
NA STANOWISKU 
TRENERA GŁÓWNEGO

KAJAKARSTWO SLALOMOWE



WSTĘP

Ostanie 10 lat pokazały że pomimo ogromnego potencjału
zawodniczego wracaliśmy z Imprez Mistrzowskich i
najważniejszej imprezy 4-lecia Igrzysk Olimpijskich bez medalu.
Na dzień dzisiejszy nasza reprezentacja jest zróżnicowana
wiekowo ale trzon to zawodnicy z wieloletnim doświadczeniem
nabytym w Mistrzostwach Świata oraz kilkakrotnie w IO. W
perspektywie Igrzysk w LONDYNIE należałoby wprowadzić
rozwiązania organizacyjno-szkoleniowe które moim zdaniem,
konsekwentnie realizowane powinny doprowadzić slalom
kajakowy do sukcesu w IO. W poniżej przedstawionej koncepcji,
skupiłem się głównie na sposobach-propozycjach rozwiązań
organizacyjnych które moim zdaniem wpłynęłyby korzystnie
na rozwój naszej dyscypliny i w niedalekiej przyszłości
doprowadziły do zdobycia medalu olimpijskiego.



CELE

GŁÓWNY

� ZDOBYCIE MADALU IGRZYSK OLIMPIJSKICH  W LONDYNIE

POŚREDNIE 

� WYWALCZENIE KWALIFIKACJI OLIMPIJSKIEJ W KAZDEJ Z KATEGORII

� SZKOLENIE ZAPLECZA POD KONTEM IGRZYSK W 2016

� WZMOCNIENIE POZYCJI KAJAKARSTWA SLALOMOWEGO WŚRÓD DYSCYPLIN OLIMPIJSKICH W POLSCE  W 
KATEGORII SENIORÓW

Podejmując się pracy na stanowisku Trenera Głównego stawiam sobie wysokie ale co ważne realne cele do
zrealizowania . Pierwszym z nich to stworzenie silnego i zmotywowanego zespołu gotowego podjąć walkę o zdobycie
medalów na arenie międzynarodowej w zawodach Mistrzowskich. Przy współudziale zespołu współpracującego
stworzenie odpowiednich programów i planów szkoleniowych ,które biorąc pod uwagę specyfikę dyscypliny jak i
indywidualne cechy każdego z zawodników doprowadzą przez osiągane przez nich wyniki do wzmocnienia pozycji
slalomu kajakowego wśród dyscyplin olimpijskich w Polsce. Poprzez powołanie szerokiego (po 3 osady w każdej
konkurencji) i po części odmłodzonego składu do szkolenia, chciałbym wykorzystać wszystkie szanse wywalczenia
kwalifikacji do startu w Igrzyskach Olimpijskich. Jednocześnie szkolić zaplecze pod katem kolejnych Igrzysk. Po
realizacji wszystkich celów pośrednich nastąpi koncentracja sił na przygotowanie wąskiej grupy zawodników pod
katem najbliższych Igrzysk a ambitnym celem startu w nich jest walka o medal .



ORGANIZACJA SZKOLENIA 
GRUPY SZKOLENIOWE

KADRA OLIMPIJSKA/NARODOWA SENIORÓW

Zawodnicy, którzy wynikami potwierdzili przynależność do
czołówki światowej. Medaliści i finaliści MŚw, ME. Medaliści
Imprez U-23 i Juniorów oraz finaliści Pucharów Świata.
Ewentualnie zawodnicy z poza grupy o której mowa powyżej
wytypowani przez pion szkolenia.

Forma szkolenia: Najlepsi zawodnicy w grupie realizować
będą szkolenia w formie indywidualnych programów-
ścieżek szkoleniowych (Popiela D.,Pochwała-Szczepanski).
Pozostali zawodnicy to szkolenie centralne uzupełnione o
szkolenie w ośrodku i klubach poza akcjami centralnymi.



