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Ryc. 1. Znak olimpijski1

WSTĘP
W ponad 50-letniej perspektywie rozwoju sztuk i sportów walki na świecie dojrzał
już praktycznie proces jednoczenia się wielkich idei i marzeń o jednej, dużej rodzinie
wszechstylowego karate sportowego w kierunku olimpijskim. MKOL już dawno
zamierzał włączyć karate do sportów olimpijskich, ale na arenie międzynarodowej
istnieje bardzo zróżnicowany pogląd w kwestii: jakie karate, w jakiej formule, z jakim
regulaminem itd.
Interesy wielkich federacji i ich liderów nierzadko licują z duchem
proolimpijskim. Jedna z największych federacji karate, WKF2, zrzeszająca obecnie
ponad 180 państw, ma największe aspiracje do tego, aby stać się silnym ruchem
olimpijskim. W opinii największych autorytetów karate z Okinawy daleko jednak
odbiega ona od kilkusetletniej tradycji i ducha pierwotnego karate, mimo iż stworzyła
stabilną bazę karate sportowego w duchu tradycyjnym.

Ryc. 2. Samoobrona w karate3
Katsuya Miyahira4, hanshi 10 dan Okinawa Shorin-Ryu Karate, w wywiadzie
z 2005 r. udzielonym Aleksandrowi Staniszewowi5, przedstawicielowi Polskiej Unii
Shorin-Ryu Karate, wypowiada swoją krytyczną opinię na temat ujmowania karate
w ramy sportowe, twierdząc, że: „Sport to medale, igrzyska olimpijskie –
najważniejsze jest zwycięstwo. Cały czas trzeba się starać by być lepszym od innych.
Tylko jedna osoba wynoszona jest kosztem innych na szczyt. Inne osoby się nie liczą.
Jest to system piramidy. Niekiedy nawet mała grupa może stworzyć sportowego idola.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Flaga_olimpijska.
WKF (World Karate Federation) – największa na świecie organizacja karate, zrzeszająca ponad 180 państw,
pretendująca do MKOL-u.
3
karatedominicano.wordpress.com.
4
http://karatecomofilosofiadevida.blogspot.com.
5
Aleksander Staniszew (ur. 1955) – doktor nauk o sztukach walki, lider Shorin-Ryu Karate-do i Kobudo w Polsce.
1
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W karate tradycyjnym nie chodzi o system piramidy, ale o to, by wszyscy równo szli do
góry, a nie tylko jeden. W karate tradycyjnym tylko to co nie da się przenieść z kata do
walki jest sportem. W sporcie najważniejszy jest atak, zaś w karate tradycyjnym ruch
zaczyna się od obrony, dokładnie jak w każdym kata, najpierw blok potem atak.
W sporcie walczy się przeciwko komuś innemu, a w tradycyjnym przeciwko samemu
sobie. Na życie trzeba patrzeć jak na walkę, istotą rzeczy jest cel. W karate sportowym
celem jest osiągnięcie sukcesu sportowego, a w tradycyjnym sprawdzenie siebie
samego (…) Komitet Olimpijski interesuje tylko bezpieczna walka między dwoma
ludźmi, a nie karate”6.
Na gruncie tradycji europejskich karate i innych dalekowschodnich systemów
walki wręcz w latach 60. w umyśle holenderskiego wielkiego mistrza sztuk walki
Pieta Schonewille’a7 zrodziła się myśl połączenia wielostylowych odmian karate
i innych dziedzin walki wręcz w jedną wielką nowoczesną wszechstylową federację
sztuk i sportów walki zmierzającą w kierunku typowo sportowym.
Po kilku latach licznych rozmów z liderami sztuk walki państw zachodnich
i staraniach wielu pasjonatów i ludzi dobrej woli doszło w końcu 22 kwietnia 1972 r.
do zjednoczenia wszystkich zainteresowanych w jedną wielką sportową organizację
o nazwie International Budo Federation (IBF).
IBF jest nowoczesną federacją zrzeszającą wszechstylowy międzynarodowy ruch
wielu odmian Karate, Taekwon-Do, Judo, Jiu-Jitsu, Kobudo, All Style Karate, Kendo,
Shotokan, Kung-Fu, Shaolin Kempo, Kyokushinkay, Aikido, Kempo, Kick Boxing,
Tae-Jutsu-Do, Tai Chi Chan, Escrima, Hapki-Do, Tai-Jutsu, Bushu, Ju-Jutsu, AntiTerror Kampf, Sambo i innych. Mimo wielości i odmienności stylowych potrafiono
przez lata wypracować wspólny model bezpiecznej i sportowej konfrontacji na
gruncie karate sportowego wszechstylowego w formule uniwersalnej, tzw. kata, kata
z bronią i walk semikontaktowych.
IBF jest tym pomostem, który pokazuje dużo większym federacjom, że można
i trzeba by było w końcu, po wieloletnich staraniach, zjednoczyć się w jeden wielki
ruch sportowy, proolimpijski, w kierunku tzw. sportowego uniwersalnego karate
olimpijskiego.

6
7

http://www.okinawakarate.pl/index.php?menu=26.
Piet (Pieter) Schonewille – holenderski wielki mistrz sztuk walki, twórca i pierwszy prezydent IBF-u.

