TENING NA FAKTACH

PROGRAMOWANIE.
TRENINGU PLYOMETRYCZNEGO
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Co
musimy
rozważyć
planując
trening
plyometryczny
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Taka check lista w początkowym etapie planowania
pozwoli nam uniknąć błędów, których skutkiem będzie
niedostosowanie obciążeń do umiejętności
zawodników, bądź charakteru dyscypliny.
Pamiętajmy że proces zwiększania obciążeń
treningowych powinien trwać latami i odbywać się na
bazie diagnozy zmian adaptacyjnych zachodzących w
organizmie sportowców

Planując świadomie
progresję u zawodników
na jakie parametry musimy
zwrócić uwagę?
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I. Częstotliwość
Jak często ćwiczenia są wykonywane w programie treningowym
w danym mikrocyklu?

Częstotliwość
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Ćwiczenia o wysokiej
intensywności, ćwiczenia
których celem jest poprawa
parametrów szybkości mocy

2x w tygodniu

Ćwiczenia o niskiej
intensywności, ćwiczenia
których celem jest
aktywacja

4x w tygodniu
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I. Częstotliwość

Ćwiczenia o wysokiej intensywności powinny być
stosowane 2x w tygodniu i zarezerwowane są dla
zawodników, których celem jest poprawa parametrów
szybkości i mocy.
Ćwiczenia o niskiej intensywności stosujemy w pracy
z dziećmi i młodzieżą, w celach aktywacyjnych, oraz
kiedy chcemy poprawić koordynację nerwowomięśniową i pracę nad techniką. W takich wypadkach
możemy je stosować 4x w tygodniu.
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Niska intensywność ćwiczeń nie powoduje
nadmiernego obciążania stawów i mięśni.

II. Intensywność
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Kiedy mówimy o intensywności treningu plyometrycznego bierzemy pod uwagę następujące czynniki:
• Dodatkowe obciążenie zewnętrzne układu ruchu
Każdy bodziec, który zwiększa stopień obciążenia w fazie ekscentrycznej (zwiększa energię kinetyczną)
podnosi poziom intensywności ćwiczenia
• Ilość serii i powtórzeń w danym ćwiczeniu
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Częstotliwość

Intensywność

Ćwiczenia o wysokiej
intensywności, ćwiczenia
których celem jest poprawa
parametrów szybkości mocy

2x w tygodniu

2-3 serie
4-6 powtórzeń

Ćwiczenia o niskiej
intensywności, ćwiczenia
których celem jest
aktywacja

4x w tygodniu

1-2 serie
4-6 powtórzeń

TENING NA FAKTACH

II. Intensywność

Intensywność wysiłku i częstotliwość ćwiczeń w
mikrocyklu powinna być odwrotnie proporcjonalna gdy
intensywność rośnie, częstotliwość maleje.
Przykładem progresji na poziomie intensywności
wysiłku poza zwiększeniem ilości serii, oraz ilości
powtórzeń jest np. Piłka lekarska jako zwiększenie
obciążenia zewnętrznego dla kończyn górnych, albo
wzrost wysokości zeskoku w głąb jako progresja dla
kończyn dolnych.
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III. Objętość
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Ilość kontaktów stopy z podłożem w przypadku kończyn dolnych (głównie), bądź ilość
kontaktów z przyborem (w mniejszym stopniu np. piłka lekarską) definiuje objętość
treningu.

Częstotliwość

Ćwiczenia o wysokiej
intensywności, ćwiczenia
których celem jest poprawa
parametrów szybkości mocy

Ćwiczenia o niskiej
intensywności, ćwiczenia
których celem jest
aktywacja
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Intensywność

Objętość
kontakty 40-60 /
trening

2x w tygodniu

2-3 serie
4-6 powtórzeń

całkowicie <120 /
tydzień

kontakty 20-30 /
trening
4x w tygodniu

1-2 serie
4-6 powtórzeń

całkowicie <120 /
tydzień

IV. Przerwa wypoczynkowa
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Przerwę wypoczynkową w treningu plyometrycznym rozumiemy jako czas odpoczynku
pomiędzy kolejnymi seriami oraz treningami

Częstotliwość

Ćwiczenia o wysokiej
intensywności, ćwiczenia
których celem jest poprawa
parametrów szybkości mocy

Ćwiczenia o niskiej
intensywności, ćwiczenia
których celem jest
aktywacja
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2x w tygodniu