Wytypowani zawodnicy powołani do szkolenia w 
sezonie przygotowawczym 2010/2011

Konkurencja K-1M

Grupa podstawowa:

POPIELA DARIUSZ

POLACZYK MATEUSZ

POLACZYK GRZEGORZ

zaplecze:

PASIUT MICHAŁ

POLACZYK RAFAŁ

OLCHAWA PAWEŁ

Konkurencja K-1K

Grupa podstawowa:

PACIERPNIK NATALIA

MILCZAREK MAŁGORZATA (problemy zdrowotne)

MĘDOŃ JOANNA

zaplecze

INGIER ANNA (problemy zdrowotne)

LIPTAK MONIKA

ROŻNIAKOWSKA NATALIA



Wytypowani zawodnicy powołani do szkolenia w 
sezonie przygotowawczym 2010/2011

Konkurencja C-2M

Grupa podstawowa:
POCHWAŁA MARCIN-
SZCZEPANSKI PIOTR
SARNA PAWEŁ-
DOBROWOLSKI DAWID( problemy zdrowotne)

BRZEZINSKI PATRYK –
CHLEBEK DARIUSZ
zaplecze:
BRZEZINSKI FILIP –
BRZEZINSKI ANDRZEJ
MAJERCZAK GRZEGORZ -
WIERCIOCH MICHAŁ

Konkurencja C-1M

Grupa podstawowa:
KILJANEK GRZEGORZ
WÓJS GRZEGORZ
GONDEK KACPER
zaplecze:
HEDWIG GRZEGORZ
PASIUT WOJCIECH
NIEĆ ARKADIUSZ



KADRA MŁODZIEŻOWA U-23

Zawodnicy, którzy wynikami potwierdzili przynależność do 
czołówki światowej w swojej kategorii wiekowej. Medaliści 
i finaliści ME U-23 i MSw i ME Jun. Ewentualnie zawodnicy 
z poza grupy o której mowa powyżej wytypowani przez 
pion szkolenia. 
Forma szkolenia:  w Klubach i ośrodku uzupełnione o 
szkolenie centralne .
Wybitni zawodnicy z tej grupy będą mieli szanse szkolenia 
z grupą Seniorów.
Wytypowani zawodnicy powołani do szkolenia w sezonie 
przygotowawczym 2010/2011: ( zakres decyzji trenera grupy 
młodzieżowo juniorskiej)



KADRA JUNIORÓW  

Zawodnicy, którzy wynikami potwierdzili przynależność do 
czołówki światowej w swojej kategorii wiekowej w regatach 
międzynarodowych. Medaliści MP Jun i OOM zawodnicy z 
poza grupy o której mowa powyżej wytypowani przez pion 
szkolenia. 

Forma szkolenia: oparte na SMS uzupełnione o szkolenie 
centralne i ośrodkowe. Wybitni zawodnicy z tej grupy będą 
mieli szanse szkolenia z grupą Seniorów 

Wytypowani zawodnicy powołani do szkolenia w sezonie 
przygotowawczym 2010/2011: ( zakres decyzji trenera grupy 
młodzieżowo juniorskiej)



OSRODEK SZKOLENIOWY W 
KAJAKARSTWIE SLALOMOWYM   

Istnieje konieczność ponownego powołania do działania Ośrodka
szkoleniowego w Krakowie. Będzie on pełnił funkcje dopełnienia szkolenia dla
zawodników Kadry Seniorów poza akcjami centralnymi. Będą oni mieć
możliwość korzystania z obiektów sportowych , bazy hotelowej, wyżywienia i
dzięki temu będą mieć możliwość kontynuacji zaplanowanego treningu poza
akcjami centralnymi w najlepszych warunkach. Ponadto Ośrodek będzie
baza treningową dla kadry Młodzieżowej i Juniorów oraz Kadr Wojewódzkich
oraz zawodników wszystkich Klubów.

Konieczne jest też stworzenia w ośrodku biura trenerów , miejsca gdzie
trenerzy zatrudnieni przez Związek mogli by pracować , analizować w spokoju
proces treningowy w trakcie zgrupowań na miejscu jak i pomiędzy
zgrupowaniami wyjazdowymi.

Zasady funkcjonowania ośrodka oraz możliwości i zasady korzystania z niego
będzie zawierać osobne opracowanie sporządzone przez Pion szkolenia oraz
PZKajakowy.



TEAM SZKOLENIOWY
W dzisiejszym profesjonalnym sporcie na mistrzowski wynik pracują całe
sztaby szkoleniowe . Nie możliwe lub mało prawdopodobne jest osiąganie
wysokich miejsc na IO czy MŚw bez szeroko pojętego indywidualizmu ,
współpracy z fizjologiem, psychologiem ,dietetykiem czy lekarzem.