6

1. KARATE JAKO SZTUKA WALKI
Pochodzenie karate okrywa mgła tajemnicy (…), wiemy jedynie, że różnego
rodzaju sztuki walki były praktykowane w całej Azji Wschodniej przez osoby
wyznające buddyzm, hinduizm, braminizm i taoizm (…), zawsze istniały i będą
istnieć między nimi [dalekowschodnimi systemami sztuk walki] pewne podstawowe
podobieństwa. Z tego względu karate wiąże się z innymi metodami samoobrony8.
Powszechnie uznaje się, że karate jest pochodzenia japońskiego. W Japonii
wszelkie kunszty bojowe nazywano wcześniej Bujutsu9.
Według Miłkowskiego10 czołowi eksperci sztuk walki, zwłaszcza spoza Chin
i Japonii, miejsca narodzin karate upatrują w Indiach11. Bruce A. Haines w Karates
History and Traditis12 oraz Masutatsu Oyama13 w Essential Karate, This is Karate
i Advanced Karate14 skłaniają się również do takiej opinii. Juliusz Piwowarski15,
czołowy ekspert All Style Karate w Polsce, w swojej pozycji Samodoskonalenie
i bezpieczeństwo w samurajskim kodeksie Bushido przytacza stwierdzenie, iż
w Indiach w V w. p.n.e. znane były co najmniej dwie umiejętności posiadające cechy
charakterystyczne dla karate16: celowe utwardzanie rąk dla potrzeb walki i wielokrotne
wykonywanie tańców z ciosami pięścią w pewnym sensie przypominające dzisiejsze
umowne formy walki z cieniem zwane kata.
W swojej najważniejszej książce o karate, This is karate, Masutatsu Oyama17
twierdzi, że: „Od czasu gdy karate jest w zrozumiały sposób łączone z kempo
[chińskie chu-an-fa] i od czasu gdy księga I-Chin-Ching została sprowadzona do Chin
Por. Oyama M., Mas. Oyamas Essential Karate, New York 1978, s. 86.
Por. Draeger D.F., Tradycyjne Bujutsu, Bydgoszcz 2006.
Jerzy Miłkowski (ur. 1951) – doktor nauk medycznych, autor wielu książek o tematyce medycznej i o sztukach
walki.
11
Miłkowski J., Sztuki i sporty walki Dalekiego Wschodu, Warszawa 1987, s. 137.
12
Haines B.A., Karates History and Traditions, Tokio 1968.
13
Masutatsu Oyama – jeden z największych mistrzów karate, twórca najpopularniejszego systemu karate na świecie
o nazwie karate kyokushinkai; znany z tego, że gołą ręką potrafił powalić 49 byków.
14
Por. Konoshi Y., Yasashii Karate No Narai Kata, Tokio 1957.
15
Juliusz Piwowarski – doktor filozofii, lider i czołowy ekspert All Style Karate w Polsce, rektor Wyższej Szkoły
Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie.
16
Piwowarski J., Samodoskonalenie i bezpieczeństwo w samurajskim kodeksie Bushido, Kraków 2011, s. 41.
17
Masutatsu Oyama- Choi Yong-I – (1923 - 1994) południowokoreański mistrz karate. Po przybyciu do Japonii
przyjął japońskie nazwisko Ōyama, zaczął treningi karate pod okiem Gichina Funakoshi. Kształcił się także w innych
sztukach walki. Czerpiąc inspiracje z nauk legendarnego mistrza szermierki Musashiego Miyamoto, po długim okresie
medytacji w górach Chiba, stworzył nowy styl karate -kyokushin, wymagający doskonałego przygotowania
fizycznego.
Od 1952 promował karate kyokushin w Stanach Zjednoczonych, odbywając m.in. pokazowe walki. Podróżował także
po innych krajach. Otworzył szereg szkół karate kyokushin na całym świecie, współorganizował pierwsze turnieje oraz
światową federację. Słynął z tego, że gołymi rękami zabił byka, stoczył 300 pojedynków w ciągu 3 dni, w ciągu
jednego roku przyjął 270 propozycji walki. Walczył z każdym, kto tylko miał odwagę by rzucić mu wyzwanie. Był
autorem wspomnień oraz podręczników karate. Pod wrażeniem walk pokazowych z bykami dziennikarze "New York
Times" nadali mu przydomek Boskiej Ręki oraz Ostatniego Samuraja. W 1993 otrzymał od władz Japonii dziesiąty
dan.W 1993 odwiedził Polskę podczas odbywających się w katowickim "Spodku" mistrzostw Europy.
8
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przez Bodhidarmę18 z Indii, można uważać, że źródłem karate są Indie. Hinduskie
metody samoobrony są starsze nawet niż te, które pochodzą z Grecji”19. Chiny w tym
czasie już dysponowały własnymi systemami walki wręcz związanymi z taoizmem.
Niemniej jednak jednym z najważniejszych źródeł dalekowschodnich sztuk walki jest
chińska kultura, połączona z buddyzmem, który jako jedyna niechińska religia został
z powodzeniem inkorporowany przez wyżej wspomnianego mnicha w chińską
umysłowość20.
Chiny, jako drugie Państwo Środka, w naturalny sposób odegrały kluczowe
znaczenie w transmisji całych systemów rzemiosła wojennego na większość terenów
Azji21.
Bodhidharma wprowadził sztukę walki w mury klasztorów celem dołączenia do
długotrwałej i wyczerpującej siedzącej medytacji mnichów elementów ruchu, dzięki
którym mogli oni utrzymać zdrowie, oraz dla bezpieczeństwa22.
Karate, w formie bardzo zbliżonej do współczesnej, powstało na Okinawie, która
od 1879 r. jest wyspą należącą terytorialnie do Japonii. Okinawa, jako część
archipelagu Riukiu leżącego między Japonią a Chinami, w sposób naturalny stała się
pomostem i miejscem przenikania wszelkich treści kulturowych o zabarwieniu
wojennym.
Staniszew, ekspert okinawskiego karate w Polsce, w swoich pracach
jednoznacznie wypowiada się, iż karate powstało na Okinawie23.

Ryc. 3. Symbol karate

24

Diagram japoński karate (kara – puste, te – ręce) oznaczał pierwotnie sztukę
wojenną Okinawy. Jednak burzliwa historia tej wyspy w ciągu ostatniego tysiąclecia
Bodhidarma (właśc. Bodhidharma) – na wpół legendarna postać buddyzmu mahajany. Był dwudziestym ósmym
patriarchą buddyzmu indyjskiego i pierwszym patriarchą buddyzmu chan. Za pierwszego patriarchę uważa go także
buddyzm zen, będący kontynuacją chan. Tradycja mówi, że Bodhidharma przybył z Indii do Chin, by przynieść
przekaz Dharmy Buddy. Mimo że istnieją dokumenty chińskie, które wspominają mnicha buddyjskiego o takim
imieniu, są też głosy negujące prawdziwość legendy. Bodhidharma po opuszczeniu cesarskiego dworu udał się do
klasztoru Shaolin w prowincji Henan. Tam dostrzegł, że mnisi są senni, i postanowił wprowadzić jakieś ćwiczenia
ruchowe, żeby ich nieco ożywić. Później ćwiczenia zostały rozwinięte i stały się podwaliną dzisiejszego wu-shu
(kung-fu).
19
Oyama M., This is karate, Tokio 1973, s. 309.
20
Piwowarski J., Samodoskonalenie i bezpieczeństwo w samurajskim kodeksie Bushido, Kraków 2011, s. 54.
21
Tamże.
22
Tamże, s. 58.
23
Staniszew A., Lekcja Karate, Pinczów 2001, s. 10; por. Hokama T., History and Tradition of Okinawan Karate,
Tokyo 1999.
24
www.kyokushin.warszawa.pl.
18
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przyczyniła się do powstania unikalnej sztuki walki wręcz25. Karate ni sentenashi
(karate pierwsze nie atakuje26) to sekwencja, którą w 1957 r., po śmierci kontynuatora
słynnego okinawskiego karate w Japonii, jego uczniowie umieścili na pomniku
w świątyni Zan Enkakuji w mieście Kamakura. Zawiera ona w sobie dalekie
przesłanie dla całego kręgu ludzi na całym świecie interesujących się tą jedyną
w swoim rodzaju odmianą i dziedziną sztuk i sportów walki i ją ćwiczących.

27

Ryc. 4. Gichin Funakoshi – grafika

Gichin Funakoshi28 (1868-1957)29
„Kata”
T.E. Nixon
„Odkryj sam siebie” – powiedział mistrz,
„Perfekcja twym celem” – mówią zasady.
Przez nieskończoną drogę z honorem idź,
Szukaj tam prawdy, nie zdrady.
(…)
Nie daj się myślom fałszywym zwieść.
„Odkryj sam siebie” – znów mówi mistrz,
Ręce do walki ze sobą wznieś30.