4x w tygodniu

Intensywność

2-3 serie
4-6 powtórzeń

1-2 serie
4-6 powtórzeń

Objętość

Przerwa
odpoczynkowa

kontakty 40-60 /
trening

przerwa pomiędzy
seriami 2-3’

całkowicie <120 /
tydzień

przerwa pomiędzy
treningami 72h

kontakty 20-30 /
trening

przerwa pomiędzy
seriami 1-2’

całkowicie <120 /
tydzień

przerwa pomiędzy
treningami 24h

V. Główne elementy
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Rodzaj ruchu, kierunek, oraz inicjacja to elementy, które pozwolą nam racjonalnie i
planowo progresować trening w oparciu faktyczne potrzeby naszych podopiecznych

Częstotliwość

Ćwiczenia o wysokiej
intensywności, ćwiczenia
których celem jest poprawa
parametrów szybkości mocy

Ćwiczenia o niskiej
intensywności, ćwiczenia
których celem jest
aktywacja
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2x w tygodniu

4x w tygodniu

Intensywność

2-3 serie
4-6 powtórzeń

1-2 serie
4-6 powtórzeń

Objętość

Przerwa
odpoczynkowa

Główne elementy

kontakty 40-60 /
trening

przerwa pomiędzy
seriami 2-3’

ruchy: 3

całkowicie <120 /
tydzień

przerwa pomiędzy
treningami 72h

kontakty 20-30 /
trening

przerwa pomiędzy
seriami 1-2’

całkowicie <120 /
tydzień

przerwa pomiędzy
treningami 24h

kierunki: 1-2
inicjacje: 2-3
ruchy: 2-3
kierunki: 1-2
inicjacje: 1-2
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3 rodzaje ruchu
Wyskok, Przeskok, Podskok
Stosując ćwiczenia od bardziej stabilnych do mnie stabilnych. Ruchy podzielone ze względu na
poziom zawodnika (od obunóż do jednonóż) oraz charakterystykę celów bądź specyficznych
wymagań dyscypliny (siła, umiejętności ruchowe)
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3 kierunki
Liniowy, Boczny, Rotacyjny
Stosujemy ćwiczenia od ogólnych do specyficznych (od wertykalnych do horyzontalnych).
Kierunki ruchu wyselekcjonowane na podstawie poziomu zawodnika (od liniowych do rotacyjnych) oraz
charakterystyki celów bądź specyficznych wymagań dyscypliny (siła, umiejętności ruchowe).
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Liniowy - wertykalny
Liniowy - horyzontalny

Boczny - wertykalny
Boczny - horyzontalny

Rotacyjny - wertykalny
Rotacyjny - horyzontalny
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Inicjacje
ruchu
NCM, CMJ, DC, Cont, DJ
Programując zwracamy uwagę na obciążenie
przechodząc od małych do dużych sił. Rodzaj
inicjacji ruchu oparty jest o poziom zawodnika
(od NCJ do DJ), oraz charakterystyki celów
bądź specyficznych wymagań dyscypliny (siła,
umiejętności ruchowe).
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Sprzęt
Niski podest, ziemia, płotek, wysoki
podest, podobnie biorąc pod uwagę
intensywność danego ćwiczenia,
przechodząc od małych do dużych sił.

INTENSYWNOŚĆ

Progresja
w treningu plyometrycznym
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LINIOWO
Wertykalnie do
Horyzontalnie

