
MODEL TECHNICZNY MOC <------------------------------------------------------------------ Zdolności siłowe
MODEL BŁĘDÓW WZORZEC <------------------------------------------- Koordynacja
MODEL COACHINGOWY POZYCJA <-------------------- mobilność/stabilność

LINIOWE PRZYSPIESZENIE

TECHNIKA BŁĘDY
COACHING

EFEKT
Werbalny Niewerbalny

Kąt ostry natarcia podudzia / 45 stopni / agresywny kąt Neutralny ------> Nieagresywny kąt natarcia podudzia"Trzymaj jabłko pod kolanem"                            
"Utrzymaj piłkę pod kolanem" Load - lift Niski marsz

Możliwość wygenerowania 
maksymalnej mocy w 
odpowienim kierunku

Równe/przeciwne trójzgięcie Niepełne zgięcie

"Jakbyś biegł pod górę"      
"jakbyś chciał rozbić kolanem w 
szybę"  "jakbyś chciał uderzyć 

kolanem"

Wieloskok z obciążeniem
Wygenerowanie jak największej 

siły podczas odbicia nogi 
wykrocznej

Równy/przeciwny trójwyprost Niepełny wyprost
"Odepchnij linię od siebie" "Zwiń 

podłogę za sobą" "odbij ziemię za 
siebie"

Power skip Marsz z 
obciążeniem

Wygenerowanie jak największej 
siły podczas odbicia nogi 

zakrocznej

Neutralne ustawienie kręgosłupa Zgięcie kręgosłupa "Wyciągnij się" "Klamra paska do 
przodu", "urośnij 1cm"

Skip z tyczką nad 
głową Pchanie sanek

Możliwość wygenerowania 
maksymalnej mocy w 
odpowienim kierunku

TRENING A
PILLAR PREPARATION

Tkanki miękkie Mobilność Stabilność
Staw skokowy Biodro Kl. piersiowa

Activ hamstring 
stretch Bretzel Dead bug Reach and tuck Anty rotacje / Anty zgięcie boczne / anty wyprostRollowanie łydki Rollowanie mm.

czworogłowego, 
dwugłowegoPiła

MOVEMENT PREPARATION

Przygotowanie ogólne Aktywacja biodra/łopatki Stretching aktywny Integracja ruchowa
Koordynacja & 

aktywacja układu 
nerwowego

Plyometria

Bieg przodem - tyłem W opadzie tułowia noga tył - dostaw Split squat - góra/dół March 3 x hamowanie NCM Lin-Hor jump
Skip prawa noga W opadzie tułowia krok odstawny Zakrok + uniesienie nogi Linear skip 1x hamowanie + drop CMJ Lin-Wer Jump

Skip lewa noga W wyproście poruszanie przodem Trucht + zakrok 1x hamowanie + drop 
+ sprint 10m DC Lin-Hor jump

Skip prawa - piętowanie lewa W opadzie tułowia krok odstawny SL Dead lift+ przeniesienie nogi

Skip lewa - piętowanie prawa W wyproście poruszanie przodem z 
rękami w górze World greatest stretch

Skip prawa - lewa wyprostowana SL Glute ham bridge
Skip lewa prawa wyprostowana
Bieg przodem - zatrzymanie - 
przyciągnięcie kolana
Wymachy w przód - prawa, lewa noga
Skip 4 razy - lądowanie
Przeskoki horyzontalnie prawa, lewa
Przeskoki wertykalnie prawa, lewa

DRILLE

Wall Drill Wall March Wall drive - 1 
uderzenie

UMIEJĘTNOŚCI RUCHOWE

Ćwiczenie %HRAT Max. tętno 
podczas sesji Intensywność Cel Dystans do 

pokonania w m
Ilość powt. w 

serii
Ilość serii w 

sesji
Odpoczynek 

pomiędzy biegami
Odpoczynek 

pomiędzy seriami

Odpoczynek 
pomiędzy 
sesjami

Ilość sesji w 
tygodniu

Niski marsz nie rej. <175 bpm 95 % Movement skills 20 m 1 1 1' 3' 48h 1
Marsz + skip nie rej. <175 bpm 95 % Movement skills 10 + 10 m 1 1 1' 3' 48h 1
Skip + bieg nie rej. <175 bpm 95 % Movement skills 10 + 10 m 1 1 1' 3' 48h 1

SPRINTY

Ćwiczenie %HRAT Max. tętno 
podczas sesji Intensywność Cel Dystans do 

pokonania w m
Ilość powt. w 

serii
Ilość serii w 

sesji
Odpoczynek 

pomiędzy biegami
Odpoczynek 

pomiędzy seriami

Odpoczynek 
pomiędzy 
sesjami

Ilość sesji w 
tygodniu

High Intensity Sprint
Sprint - dwa 

punkty podparcia nie rej. <175 bpm 95 - 100% asap 10 5 2 30 sek 3 48h + 1

OGÓLNY SCHEMAT DZIAŁANIA
1. Dokonaj oceny mechaniki biegu przeprowadzając test sprintu na odcinkach 5-10-30 metrów
2. Oceń Widok z tyłu (back side mechanics), przodu (front side mechanics)
3. Zacznij trenować zawodników od wprowadzania poprawnej mechaniki biegu
4. Kiedy mechanika biegu się poprawi przejdź do ćwiczeń przyspieszenia o wysokiej intensywności
5. Wprowadź trening przeciążeniowy (sanki/liny) po okresie intensywnych sprintów
6. Ustal podstawy liniowego modelu przyspieszenia podczas sprintu, zanim wprowadzisz drille oparte o konkretną dyscyplinę 
sportu

OGÓLNE ZASADY PROGRAMOWANIA
1. Przeprowadź trening szybkości jako odrębną jednostkę, albo po rozgrzewce w trakcie treningu określonych umiejętności
2. Nigdy nie przeprowadzaj treningu szybkości na zmęczeniu
3. Trening szybkości: na każde ukończone 10m obowiązkowo 30s do 1' odpoczynku
4. Trening wytrzymałościowy: stosunek odpoczynku do pracy 5:1, (40m sprintu - 6 sek. + 30 sekund odpoczynku)
5. Przed intensywnym sprintem wprowadź ćwiczenia doskonalące technikę biegu
6. Po sprintach o wysokiej intensywności zastosuj bieg z oporem

PROGRAMOWANIE

Tk.miękkie Mobilność Stabilność Aktywacja bioder Stretching dynamiczny Integracja ruchowa Aktywacja nerwowa&koordynacja
Plyometria

Ruch Kierunek Inicjacja

Barki zgięcie & wyprost Liniowo Całe biodro Akcent liniowy Akcent liniowy Wyskok
Liniowy - 
Horytontalny NCM

Odcinek piersiowy kręgosłupa zgięcie&wyprost Taśmy mini band Przeskok
Liniowy - 
Wertykalny DC

Biodro zgięcie&wyprost Mosty Podskok CMJ
Zgięcie grzebitowe stawu skokowego

CZĘSTOTLIWO
ŚĆ

OBJĘTOŚĆ
Dystans Powtórzenia Serie Przerwa wypoczynkowa

1-2 w tygodniu 5-20 metrów 4-8 1-2 Pomiędzy powt.
Pomiędzy 

seriami
Pomiędzy 
treningami

30s - 1' 3' 48h