Piotrkowicz T.I., Podręcznik karate, Warszawskie Centrum Karate, wydanie II zmienione i rozszerzone, Warszawa
1998, s. 5.
26
Nagamine S., Karate Do z Okinawy (The essence of Okinawan Karate-Do by Shoshin Nagamine), tłumaczenie
z j. angielskiego.
27
jissen-karate-do.blogspot.com.
28
Gichin Funakoshi (ur. 11 listopada 1868, zm. 17 kwietnia 1957) – japoński mistrz karate. Pod jego okiem pobierali
nauki tacy mistrzowie, jak: Hironori Otsuka (wado-ryu), Masutatsu Ōyama (kyokushin) czy Hidetaka Nishiyama
(karate tradycyjne). Jeden z bardziej zasłużonych twórców karate na świecie. W 1921 r. na stałe wyjechał z Okinawy
do Japonii i tu rozwijał sztuki walki. Jako pierwszy człowiek na świecie otrzymał oficjalny stopień mistrzowski 10 dan
(12 kwietnia 1924 r.).
29
Miłkowski J., Encyklopedia sztuk walki, Toruń 2008, s. 66.
30
„Sportowiec budo”, 1986, nr 3, s. 22.
25
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Ten fragment wiersza, bardzo głęboki w swej treści, z jednej strony ukazuje nam
istotę karate jako drogi życia, a z drugiej strony pełen jest moralnego etosu, który
wyznacza nam ramy tego życia.
Shoshin Nagamine31 w swoim dziele Karate Do z Okinawy do końca swoich dni
utrzymywał, że „karate musi być sztuką obronną od początku do końca”32.
Dopiero w połowie XX w. wraz z rozwojem ruchu olimpijskiego karate powoli
zaczęło przeistaczać się z typowej sztuki walki w sport walki i z ruchu amatorskiego
przekształcać się w profesjonalny, ogólnoświatowy, wielostylowy proces rywalizacji
sportowej. Choć jeszcze nie w tej najwyższej formule, jaką jest ruch proolimpijski, to
jednak z przesłanką, że stanie się kiedyś nowoczesnym sportem mimo wielości
i różnorodności odmian i zróżnicowań stylowych. Do osób, które wniosły bardzo
znaczący wkład w rozwój i ewolucję karate tradycyjnego w kierunku rywalizacji
zgodnie z przepisami, można zaliczyć: Billa Wallace’a33, Joego Lewisa34, Chucka
Norrisa35, jako przedstawicieli karate sportowego.

Shoshin Nagamine (1907-1997) – ekspert karate z Okinawy. Matsubayashi-ryu to styl Okinawy karate wymyślony
przez Shoshina Nagamine. Jego program obejmuje 18 kata.
32
„Sportowiec budo”, 1986, nr 3, s. 2.
33
Bill Wallace (ur. 1945) – amerykański mistrz świata full kontakt karate, jeden z pierwszych, którzy założyli
rękawice celem stoczenia walk ringowych w formule full, przyszłego karate sportowego.
34
Joe Lewis (1944-2012) – były amerykański kick bokser, karateka i aktor. Jako fighter Lewis zasłynął ze swoich
zwycięstw w latach 60. i 70. Dwukrotnie był mistrzem świata w historii karate i osiągnął tytuły United States
Heavyweight Kickboxing Champion i Karate Champion Heavyweight.
35
Chuck Norris (ur. 1940) – amerykański aktor, mistrz sztuk walk, siedmiokrotny mistrz świata w karate.
31
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2. KARATE JAKO SPORT WALKI

36

Ryc. 5. Karate jako sport

W momencie gdy adepci sztuk walki, w tym ci związani ze szlachetną sztuką
karate, zapragnęli pójść krok dalej i w formie rywalizacji sportowej zaczęli tworzyć
regulaminy i zasady, na podstawie których zaczęto organizować różne formuły
bezpośrednich konfrontacji sportowych, nierzadko międzystylowych, rozpoczął się
wielki boom i nastała moda na tworzenie różnego rodzaju organizacji, stowarzyszeń,
federacji i związków sportowych, które miały w swej nazwie „karate”.
Ta różnorodność stylowa sprawiła, że do dzisiaj nie udało się połączyć wszystkich
odmian, które działają w różnych federacjach czy związkach, w jeden proolimpijski
ruch tzw. czystego, ponadstylowego uniwersalnego karate sportowego. Oczywisty jest
fakt, że za tym murem niemożności połączenia się w jedną sportową rodzinę karate
stoją potężne interesy wielkich liderów, którzy są może już za starzy albo za bardzo
skostniali w swym egocentrycznym myśleniu, aby zrobić ten ostatni krok w rozwoju
i przeobrażeniu karate ze sztuki, jako formuły utylitarnej (poprzez sztukę samoobrony
w wojsku i policji), w sport, i to w tym najwyższym wydaniu, jakim jest sport
olimpijski.
Jednym z większych propagatorów wszechstylowego karate był wybitny
wojownik Benny „The Jet” Urquidez37, mistrz świata w tzw. full kontakt karate. On
sam twierdził, że tradycyjne karate, choć już lekko usportowione, bez kontaktu nie jest
w stanie oddać do końca całej idei sportowej w konfrontacji bezpośredniej pełnego
kontaktu38.
Profesor Zbigniew Naglak (specjalista teorii sportu) w swoich wypowiedziach
stwierdza, że: „(…) walka sportowa powinna być nieustępliwa, nie kierowana przeciw

www.jkawf-kenya.org.
Benny Urquidez (ur. 1952) – sześciokrotny mistrz świata kick boxingu w pięciu federacjach, niepokonany przez 27
lat, aż do zakończenia kariery: 63 wygrane walki, 57 przez KO, ponad 200 stoczonych pojedynków amatorskich
(wszystkie wygrane). Twórca własnego stylu walki Ukidokan Karate, posiadacz czarnego pasa w dziewięciu stylach
walki: judo, kempo, shotokan, taekwondo, lima lama, whit ecrane kung-fu, ju-jutsu, aikido i karate.
38
Farkas E., Sobel S., Trening i metoda walki, Warszawa, Budo-Sport, 1999, s. 7.
36
37
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rywalowi, lecz użyta wyłącznie dla przeegzaminowania samego siebie. Walka ta
powinna się odbywać w duchu uczciwości i rycerskości w myśl zasady fair play”39.
Współczesny czas rywalizacji sportowej w świecie niektórych sportów i sztuk
walki powoli zaczyna dryfować w jakimś bardzo niepokojącym kierunku, stając się
areną pierwotnych instynktownych zmagań gladiatorskich w stylu KSW lub MMA.
Wydaje się, że właśnie długotrwały brak jednolitej sportowej formuły olimpijskiej
sprawił, iż rozwinęły się takie hybrydy sztuk i sportów walki, jak wspomniana
powyżej KSW czy inne, które nie mają nic wspólnego ze sportem, a tym bardziej
w rozumieniu olimpijskim.
„Jeżeli uczeń jest przygotowany, to mistrz sam do niego przyjdzie” – ta na wskroś
ewangeliczna maksyma, którą sami często słyszymy od naszych nauczycieli,
potwierdza ten stan rzeczy skupiony wokół ruchu karate. Tak niewiele potrzeba,
abyśmy byli jedną wielką sportową rodziną kuberteńską, a jednocześnie tak wiele,
skoro do dzisiaj się to nie udało.
Przyszłość należy do młodych, dlatego wzrastajmy w duchu i przekonaniu, że
kiedyś w przyszłości staniemy na arenach światowego ruchu olimpijskiego.

39
Naglak Z., Społeczne i metodyczne aspekty sportu kwalifikowanego, Studia i monografie AWF we Wrocławiu,
Zeszyt nr 16, Wrocław 1987, s. 14.
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3. RYS HISTORYCZNY IBF

40

Ryc. 6. Symbol federacji IBF

Według oficjalnych przekazów, Międzynarodowa Federacja Budo została
założona 22 kwietnia 1972 r. przez holenderskiego mistrza sztuk walki Pieta
Schonewille’a, człowieka o wspaniałych i wzniosłych zasadach partnerskiego rozwoju
sztuk i sportów walki ukierunkowanych sportowo.
Do pierwszych członków federacji weszli: Republika Federalna Niemiec, Belgia,
Anglia, Dania i Holandia (pięć państw). Z czasem międzynarodowa organizacja
rozszerzyła się i zmieniła gdy obok europejskich krajów weszły również nieliczne
państwa z innych kontynentów: afrykańskiego, azjatyckiego i australijskiego.
W 1994 r. z powodów zdrowotnych z IBF-u wycofał się Pieter Schonewille,
a prezydentem organizacji na trzy lata został wybrany Herr van Stiphout41 z Belgii.
Od 1997 r. prezydentem IBF-u jest Friedebert-Georg Niering42.
W 1997 r. na mistrzostwach świata w Istambule na kongresie doszło do sporu
między piastującym wówczas urząd prezydenta IBF-u Niemiec Georgiem Nieringiem
a prezydentem IBF-u Turcji Fikretem Kucukakaderem43. Doprowadziło to do
formalnego rozłamu między nimi, w wyniku czego Kucukakader założył w następnym
roku organizację o nazwie World Budo Federation (WBF), skupiając wokół siebie
większość krajów azjatyckich i afrykańskich. Przy Nieringu została pozostała grupa
europejskich państw. Tak duża strata dla tego ruchu sportowego, który przed
rozłamem skupiał ponad 40 państw ze wszystkich kontynentów, odbiła się
niekorzystnie na prestiżu i wielkości pierwotnej idei IBF-u.