BOCZNIE
Wertykalnie do
Horyzontalnie

ROTACYJNIE
Wertykalnie do
Horyzontalnie

CIĄGLE

Lin-Wer wyskok
Lin-Hor przeskok

Lat-Hor 45º przeskok
Bok-Hor podskok przez płotek

Rot-Wer 180º wyskok
Rot-Wer 90º podskok

PODWÓJNY KONTAKT

Lin-Hor wyskok przez płotek
Lin-Hor Hurdle Hop

Bok-Hor przeskok
Bok-Hor podskok przez płotek

Rot-Wer 270º wyskok
Rot-Hor 180º przeskok

Z ZAMACHEM

Lin-Wer wyskok
Lin-Hor przeskok

Bok-Hor 45º przeskok
Bok-Hor podskok przez płotek

Rot-Wer 180º wyskok
Rot-Wer 90º podskok

BEZ ZAMACHU

Lin-Wer wyskok na podest
Lin-Wer podskok przez płotek

Lat-Wer przeskok
Bok-Wer przeskok przez płotek

Rot-Wer 90º wyskok
Rot-Hor 90º przeskok

INTENSYWNOŚĆ

TENING NA FAKTACH

1. Faza
treningu plyometrycznego

• Nauka lądowania
• Rozwijanie siły ekscentrycznej (hamowanie)
tkanek miękkich do obciążeń
• Adaptacja
ekscentrycznych
• Różne płaszczyzny i progresje (obunóż, jednonóż)
tkanek miękkich oraz układu
• Przygotowanie
nerwowego
• Etap stabilizacji plyometrycznej
ćwiczenia: wyskoki na podest obunóż,
• Przykładowe
jednonóż, wyskoki na podest jednonóż bokiem,
nauka hamowania i lądowania
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2. Faza
treningu plyometrycznego
nauki lądowania - podniesienie
• Kontynuacja
intensywności z stabilnym lądowaniem

• Nauka przeskoku przez przeszkody
• Rozwijanie siły koncentrycznej i ekscentrycznej
tkanek miękkich do obciążeń
• Adaptacja
ekscentrycznych
• Różne płaszczyzny i progresje
• Etap siły mięśniowej playometrycznej
ćwiczenia: przeskoki przez płotki
• Przykładowe
(obunóż, jednonóż), przeskoki bokiem z jednej nogi
na drugą
19
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3. Faza
treningu plyometrycznego
nauki lądowania - podniesienie
• Kontynuacja
intensywności poprzez dodanie krótkiego pobudzenia
przed wyskokiem - szybki kontakt z stabilnym lądowaniem

• Rozwijanie siły koncentrycznej i ekscentrycznej
tkanek miękkich do obciążeń ekscentrycznych
• Adaptacja
(CRS)
płaszczyzny i progresje (obunóż, jednonóż,
• Różne
zwiększenie intensywności - wyższy płotek, większa
odległość)

• Moc plyometryczna
ćwiczenia: przeskok przez płotki obunóż,
• Przykładowe
jednonóż, bokiem - z jednej nogi na drugą, po przekątnej i
na boki
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4. Faza
treningu plyometrycznego
przeskoki (kierunek pionowy, poziomy) z
• Dynamiczne
jak najszybszym kontaktem z podłożem - forma ciągła

• Dalsze rozwijanie siły koncentrycznej i ekscentrycznej
tkanek miękkich do obciążeń
• Adaptacja
ekscentrycznych
płaszczyzny i progresje (obunóż, jednonóż,
• Różne
dalsze zwiększanie intensywności-wyższy podest,
płotek, większa odległość)

• Właściwy trening plyometryczny
• Etap kształtowania mocy plyometrycznej
ćwiczenia: zeskoki ze skrzyni i przeskoki
• Przykładowe
przez płotki, zeskoki ze skrzyni, minięcie ze zmianą
tempa i kierunku
21
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Aspekty bezpieczeństwa

1. Progresywne zwiększanie obciążenia tylko tak aby
nie doprowadzić do przeciążenia lub przetrenowania
2. Egzekwowanie prawidłowej techniki wykonania
ćwiczeń
3. Ilość nigdy nie może górować nad jakością
4. Przerywamy trening gdy widzimy objawy
narastającego zmęczenia, które nie pozwala nam na
wykonanie zadanej ilości powtórzeń, bą∂ź występuje
wyraźne wydłużenie fazy przejściowej
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5. Niepokojące sygnały: bolesność mięśni i stawów
utrzymująca się powyżej 72h od zakończenia
treningu
6. Nawierzchnia nie może być zbyt miękka (piasek,
materac), lub zbyt twarda (beton, asfalt). Najlepszym
rozwiązaniem jest równa, elastyczna nawierzchnia
(parkiet, sztuczna nawierzchnia na podłożu
elastycznym)
7. Obuwie na twardej podeszwie, zapewniające
stabilność zwłaszcza w płaszczyźnie czołowej

Duże obciążenie struktur układu ruchu (mięśnie, stawy, ścięgna)
powstające na skutek skumulowania energii w komponentach
elastycznych może doprowadzić do uszkodzeń i urazów
przeciążeniowych.
Dlatego też kryteria dopuszczania naszych podopiecznych do
treningów plyometrycznych, umiejętne dobieranie objętości,
intensywności wysiłku, oraz częstotliwość jednostek treningowych w
mikrocyklach mają kluczowe znaczenie w kontekście zachowania
bezpieczeństwa naszych podopiecznych.
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