Każdy sportowiec to indywidualność, która dochodzi do wysokich wyników
różnymi drogami. współczesnym kajakarstwie konieczna jest ścisła
indywidualizacja, oparta na głębokim zbadaniu rezerw dalszego doskonalenia
utalentowanego zawodnika, wykorzystanie tych metod i środków
treningowych, które będą dla niego najbardziej efektywne. W mojej koncepcji
szkoleniowej odgrywa to bardzo ważna rolę. W sztabie szkoleniowym
niezbędne jest wytworzenie efektu współodpowiedzialności za realizowane
szkolenie i podejmowane decyzje. Zamierzam tego dokonać poprzez
zwiększenie zaangażowania trenerów i zespołu wspomagającego w zakresie
decyzyjności odnośnie problematyki szkoleniowej całej kadry olimpijskiej.
Trenerzy muszą ponadto pełnić rolę nadzorujących cały proces treningowy, a
nie tylko jego wybrane składowe; będę ponadto zobligowania pozostawać w
bliższej współpracy z trenerami klubowymi celem efektywnego monitoringu
treningu zawodnika. Warunkiem koniecznym będzie efektywna i
systematyczna współpraca trenerów z zespołem wspomagającym szkolenie
specjalistyczne.



Konieczne jest:
Powołanie do współpracy  trenerów ściśle współpracujących ze sobą a nie 
rywalizujących, odpowiedzialnych za poszczególne grupy czy pojedynczych 
zawodników.
Powołanie do współpracy osób wspomagających  szkolenie
- lekarza
- fizjoterapeuty
- fizjologa 
- psychologa 
- dietetyka
którzy swoją wiedza i doświadczeniem będą wspomagać proces treningowy i 
bez wątpienia przyczynią sie do osiągania  lepszych wyników. 

Współpraca z trenerami klubowymi ,wymiana poglądów doświadczeń na 
temat zawodników będących w szkoleniu centralnym 
Organizacja konsultacji trenerskich kilka  razy w roku



WYKAZ TRENERÓW GRUPA SENIORÓW

Lp. Imie i Nazwisko Funkcja Uprawnienia

1. Żyłka –Żebracki Janusz Trener Główny Trener I klasy

2. Bieryt Krzysztof Trener współpracujący –grupa C-1 Instruktor

3. Popiela Bogusław Trener współpracujący- Dariusz Popiela Instruktor

4. Miczek Jarosław Fizjoterapeuta grupy seniorów, 

współpracujący z grupą K-1K

Fizjoterapeuta

Instruktor

5. Kołomański Krzysztof Konsultant grupa C-2, 

(powoływany na wybrane akcje w 

sezonie)

Instruktor

6. Polaczyk Krzysztof Konsultant do spraw sprzętu oraz osad 

K-1M (Polaczyk G. Polaczyk M.)

W trakcie kursu 

instruktorskiego

7. Trenerzy klubowi Trenerzy  powoływani do współpracy 

przy okazji imprez głównych sezonu.

Trenerzy , instruktorzy



WYKAZ TRENERÓW GRUPA MŁODZIEŻOWA

Lp. Imie i Nazwisko Funkcja Uprawnienia

1. Kowalczyk Marek Trener koordynator grupy Jun. & U-23 instruktor

2. Kowalczyk Tomasz Fizjoterapeuta grupy Jun. & U-23 Fizjoterapeuta

3. Bobrowski Zbigniew Trener współpracujący –grupa U-23 instruktor

4. Okręglak Bogdan Trener współpracujący - grupa Jun. instruktor

5. Trenerzy klubowi Trenerzy  powoływani do współpracy przy 

okazji imprez głównych sezonu.

Trenerzy , instruktorzy



Kadra Naukowo- Badawcza

Do zakresu jej działań należeć będzie w szczególności:

Wykonywanie i analiza okresowych badań diagnostycznych.
Analiza realizowanego przez trenerów i zawodników
monitoringu procesu szkolenia.
Wdrażanie najnowszych osiągnięć nauki do procesu szkolenia.
Przygotowanie mentalne zawodników.
Wdrożenie odpowiedniego procesu żywienia.
Opracowanie i wdrożenie dozwolonego wspomaganiaprocesu
treningowego.
Opracowanie i wdrożenie procesu odnowy biologicznej.