http://www.ibf-international.org.
Herr van Stiphout – jeden z liderów belgijskiego ruchu karate, drugi prezydent IBF-u.
Friedebert-Georg Niering – jeden z liderów niemieckiego ruchu taekwon-do ITF-u, trzeci prezydent IBF-u.
43
Fikret Kucukakader – profesor filozofii, założyciel i prezydent World Budo Federation (WBF).
40
41
42
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Ryc. 7. Pieter Schonewille w trakcie wykonywania rzutu (Sittingbourne 1972 r.)44

Z opowieści pierwszego prezydenta IBF-u na Polskę, Jana Romana Brauna45
z Warszawy, wynikało, iż Georg Niering prywatnie nigdy nie cieszył się zbyt dużą
maksymą i sympatią członków IBF-u i nie potrafił działać w kierunku
konstruktywnego scalania wszystkich członków w kierunku coraz to większej rodziny
karate w ramach IBF-u.
Jego bezkompromisowy charakter dał o sobie znać właśnie w 1997 r.
w Istambule, gdzie po oficjalnym wyborze przez prawie wszystkie członkowskie
państwa na urząd generalnego prezydenta IBF-u Fikreta Kucukakadera z Turcji,
Georg Niering nie zaakceptował tego faktu i w efekcie doprowadziło to do
faktycznego rozłamu w strukturach „starego” IBF-u na część europejską i afroazjatycką46.
Po rozłamie formalnie przy Nieringu zostały przeważnie kraje europejskie. Po tym
wydarzeniu jednak w ciągu dwóch lat do europejskiej grupy IBF-u dokooptowano
kilka nowych państw z Afryki, Azji i Australii.
Formalnie 17 grudnia 1999 r. IBF Europa zamieniono na International Budo
Federation. Od tego czasu formalnie do IBF-u przynależą: Australia, Rosja, Ukraina,
Polska, Chiny, Niemcy, Anglia, Irlandia Północna, Szkocja, Holandia, Grecja, Węgry,
Indie, Włochy, Maroko, Nepal, Rumunia, Szwajcaria, Republika Południowej Afryki,
Hiszpania, Turcja, Wietnam.

http://www.sittingbourne.org/archiv1.jpg
Jan Roman Braun – działacz kultury fizycznej okresu PRL, założyciel Polskiego Związku Budo, pierwszy prezydent
IBF-u na Polskę.
46
Na podstawie wywiadu, jakiego udzielił Jan Roman Braun 26 maja 2007 r. w spotkaniu z Wiesławem Kisielem
podczas XVIII Mistrzostw Polski All Style Karate Semi Kontakt w Mińsku Mazowieckim.
44
45
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Od 1997 r. prezydentem IBF-u jest Friedebert-Georg Niering, wiceprezydentem
Heinz Scheidereiter (Niemcy), skarbnikiem Hendrik-Jan Ningbers (Holandia),
a dyrektorem technicznym Uwe Kampeter (Niemcy).
Taki zarząd przetrwał aż do roku 2008. Wówczas na mistrzostwach Europy
w Budapeszcie powołano nowy zarząd IBF-u w następującym składzie (ten stan
osobowy trwa do dzisiaj, tj. do 2014 r.):
• Prezydent IBF-u – Friedebert-Georg Niering (Niemcy)
• Wiceprezydent IBF-u – Wiesław Bigos (Polska)
• Wiceprezydent IBF-u – Alexander Gartwich (Ukraina)

• Skarbnik IBF-u – Hendrik-Jan Ningbers (Holandia)
• Dyrektor techniczny IBF-u – Uwe Kampeter (Niemcy)

Ryc. 8. Wiesław Bigos z F.-G. Nieringiem i A. Gartwichem

47

Obecnie IBF zrzesza wielką rodzinę różnych sztuk i sportów walki w postaci
wielu odmian karate, ju-jitsu, kung-fu, aikido i innych, takich jak: Taekwon-Do, Judo,
Jiu-Jitsu, Kobudo, All Style Karate, Kendo, Shotokan, Kung-Fu, Shaolin Kempo
Kung-Fu, Karate, Kyokushinkay, Aikido, Kempo, Kick Boxing, Tae-Jutsu-Do, Tai
Chi Chan, Escrima, Hapki-Do, Tai-Jutsu, Bushu, Ju-Jutsu, Anti-Terror Kampf
i Sambo48.

47
48

Oficjalni przedstawiciele IBF-u: http://www.bigbudopolska.bierun.pl.
http://www.bigbudopolska.bierun.pl/index.php?id=62.
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4. HISTORIA IBF W POLSCE
Pierwszym prezydentem IBF-u na Polskę był Jan Roman Braun z Warszawy,
który bardzo dobrze znał twórcę i założyciela IBF-u Pietera Schonewille’a. Działając
w strukturach dyplomatycznych i znając dobrze język niemiecki, mógł swobodnie
poruszać się w tym zachodnioeuropejskim klimacie liderów zrzeszonych
w nowoczesnych strukturach IBF-u. Często w rozmowach z szefem Podkarpackiej
Szkoły Ju-jitsu Karate49 w Rzeszowie Wiesławem Kisielem50 wspominał o wielkiej
charyzmie i szlachetności samego Pietera Schonewille’a. Z czasem z racji wieku
kontakty Jana Romana Brauna z IBF-em osłabły i całkowicie wygasły.
W roku 1997, w czasie trwania głębokich przemian demokratycznych w Polsce
i otwarcia na Zachód, do Niemiec wyjeżdża Jan Jasiewicz51, lider Pszczyńskiej
Akademii Sztuk Walki (PASzW)52, reprezentujący szkołę i swojego mistrza Józefa
Brudnego53 w oficjalnych rozmowach dotyczących ewentualnego ponownego
wznowienia członkostwa Polski w IBF-ie. Sam pomysł nawiązania kontaktów
międzynarodowych był po stronie Jana Jasiewicza i Józefa Brudnego. Kontakt
bezpośredni zaś umożliwił Ryszard Hammer, mieszkający na co dzień w Niemczech
wychowanek PASzW, który jest zrzeszony w IBF Deutschland. W połowie 1997 r., na
zajęciach ZEN54 mistrz poinformował, że PASzW nawiązała kontakt z IBF, która ma
siedzibę w Niemczech i że przedstawiciele Akademii udadzą się na spotkanie
z prezydentem IBF Friedebertem-Georgiem Nieringiem w celu omówienia warunków
przystąpienia PASzW do IBF55.
Po wyjeździe do Niemiec, w Wesel, w prywatnym dojo Friedeberga-Georga
Nieringa, w obecności Heinza Scheidereidera Jan Jasiewicz prezentuje dorobek
techniczny PASzW w stylu combat ju-jitsu znanego powszechnie pod nazwą

