, 
dwoma rękoma przez przeciwnika.  

 

6. Ćwiczący stojąc chwytają i unoszą wzajemnie oburącz jednoimienne nogi pod kolanem. Na 
sygnał starają się wyrwać (uwolnić) swoją nogę. 

 