Skład Kadry Naukowo- Badawczej

Lp. Imie i Nazwisko Funkcja

1. Kita Stanisław Lekarz Kadry Slalomu

2. Dariusz Stkowski Fizjolog

3. Łukasz Bilski Psycholog

4. Barbara Fraczek dietetyk



SYSTEM KONTROLI i KWALIFIKACJI

Wyznaczenie testów ,badan wysiłkowych pomagać będzie  w określeniu poziomu sportowego 
odzwierciedlającego przygotowanie każdego z zawodników .
W zależności od etapu szkolenia przeprowadzane będą następujące testy:

- wyznaczenie progu przemian beztlenowych
- przeprowadzone zostaną pomiary sił i momentów sił rozwijanych na   wiośle oraz przyśpieszeń 
chwilowych łodzi. W oparciu o zebrane dane opracowane zostaną charakterystyki wiosłowania 
poszczególnych zawodników i osad. 
- pokonanie z możliwie największą prędkością odcinka 200 m i trasy po ósemce zawartej pomiędzy 
tyczkami ustawionymi w 16-m ostępach (1x i 3x).  W oparciu o te testy określone zostaną specyficzne 
zdolności wysiłkowe. 
- na podstawie powtarzanych wysiłków o maksymalnej intensywności, wykonywanych z wiosłami o 
różnych wymiarach, wyznaczona zostanie zależność pomiędzy tempem wiosłowania a rozwijaną siłą. 
Na jej podstawie określona zostanie indywidualnie optymalna długość wioseł. 
- W laboratorium przeprowadzone zostaną następujące testy wysiłkowe: na ergometrze ręcznym test 
Wingate i test powtarzanych sprintów (10 x 10s/10s), natomiast na ergometrach kajakowym i 
kanadyjkowym - test 200 m. Na podstawie tych testów określone zostaną zdolności sprinterskie 
zawodników. Oprócz zapewnienia stałości warunków pomiarowych, tego rodzaju testy laboratoryjne 
mają zapewnić pomiar cechy z wyłączeniem wpływu opanowania techniki wiosłowania na 
uzyskiwane rezultaty. 
Ponadto w okresie przygotowawczym, ukierunkowanym i specjalnym  przeprowadzane będą 
odpowiednie  testy pozwalające ocenić skuteczność stosowanych środków treningowych. 
Wszystkie zaproponowane testy ułatwią postawienie diagnozy, określenie słabych i mocnych stron 
każdego z zawodników i dzięki temu  pomogą nakreślić kierunki dalszych działań.



PRZYGOTOWANIE 
PROGRAMÓW SZKOLENIOWYCH

Przygotowania olimpijskie należy realizować w
oparciu o 4 roczne makrocykle, których zakończenie
stanowi podstawę do kontroli etapowej. W sytuacji jakiej
jesteśmy a więc w połowie cyklu olimpijskiego wszelkie
działanie w tej kwestii są utrudnione. Brak ciągłości w
realizacji myśli szkoleniowej w ostatnich dwóch
makrocyklach stawia nas w trudnej sytuacji. Na podstawie
szczegółowej analizy zrealizowanej pracy w ostatnich
dwóch latach oraz wyników przeprowadzonych testów
sporządzone zostaną plany szkoleniowe, które muszą
doprowadzić poszczególnych zawodników do osiągnięcia
przez nich optymalnej dyspozycji w głównych startach
sezonu, w walce o kwalifikacje olimpijską a następnie w
walce o medale na Igrzyskach.



Plan organizacji szkolenia 2011 Sen 
PZ KAJAKOWY Plan organizacji szkolenia -programu: Slalom -Seniorzy na  rok  -  2011

Trener Kadry: Żyłka - Żebracki Janusz Kierownik Wyszkolenia: WITOLD  PAWELEC

MIESIĄC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 zawody MONIT

zagr. kraj mn kraj ośr. mn kraj diag. lek.