49
Podkarpacka Szkoła Ju-jitsu Karate (pierwotnie: Podkarpacka Szkoła Praktycznej Samoobrony)została założona
w 1998 r. przez Wiesława Kisiela, ucznia wielu mistrzów judo, karate, ju-jitsu i pszczyńskiego systemu walki wręcz
(Pszczyńska Sztuka Walki). Szkoła oparta jest obecnie na trzech systemach: Ju-jitsu, All Style Karate i Kick-boxing
oraz domieszkach z wielu innych dalekowschodnich systemów walki wręcz.
50
Wiesław Kisiel (ur. 1962) – twórca nowoczesnego systemu walki wręcz opartego generalnie na trzech systemach:
Ju-jitsu, All Style Karate i Kick-boxing oraz domieszkach z wielu innych dalekowschodnich systemów walki wręcz.
Prezes Klubu Sportowego Ju-jitsu Karate i Polskiej Federacji Budo. Naukowo zajmuje się historią Ju-jitsu w Polsce.
51
Jan Jasiewicz – jeden z czołowych liderów Pszczyńskiej Akademii Sztuk Walki, drugi prezydent IBF-u Polska.
52
Pszczyńska Akademia Sztuk Walki – jedna z czołowych szkół walki wręcz, założona przez Jana i Józefa Brudnych
z Pszczyny w latach 70., oparta na wielu systemach dalekowschodnich z dominacją systemu japońskiego ju-jitsu i
własnych wytworach kombinacyjnych opartych na realnej samoobronie.
53
Józef Brudny – założyciel Pszczyńskiej Akademii Sztuk Walki, twórca europejskiego systemu walki wręcz opartego
na japońskim ju-jitsu i innych systemach walki wręcz (m.in. Vo-Quyen) oraz na własnych wieloletnich
poszukiwaniach i przemyśleniach, zwanego Pszczyńską Sztuką Walki.
54
ZEN – specjalistyczna grupa wyselekcjonowanych uczniów, instruktorów i sympatyków szkoły spotykająca się
regularnie raz w tygodniu na ćwiczeniach doskonalących pszczyński system walki wręcz.
55
Z wywiadu udzielonego Dawidowi Kisielowi przez Wojciecha Mikołajca, pełniącego funkcję sekretarza
generalnego IBF-u Polska w latach 90. – w czasie przynależności PASzW do IBF-u.

16

Pszczyńska Szkoła Walki56. Wzbudziło to powszechną aprobatę i duże uznanie
umiejętności i prezentowanego stylu szkoły pszczyńskiej. Po ostatecznych ustaleniach
prezydentem IBF-u na Polskę zostaje Jan Jasiewicz, a sekretarzem generalnym IBF-u
Polska Wojciech Mikołajec57.
Przy okazji rozmów okazało się, że w IBF zrzeszony jest już wcześniej,
uprawiający judo Włodzimierz Narewski z Ostródy58. F-G. Niering zapewnił, że
jedynym przedstawicielem IBF w Polsce będzie Jan Jasiewicz, a Włodzimierz
Narewski będzie należał do IBF jedynie jako członek IBF – Polska59 (ten stan rzeczy
trwał do 1999 r., kiedy to Włodzimierz Narewski został oficjalnie prezydentem IBF-u
Polska w pionie judo60).
Pierwszymi zawodami, na które wyjechała ekipa PASzW, były mistrzostwa
świata IBF-u w Istambule 10-12.11.1997 r. Mistrzostwa były okazją do pierwszych
walk sportowych i zmagań w nowoczesnej formule sportowej IBF-u.

Ryc. 9. Jan Jasiewicz (pierwszy z prawej) i Wojciech Mikołajec (drugi z lewej)
z przedstawicielami IBF-u61

Pszczyńska Szkoła Walki – system ulicznej walki wręcz opartej na systemie japońskim ju-jitsu i wietnamskim
rodziny Vo-Quyen.
57
Wojciech Mikołajec (ur. 1953) – inżynier budownictwa, uczeń Józefa Brudnego 3dan, pełniący funkcję sekretarza
generalnego IBF-u Polska w latach 90. – w czasie przynależności PASzW do IBF-u.
58
Włodzimierz Narewski (ur. 1962) – prezydent IBF-u Polska, pion judo (1999-2011), prezes UKS „Shizoku”
w Ostródzie. Klub istnieje od 1996 r. i wychował już wielu młodych ludzi, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki na
turniejach krajowych i międzynarodowych.
59
Z cytowanego wywiadu udzielonego Dawidowi Kisielowi przez Wojciecha Mikołajca.
60
Z wywiadu udzielonego Dawidowi Kisielowi przez Włodzimierza Narewskiego.
61
Z prywatnych zbiorów Wojciecha Mikołajca.
56
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Po raz pierwszy zdobyte wicemistrzostwo świata w kata Zbigniewa Syca i czwarte
miejsce Ryszarda Bocha w kata z bronią z Pszczyny kończą udany debiut PASzW
w IBF-ie.
Poza Mistrzostwami Świata w Istambule były jeszcze Mistrzostwa Europy
w Westerlo (Belgia) w 1998 roku. W konkurencji kata ekipa PASzW nie zdobyła
punktowanych miejsc. Niezły wynik osiągnął w walkach semi-kontakt Maciej
Grochowski. Zaskoczył wszystkich znakomitym przygotowaniem technicznym (zdobył
tytuł najlepszego technika mistrzostw). Szansę na wyższą lokatę zaprzepaścił głównie
przez słabą znajomość przepisów: w pierwszej walce zadał kilka efektownych uderzeń,
które w karate semi-kontakt punktowane są na „–” i po „zdobyciu” 3 punktów
ujemnych został zdyskwalifikowany. Wygrał jednak finał pocieszenia zdobywając
ostatecznie III miejsce 62.
Pierwsze zawody federacji IBF, w których wzięli udział Wiesław i Mateusz
Bigos, odbyły się w 1998 r. w Westerlo w Belgii (ryc. 1, 2). W roku 1999 dochodzi do
nieporozumień polskiej grupy z zarządem IBF-u, których powodem jest oficjalne
odejście PASzW z IBF-u. Po rezygnacji i wystąpieniu z IBF-u PASzW w roku 1999
jeden z uczniów, Wiesław Bigos63, zakłada stowarzyszenie Big Budo Polska64
i przejmuje kontakt z IBF-em.

Ryc. 10. Reprezentacja PASzW na zawodach w Belgii w 1998 r.65

W 2000 r. na mistrzostwa świata IBF-u w Wesel w Niemczech Big Budo Polska
zostaje zaproszona oficjalnie i po sukcesie (zdobyciu trzech brązowych medali) oraz
rozmowie z prezydentem Nieringiem formalnie stowarzyszenie Big Budo Polska

Tamże, cd. cytowanego wywiadu.
Wiesław Bigos – prezes stowarzyszenia Big Budo Polska w Bieruniu, prezydent IBF-u Polska (do 2011 r. prezydent
IBF-u Polska w pionie karate, obecnie jedyny prezydent IBF-u Polska), wiceprezydent IBF-u.
64
Big Budo Polska – stowarzyszenie mające w swoim statucie zapis, że jest jedynym prawnym ciałem reprezentującym
IBF Polska.
65
http://www.bigbudopolska.bierun.pl.
62
63
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zostaje przedstawicielem IBF-u na Polskę, a trzecim prezydentem IBF-u Polska
w pionie karate jest mianowany Wiesław Bigos z Bierunia.

Jan Roman Braun66

Jan Jasiewicz67

Włodzimierz
Narewski68

Wiesław Bigos69

Ten stan prawny trwa aż do dzisiaj (w statucie istnieje zapis o tym,
iż stowarzyszenie Big Budo Polska pełni jednocześnie funkcję federacji IBF Polska).
Do dnia dzisiejszego Big Budo Polska wzięła udział w kilkudziesięciu turniejach
międzynarodowych IBF-u (a także była ich organizatorem). Polscy zawodnicy
wielokrotnie zdobywali tytuły MŚ, ME oraz międzynarodowych mistrzów Holandii,
Niemiec, Węgier i innych krajów w kategoriach: młodzik, junior i senior w kata, kata
z bronią, synch kata i w walkach semikontaktowych.
Do najbardziej utytułowanych zawodników w kategorii kata i kata z bronią
w historii IBF-u Polska należą: rodzeństwo Andżelika i Mateusz Bigos z Bierunia,
Hanna Ćmiel z Wyr, Izabela Szczepanek i Michał Lubos z Tych, Katarzyna Lisowicz
i Dawid Kisiel z Rzeszowa.
Na przestrzeni kilkunastu lat startów polskich zawodników w IBF-u z całej
plejady bardzo dobrych zawodników w walkach semikontaktowych należy wymienić
kilku lepszych fighterów: wcześniej wspomniany Maciej Grochowski i Michał Lubos
z Tych, Zbigniew Wyszyński z Wyszkowa, Sylwester Czarnota z Mikołowa, Karol
Nawrot z Bierunia, Dawid Kisiel i Łukasz Siuta z Rzeszowa.
W kategoriach kobiecych na uwagę zasługują Anna Rostek i Izabela Szczepanek
z Tych oraz wiele innych mniej utytułowanych zawodniczek.

Z prywatnych zbiorów Jana Romana Brauna – pierwszy prezydent IBF-u na Polskę.
Z prywatnych zbiorów Jana Jasiewicza – drugi prezydent IBF-u na Polskę.
Z prywatnych zbiorów Włodzimierza Narewskiego – trzeci prezydent IBF-u na Polskę.
69
Z prywatnych zbiorów Wiesława Bigosa – czwarty prezydent IBF-u na Polskę.
66
67

68
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5. LIDERZY IBF W POLSCE I NA ŚWIECIE

F.G. Niering
prezydent IBF70

H.-J. Ningbers
sekretarz IBF73

http://www.ibf-international.org.
Tamże
72
Tamże
73
Tamże
74
Tamże
70
71
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W. Bigos
wiceprezydent IBF71

A. Gartwich
wiceprezydent IBF72

U. Kampeter
dyrektor techniczny IBF74

6. ZARZĄD IBF POLSKA

W. Bigos
prezydent IBF Polska75

T. Ambroży
wiceprezydent IBF Polska76

Angelika Kuś
Sekretarz generalny IBF77

Jacek Sobczyk
Sędzia główny IBF Polska78

http://www.bigbudopolska.bierun.pl.
Ze zbiorów prywatnych T. Ambrożego. Tadeusz Ambroży, dr hab. prof. AWF Kraków – trener klasy mistrzowskiej,
sędzia klasy międzynarodowej, stopnie mistrzowskie w judo (3dan), karate (6dan) i ju-jitsu (10dan).
77
Ze zbiorów własnych Angeliki Bigos-Kuś udostępnionych autorom książki.,
78
Ze zbiorów własnych J. Sobczyka
75
76
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7. TRENING SPORTOWY ZAWODNIKÓW
STARTUJĄCYCH W WALKACH
SEMIKONTAKTOWYCH W IBF
Przyglądając się zawodnikom startującym w walkach semikontaktowych w karate
sportowym, występujących w zawodach federacji IBF, oraz stosowanym przez tych
zawodników różnorodnym technikom wywodzącym się z licznych kulturowo styli
i systemów walk, można stwierdzić, iż istnieje w obrębie tej rywalizacji duże
podobieństwo i zbieżność techniczno-taktyczna z trenowanymi powszechnie sportami
walki, zarówno tymi o rodowodzie azjatyckim (ju-jitsu, karate, taekwon-do), jak
i zachodnim (kick boxing, szermierka, boks czy zapasy)79.
Sportowe karate IBF-u ma podobny zasób podstawowych technik do
przedstawionych wyżej systemów walki. Zawodnicy semikontaktowi walczą
zasadniczo w tzw. karategach lub strojach podobnych do ubiorów kick bokserów
(luźne spodnie i koszulka klubowa). Sam przebieg walki jest podobny do tej
występującej przykładowo w sportowym ju-jitsu w tzw. pierwszej fazie walki
(realizowanej w stójce, w dystansie)80.
Różnica w odniesieniu do walk karate jest taka, że np. w karate tradycyjnym
walczy się bez rękawic systemem szermierczym w tzw. kontakcie lekkim,
kontrolowanym, a w semi w rękawicach 10 oz w tzw. pełnym kontakcie
kontrolowanym z uderzeniami i kopnięciami na strefę chudan i jodan, czyli od pasa w
górę (przykład stanowią zawodnicy IBF-u z Ukrainy, Belgii, Węgier, Holandii i z
innych krajów).
Walki w taekwon-do federacji ITF są najbardziej zbliżone do tych, które
występują w systemie semi w IBF-ie, dlatego też zawodnicy obu federacji z dużym
powodzeniem startują w swoich i bliźniaczych organizacjach (przykład stanowią
niemieccy zawodnicy IBF-u, wywodzący się z taekwon-do federacji ITF).
Gdybyśmy chcieli znaleźć podobieństwo walk semi do walk szermierczych, to
wystarczyłoby zastąpić rękę uzbrojoną w szpadę rękawicą bokserską. Istota walk
semikontaktowych leży w jak najszybszym tzw. „oszukaniu”, „przechytrzeniu”
przeciwnika i zdobyciu punktu oraz osiągnięciu przewagi techniczno-taktycznej, co
w efekcie ma doprowadzić do ostatecznego zwycięstwa w tzw. regulaminowym czasie
2 min lub przed czasem przez tzw. techniczną przewagę punktową (5 pkt). Dlatego też
upatruje się dużego podobieństwa taktycznego samej walki semikontaktowej do walk
szermierczych. Wyczekiwanie, szybki atak, szybka kontra, zejście z linii ataku, zbicie
atakującej ręki lub nogi i przejście do błyskawicznej kontry to przecież klasyczna