FRA - HOL - GBR 14
STYCZEŃ x Zgrupowanie -Jakuszyce/Harrachow x COMS/IS 21 zaw 15 3 1 1

2 FRA - HOL - GBR GRE 17

LUTY ośr x Zgr szkoleniowe Pau/Nottingham x 0śr x 16 12

3 GRE Ateny 21zawCOMS GRE Ateny 21 1 1

MARZEC Zgr szkoleniowe Ateny /Grecja x IS IS 21 zaw 0śr 21 5 1

4 SVK Bratysława ESP Urgell 1 18
KWIECIEŃ osrodek Krak .slalomyx Bratysława x           L. Mikulasz L.Mik osrodek Puch Kr 2 3 12 13 2

5 FRA Pau 1+1 SVK Bratysława 3 19
MAJ osrodek L.Mikuasz/SVK Ii II kwalif           Bratysława/SVK IIIi IV kwalif osrodek x La 4 1 3 11 10 1

6 ME ESP Urgell I PŚ SLO Tacen II PŚ FRA 6 17
CZERWIEC Seu -Hiszpania ME Sen La Seu ośr IS IS ośr Tacen PSw L'Argentiere 6 8 5 9 2

7 L'Argentiere III PŚ GER Markkleeberg CZE Praga 4 13
LIPIEC Psw Lipsk PSw COMS/IS osrodek x Bratysława/ Broxbourne x 4 8 6 6 1 1

8 MP IV PŚ CZE Praga COMS SVK Bratysława 3 2 11 1 1 2
SIERPIEŃ Kons Krak MP Sen ośrodek x Bratysława x Kraków 2 14 6 9 10

9 MŚ SVK Bratysława 5 5

WRZESIEN x MSw Sen -Bratysława MMP MPZj 5 5 1

10 ESP - POR 1+1 GBR Broxbourne 25
PAŹDZIERNIK

x Broxbourne/W. Brytania x 13

11 COMS Spała 14 1 1

LISTOPAD COMS/IS x Kraków x osrodek 15 4 2 1

12 ESP - GBR 14

GRUDZIEŃ osrodek x Zgr zimowe- Słowacja/Austria/Włochy x 19 4

Grupa 34 6 106 30 72 25 10 8 3 12

indywidualna ściezka zawodnika Dariusza Popieli  1+1 Popiela D. 22 2 174 14 3 3
GRUPA - Iość zawodników w poszczególnych akcjach  14+ (5) Razem 56 8 280 44 72 25 10 11 6 12
GRUPA - ilość zawodników Starty Główne ME i MSw w 14 + 7 

zgrupowania konsultacje badania

1

234 + 72 osrodek

Popiela + Grupa
218



Plan organizacji szkolenia 2011 U-23 
PZ KAJAKOWY Plan organizacji szkolenia -programu: na  rok  -  2011

Trener Kadry: Kowalczyk Marek Kierownik Wyszkolenia: WITOLD  PAWELEC

MIESIĄC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 zawody MONIT

zagr. kraj mn kraj mn kraj diag. lek.

11

Listopad

12

GRUDZ.

x Zgrupowanie -Jakuszyce/Harrachow 4+1 x 4+1

STYCZEŃ Zgrupowanie zimowe 8 8

2 4+1 x

LUTY Jakuszyce Badania 2 6 2 10

3 Zgr szkoleniowe Ateny /Grecja 4+1 x

MARZEC Zgr rozpływaniowe -Francja -Bigorre/Pau 4+1 Regaty Lipsk 4+1 2 14 3 19

4 4+1 7-8+2 7-8+2

KWIECIEŃ Regaty Krak. Badania OKS Regaty Solkan ICF Lipt. slalomy 4 2 5 2 2 15

5 7-8+2 7-8+2

MAJ L Mik Tatra sl Bratysława Slavia cup 4 6 10

6 7-8+2 15+2

CZERWIEC Merano /Italy Banja Luka/Bosnia x Zgrupowanie BPS Wietrznice / 2 11 7 20

7 15+2

LIPIEC Kraków x Mistrzostwa Europy U-23/Banja Luka Bosnia 3 12 2 17

8 10+2

SIERPIEŃ Praga IV P Sw Praga 3 3

9

WRZESIEŃ

10
PAŹDZIERNIK

11 8+2

LISTOPAD OKS Badania Zgr Kraków Ośrodek 12 3 2 2 19

12 8+2

GRUDZIEŃ 12 12
Zgr Kraków Osrodek

15 5 28 51 27 2 6 2 136

zgrupowania konsultacje badania

1

RAZEM



Plan organizacji szkolenia 2011 JUN 
PZ KAJAKOWY Plan organizacji szkolenia -programu: na  rok  -  2011

Trener Kadry: Kowalczyk Marek Kierownik Wyszkolenia: WITOLD  PAWELEC

MIESIĄC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 zawody MONIT

zagr. kraj mn kraj mn kraj diag. lek.