Kondratowicz K., Sztuka walki obronnej, Warszawa 1991; Witkowski K., Z historii systemów walki Dalekiego
Wschodu, Wrocław 1993; Sterkowicz S., Jujitsu – wybrane aspekty sztuki walki obronnej, Kraków 1998.
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walka szermiercza, ale w semikontakcie odbywa się ona bez klasycznej białej broni,
jedynie w rękawicach bokserskich.
Podobieństwo do boksu wynika tylko z faktu, że sam system walk semi wywodzi
się z połączenia technik bokserskich z technikami karate. Natomiast taktyka walki
bokserskiej jest bardziej zbliżona do walk typu light kontakt lub full kontakt. Walka
semi jest pierwszą najbardziej techniczną formułą walki w tzw. sportowym karate81.
Przedstawione podobieństwa i różnice walk semikontaktowych w odniesieniu do
systemów walki pełnokontaktowej weryfikują proces treningowy i sposób
przygotowania fizycznego zawodnika do walk turniejowych. Zawodnicy podejmujący
wyzwanie sportowe, poprzez regulaminowo ustalony zasób dozwolonych technik,
muszą być bardzo dobrze przygotowani motorycznie ze wskazaniem na koordynację
i szybkość. Przygotowujący się bezpośrednio do zawodów w równym stopniu muszą
skupić się na rozwoju podstawowych umiejętności technicznych i zdolności
motorycznych.
***
Dzisiejszy trening sportowy w karate jest postępowaniem, które charakteryzuje
nieustanny, intensywny rozwój. Wysoki poziom startowy zawodników jest
warunkowany pracą opartą na coraz doskonalszych formach i metodach
treningowych. Postęp w zakresie wykorzystywanego sprzętu, wysokiej jakości
suplementacja oraz regularne wdrażanie osiągnięć nauki w celu modyfikacji procesu
szkolenia sprzyjają kształtowaniu sportowca zdolnego do podejmowania dużego
wysiłku oraz osiągania coraz większej skuteczności w walce sportowej. Zmiany
w sposobie treningu nie powinny jednak ograniczać dotychczas stosowanej metodyki
treningów. Proces kształtowania współczesnego karateki-sportowca wciąż opiera się
na równomiernie rozwijanym przygotowaniu fizycznym, technicznym, taktycznym
i psychicznym. Warunkiem do osiągnięcia wysokiego poziomu technicznego i ścisłej
specjalizacji sportowej jest wszechstronne rozwijanie ogólnej i specjalnej
sprawności82. W sportowym karate predyspozycje i zdolności motoryczne opierają się
na dwóch fundamentach: potencjale motorycznym oraz sprawności ukierunkowanej,
która wskazuje kierunek adaptacji organizmu do specyficznych wymogów ruchowych
i funkcjonalnych tej dyscypliny sportu83. Potencjał motoryczny jest zarówno podstawą
rozwoju sprawności specjalnej, jak i niezbędną bazą dla wykształcenia prawidłowej
techniki ruchu. Kompleksowy program przygotowania fizycznego karateki obejmuje
zatem odpowiednio zbilansowaną pracę nad rozwojem dyspozycji motorycznych
w zakresie podniesienia poziomu zdolności kondycyjnych (siłowych, szybkościowych, wytrzymałościowych) i koordynacyjnych, uzupełnionych optymalnym
zakresem ruchu, opartym na możliwościach strukturalno-funkcjonalnych (gibkości).
Obejmuje on także specyficzne cechy hybrydowe: moc, zwinność, skoczność, które
wydają się niezbędne dla efektywnego wykonywania technik walki sportowej.
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Karateka, podnosząc poziom zdolności motorycznych poprzez trening, kształtuje
ogólny poziom sprawności fizycznej. Wysoki poziom sprawności fizycznej ogólnej
często koreluje z osiąganiem bardzo dobrych wyników w specjalizacji sportowej84.
Sprawność ogólna, będąca efektem rozwoju zdolności motorycznych zawodnika,
występuje niezależnie od zaawansowania technicznego. Wykonywanie nawet
podstawowych czynności ruchowych wykazuje zaangażowanie wszystkich zdolności
motorycznych w odpowiednich proporcjach85. Przekładając tę zasadę na poziom
sportowy, wydaje się istotne rozwijanie wszystkich zdolności motorycznych
współmiernie do wymagań wysiłkowych specjalizacji sportowej. Takie kompleksowe
podejście pozwala wypracować wysoki pułap tzw. „niekonwencjonalnych możliwości
ruchowych”, gdzie zdolności motoryczne mogą być w pełni wykorzystywane podczas
ruchu. Pełne ich zaangażowanie zapewnia niewątpliwie skuteczna technika, dobra
taktyka oraz odpowiednie przygotowanie psychiczne, od którego także zależy poziom
mobilizacji zawodnika do wysiłku wykonywanego podczas walki w trakcie
rywalizacji sportowej.
W celu właściwego zaplanowania cyklu treningowego zawodnika w karate
sportowym (semikontakt) należy znać dokładnie kalendarz głównych imprez
sportowych, ustalić liczbę startów kontrolnych i sparingów przygotowawczych celem
wprowadzenia ewentualnych korekt w planie długookresowym, tak aby zawodnik
osiągnął najwyższą formę na najważniejsze zawody sportowe. Struktura
organizacyjna wyznaczana jest przez określone odcinki czasowe, które dzielone są
w zależności od czasu ich trwania86.
Pełny cykl szkoleniowy zawodnika karate (tab. 1) to całokształt działań
organizacyjnych, prac i postępowań treningowych prowadzących do budowania
optymalnej formy sportowej, następnie jej stabilizacji i wykorzystania oraz niezbędnej
regeneracji. Periodyzacja to umowny podział continuum czasowego. Roczny trening
karateków można podzielić na makrocykle, mezocykle oraz mikrocykle. Struktura
wszystkich tych okresów oparta jest na akumulacji, transformacji (przekształcaniu)
oraz regeneracji organizmu zawodnika. Akumulacja oznacza budowanie bazy, czyli
przygotowanie zawodnika do znoszenia znacznych obciążeń treningowych. Zadaniem
tej fazy jest pełna odbudowa organizmu po wcześniejszych startach. W treningu
dominują głównie obciążenia o dużej objętości, ale o niskiej lub średniej
intensywności treningowej. Faza intensyfikacji charakteryzuje się dominacją obciążeń
o dużej intensywności, jednak jej wzrost następuje stopniowo. Podczas zadawania
obciążeń treningowych najistotniejsze jest zachowanie odpowiednich proporcji
między intensywnością a objętością ćwiczeń. Należy zatem zwrócić szczególną uwagę
na redukcję objętości treningowej. W okresie tym zaleca się zastosowanie dwóch
jednostek treningowych odzwierciedlających warunki startu. Podczas tej fazy często
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wprowadza się starty w zawodach niższej rangi, jednakże należy zwrócić uwagę na to,
aby starty te nie były nadmiernie wymagające dla zawodnika, bo zakłóci to dalszą
pracę treningową. Niezmiernie ważną rolę w fazie intensyfikacji odgrywa odnowa
biologiczna. Transformacja to przekształcanie pracy wykonanej podczas akumulacji
i intensyfikacji na formę sportową. Głównym zadaniem tej fazy jest stworzenie
u zawodnika najwyższej gotowości startowej. Intensywność wykonywanych ćwiczeń
będzie więc tutaj znacznie większa, natomiast objętość będzie mniejsza. Następnie
odbywają się starty w zawodach głównych. Regeneracja to często jedna
z najtrudniejszych faz. Realizuje się podczas niej bowiem trening o znacznie
mniejszym obciążeniu niż w poprzednich fazach.
Tab. 1. Struktura czasowa w treningu zawodników karate semikontakt
Periodyzacja treningu zawodników karate semikontakt
ETAPY
Wszechstronny (2-3 lata)
Ukierunkowany (2-4 lata)
Specjalistyczny/mistrzowski
– minimalnie 1 kyu
(periodyzacja blokowa)

Wieloletnie
Przygotowawczy (4-6
miesięcy, 4 mezocykle, 1524 mikrocykli)

Wprowadzający, bazowy,
kontrolnoprzygotowawczy,
szlifujący
Odtwarzające,
wprowadzające, budujące,
intensyfikujące,
uderzeniowe, kontrastowe

CYKLE
Makrocy k l
Roczny
Okresy
Startowy (4-6 miesięcy,
wymiennie 2 mezocykle)
Mezocy kle
Startowy, regenerujący

Mikro cy k le
Przedstartowe,
doprowadzające, startowe,
odnawiające

Półroczny
Przejściowy (2 miesiące)
Czynny wypoczynek,
roztrenowanie

-

-

Jed nos t k i tr en ingowe
Nauczająca, doskonaląca, utrwalająca, kontrolna, podtrzymująca, kształtująca

Akumulacja (1-2 tygodni) i
intensyfikacja (1-4 tygodni)

Trening blokowy – mistrzowski
Transformacja (2 tygodnie)
Regeneracja (1 tydzień)
i starty