11

Listopad

12

GRUDZ.

x Zgrupowanie -Jakuszyce/Harrachow 2zaw x 10+3

STYCZEŃ Zgrupowanie zimowe 8 8

2 x

LUTY Jakuszyce Badania 10+1 x 2 6 2 10

3 Zgr szkoleniowe Ateny /Grecja 2zaw x

MARZEC Zgr rozpływaniowe -Francja -Bigorre/Pau 10+3 x Regaty Lipsk 10+3 2 14 3 19

4 15+4 10+1 12+3 12+3

KWIECIEŃ Reg Kraków Badania OKS Regaty Solkan ICF Lipt. slalomy 4 2 5 2 2 15

5 12+3 12+3

MAJ L Mik Tatra sl Bratysława Slavia cup 4 6 10

6 10+2 15+5

CZERWIEC Merano /Italy Banja Luka/Bosnia x Zgr BPS Wietrznice/ 2 11 7 20

7 15+5 15+4

LIPIEC Kraków x ME Jun  Banja Luka/Bosnia Start 3 12 2 17

8 15+4 15+4

SIERPIEŃ Bratysława /Danubia Cup 2 5

9

WRZESIEŃ Kraków 4

10 20+5

PAŹDZIERNIK Nadzieje Olimpijskie 2

11 15+4

LISTOPAD OKS Badania Zgr Kraków Ośrodek 12 3 2 2 19

12 15+4

GRUDZIEŃ 12 12
Zgr Kraków Osrodek

19 2 28 51 26 9 6 2 143

badania

RAZEM

1

konsultacjezgrupowania



Stosowane srodki treningowe 
w rocznym cyklu  

Kształtowanie umiejętności technicznych na bramkach:
Nauka i doskonalenie wszystkich możliwości pokonywania bramek 
slalomowych 
- pojedyncze bramki 
- kombinacje 2-3-i większej ilości bramek
- jw. na wodzie płaskiej , płynącej łatwej , płynącej trudnej, torze slalomowym
- kombinacje układów bramkowych 
- ¼; ½,1/1 całości trasy 
Wszystkie realizowane zajęcia treningowe ukierunkowane na kształtowanie tej 
cechy wymagają od zawodników najwyższej koncentracji . Dlatego czas pracy w 
treningu tego typu nie powinien być długi aby każdy z zawodników mógł 
wykazać się maksymalnymi możliwościami . Ponadto zajęcia te powinny być 
zindywidualizowane ( 1-3 łodzi) dla uzyskania najlepszych efektów. Ważna 
cechą tego rodzaju treningu jest nie używania stopera w celu kontroli czasu  
oraz dyskusja i pełna analiza (łącznie z video) w celu wyciągania odpowiednich 
wniosków i wybierania najlepszych w danej chwili rozwiązań.



Kształtowanie wydolności tlenowej( system O2) 

Czas/okres kształtowania cechy -przygotowawczy  w okresie rozwoju 4-5 x w mikrocyklu , w okresie podtrzymania 1-2 x 
w tygodniu 

Z wykorzystaniem bramek
trasa slalomu ( 40-50 bramek) podzielona na 10 bramkowe odcinki czas przerwy = czasowi pracy akcent –technika 
wykonania elementów techniki
układ bramek pokonywany w określonych odcinkach czasowych np. 2x10’; 4x6’;8x4’ ( czas przerwy  połowa czasu pracy   
- równa czasowi pracy)
przejazdy po całości  przedłużonej trasy w parach , zespołach- akcent –technika wykonania elementów techniki
kombinacja pokonywania układów bramkowych z wiosłowaniem bez bramek np. 2’ po bramkach 2’ na wprost
jw. ze zmianą intensywności  2’ mocno/2’ wolno bramki na zmianę płaska i bramki
rozwiosłowanie  z wykorzystaniem jednego a nastepnie drugiego pióra

Bez bramek
wiosłowanie ciągłe w różnych odcinkach czasowych
(intensywność granice progu TDMA)
wiosłowanie na odcinku 3000m z pomiarem czasu
wiosłowanie na odcinku 1500m z pomiarem czasu
spływ po rzece o wysokiej skali trudności na wprost 

Bez użycia kajaka
( intensywność granice progu TDMA)
wiosłowanie na ergometrze
biegi długie w terenie
zabawy biegowe 
gry zespołowe
bieg na nartach biegowych 
pływanie 
jazda na rowerze



Kształtowanie wydolności beztlenowej 
kwasomlekowej (LA system)

Czas/okres kształtowania cechy;  w okresie rozwoju 3-4 x w tygodniu przez 
okres 6-8 tygodni , w okresie podtrzymania 1-2 x w tygodniu 

Z wykorzystaniem bramek
odcinki 30-120”  oraz ich wielokrotność z czynnym wypoczynkiem pomiędzy 
powtórzeniami (powrót do punktu startu)
- na torze ( 2x 3-6 x 40”)
- na wodzie łatwej /płaskiej (3x 3-6 x 40”)
- na torze lub  wodzie płaskiej (10x 100-120”)
trasa z dużą ilością bramek podjazdowych 
pokonywanie trasy slalomu – ½ trasy luźno ½ trasy mocno

Bez bramek
30-120” sprinty na wodzie płaskiej indywidualnie i w formie rywalizacji
30-120” sprinty na wodzie płynącej -torze indywidualnie i w formie rywalizacji
Pełno wymiarowe zawody na wodzie płaskiej



Kształtowanie wydolności beztlenowej 
niekwasomlekowej ( systemATP- CP) 

Czas/okres kształtowania cechy;  przez okres 2-3 tygodni , 
w okresie tym może być kształtowana codziennie

Z wykorzystaniem bramek i bez bramek

Odcinki 10-20” np. 5 x 5x ( 15-20”)  z pełnymi przerwami 
wypoczynkowymi na torze i wodzie płaskiej

2-3 x 10x (10-15”/ 45-50” przerwy)

jw. na trasie slalomu podzielonej na 8-10 odcinków 3-4 
bramkowych

sprint pod prąd do maksymalnego rozpędzenia 



Symulacja specyficznych warunków 
zawodów-startów

Trasa podzielona na odcinki ¼;1/3;1/2;1/1 pokonywane 
w różnych kombinacjach z akcentem na jak najlepsze  
wykonanie i  wysoką intensywność

Symulacja startu- 3-4 kontrolowane przejazdy na 
całości trasy z pełna analizą (czasy ,video)

Całość trasy ze zmiana tempa spowodowaną  
warunkami atmosferycznymi np. wiatr



Zabawy na wodzie bez bramek

Surfowanie , zabawy w walcu, stójki  itp.

Czytanie wody – spływ rzeką torem o wysokiej skali 
trudności

Zabawy z wykorzystaniem jednego pióra , pływanie o 
rękach itp.



Kształtowanie zdolności  siłowych i gibkości

W zależności od okresu treningowego  kształtowanie 
poszczególnych cech układu mięśniowego:
Trening ogólnej wytrzymałości siłowej 
Trening masy mięśniowej
Trening siły mięśniowej
Trening mocy
Realizacja treningu na podstawie założeń treningu 
siłowego wg Trzaskomy.

Kształtowanie gibkości 
Stretching na lądzie
Elementy gimnastyki i akrobatyki sportowej
Stretching na łodzi 



Trening mentalny

Ćwiczenia relaksacji

Ćwiczenia koncentracji

Ćwiczenia wizualizacji



Przykładowy makrocykl
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Przykładowy mezocykl czterotygodniowy
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Przykładowe mikrocykle siedmiodniowe 
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POTRZEBY SZKOLENIOWE

Zabezpieczenie  zawodników w sprzęt specjalistyczny ( łodzie, wiosła, ubiory) 
przed rozpoczęciem okresu przygotowania ukierunkowanego
Zabezpieczenie zawodników w sprzęt treningowy ( rolki narciarskie, ubiory 
treningowe- dresy, obuwie, spodenki, koszulki)
Wyposażenie zawodników w sport-testery (garmin, polar) celem lepszej 
realizacji procesu treningowego i jego analizy
Wyposażenie trenerów w sprzęt niezbędny do realizacji i kontroli procesu 
treningowego
- ubiory sportowe
-ubiory specjalistyczne
- sprzęt do monitoringu i analizy pracy treningowej( komputery, monitor, 
kamery, dyski twarde, karty pamięci, krótkofalówki, urządzenia pomiaru czasu, 
waga z możliwością pomiaru składu ciała, aparaty do pomiaru zakwaszenia 
oraz analizy biochemicznej krwi  )

Opracował Trener: Żyłka – Żebracki Janusz