W strukturze czasowej karate sportowego wyróżnia się trzy rodzaje cykli:
• długie (makrocykle) – najczęściej roczne, w których wyróżnia się trzy okresy:
okres przygotowawczy (budowanie formy sportowej), okres startowy
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(stabilizacja i wykorzystanie formy), okres przejściowy (częściowe,
kontrolowane obniżenie formy); w celu optymalizacji formy sportowej tak
objętość, jak i intensywność muszą wzrastać falowo zgodnie z zasadą
progresywnego wzrostu obciążeń treningowych,

Ryc. 11. Zmienność składowych obciążenia w makrocyklu

•

średnie (mezocykle) – w karate sportowym semikontakt może obejmować od
2 do 5 mikrocykli,

Ryc. 12. Przykład rozkładu obciążeń treningowych w mezocyklu pięciotygodniowym

•
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małe (mikrocykle) – składające się z jednostek treningowych. Mikrocykl jest
to najkrótszy cykl treningowy, trwający od 3 do 10 dni, najczęściej jeden
tydzień. Jego budowa zależy głównie od liczby treningów, kolejności

akcentów treningowych, obciążeń, okresów pracy szkoleniowej87. Jest
równocześnie najważniejszym i najskuteczniejszym narzędziem w planowaniu treningu, który przez swoją strukturę i zawartość treści określa jakość
zajęć treningowych.
Obciążenie treningowe

(%)
Dzień tygodnia
Rodzaj wysiłku
1 – beztlenowy
2 – szybkość-siła
3 – beztlenowy
4 – tlenowo-beztlenowy
5 – wytrzymałość szybkościowa
6 – beztlenowy
7 – odpoczynek
Ryc. 13. Przykładowa struktura fizjologiczna mikrocyklu tygodniowego w treningu karate

W karate występują następujące rodzaje mikrocykli: odtwarzające (roztrenowanie
po kontuzji lub po okresie przejściowym), budujące (kształtujące w podstawowy
sposób formę sportową), wprowadzające (nauczanie nowego elementu techniki
walki), intensyfikujące (uderzeniowe, trening wytrzymałościowy do wyczerpania),
kontrastowe (przetwarzanie wypracowanego poziomu sprawności specjalnej
i techniki na wynik sportowy), przedstartowe (bezpośrednio przygotowujące do
startu), odnawiające (regeneracja poprzez trening)88.
Elementem decydującym o strukturze mikrocyklu jest ta jednostka treningowa,
podczas której występuje największy wysiłek łączący elementy sprawnościowe
i techniczno-taktyczne występujące w walce sportowej.
Podczas planowania mikrocyklu treningowego w mezocyklu podstawowym
i regenerującym lokalizacja jednostki głównej nie ma większego znaczenia, natomiast
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w mezocyklu przedstartowym lokujemy ją w tych dniach, w których w przyszłości
będą odbywać się starty w zawodach sportowych. Liczba jednostek głównych i ich
miejsce w mikrocyklu uzależnione są od możliwości fizjologicznych danego
zawodnika.
Mikrocykl daje nam pewność dobrego współdziałania wszystkich elementów
treningowych. Głównym celem mikrocyklu jest podniesienie możliwości
fizjologicznych organizmu na podstawie superkompensacji. Aby był skuteczny, musi
być powtórzony minimum 2-3 razy. W okresie startowym w karate dynamika
obciążeń tygodniowych zależy od najważniejszych zawodów; wprowadza się po nich
mikrocykle odnawiające, w których treningi mają charakter czynnego wypoczynku.
Takie faliste wahania obciążeń powinny spowodować długotrwałe utrzymanie się
optymalnej formy sportowej zawodnika89.
Bezpośrednie przygotowanie zawodnika do najważniejszych imprez sportowych
w roku wymaga dużego doświadczenia i wiedzy ze strony trenera. Należy racjonalnie
zaplanować odpowiedni program treningowy ze wszystkimi elementami obciążeń
i ćwiczeń ukierunkowanych na rozwijanie różnych cech składowych warunkujących
poziom danego zawodnika. Odpowiednio dobrane obciążenia treningowe,
suplementacja i żywienie oraz odnowa biologiczna to całościowy zintegrowany
system treningowy współczesnego zawodnika karate sportowego, który to system
dodatkowo jeszcze jest wspomagany przez umiejętną ocenę stanu wytrenowania
zawodnika pozwalającą na indywidualizację pracy i ciągłą korektę przebiegu procesu
treningowego.
W karate sportowym stosuje się głównie formę treningu zwaną integralną, gdzie
trener powinien akcentować i rozwijać specyficzne zdolności motoryczne swojego
zawodnika przy równoczesnym kształtowaniu jego psychiki90. Przy treningu
techniczno-taktycznym stosuje się następujący tok postępowania:
• utrwalenie i doskonalenie w warunkach utrudnionych (przeciwnik) poznanych
wcześniej elementów,
• stosowanie nabytych umiejętności w warunkach zbliżonych do startowych
(sparing partnerski)91.
Przy stosowaniu tego typu toku postępowania trzeba zwrócić baczną uwagę na to,
aby treści treningowe były celowe, zintegrowane i skorelowane. W rzeczywistości
oznacza to, że jedną kombinację techniczną należy rozbudować poprzez różne inne
warianty (kombinacje, obrony i kontrataki), tak aby wystąpiła łączność z innymi
elementami technicznymi w zależności od odpowiednich założeń taktycznych
treningu (blok, kontra – uderzenie, uderzenie, kopnięcie, kopnięcie, zejście z linii
ataku i uderzenie).

Por. tamże, s. 101.
Tamże.
91
Tamże.
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Organizacja treningu karate sportowego oparta jest na kalendarzu imprez IBF-u,
który weryfikuje sposób planowania makrocyklu szkoleniowego dla najlepszych
zawodników w semikontakcie.
Cały okres przygotowawczy możemy podzielić na trzy podokresy:
• przygotowanie wstępne, trwające do 6 tygodni,
• przygotowanie ukierunkowane, trwające do 10 tygodni,
• przygotowanie specjalistyczne, trwające do 8 tygodni.
Pierwszą część okresu przygotowawczego (przygotowanie wstępne) poświęca się
na kształtowanie motoryki i podwyższenie możliwości funkcjonalnych zawodnika.
Istotna jest również praca nad doskonaleniem podstawowej techniki.
Większość zawodników karate semikontakt trenuje sześć razy w tygodniu
w systemie pracy jeden trening dziennie, dlatego należy środek mikrocyklu w drugiej
połowie okresu przygotowawczego przeznaczyć na sparingi partnerskie lub walki
zadaniowe. Natomiast w czwartym mezocyklu okresu przygotowawczego (tzw.
mezocykl kontrolno-przygotowawczy) walki oraz starty w zawodach kontrolnych
powinny zajmować dwa dni w mikrocyklu. Czas walki treningowej może być dłuższy
niż czas startowy, przy założeniu, że celem głównym winno być wzmacnianie
wytrzymałości tlenowej. W treningu mawachi-geri, yoko-geri (technik nożnych
specjalnych) należy zwracać uwagę na poprawność techniczną i dokładność
wykonania techniki.
Główną kwestią tego treningu jest rozwój możliwości tlenowej i beztlenowej
resyntezy ATP; zwiększają się parametry szybkościowo-siłowe technik nożnych,
następuje stopniowa modyfikacja nowych elementów techniczno-taktycznych karate
sportowego, wzrasta sprawność specjalna zawodników oraz ekonomizacja wysiłku
treningowego.
Bardzo ważnym elementem cyklu rocznego jest umiejętne przejście od wysiłku
o obciążeniach wszechstronnych do treningu ukierunkowanego o obciążeniach
specjalistycznych. Stosuje się tutaj bardzo wiele ćwiczeń urozmaiconych na
przyrządach, przy zachowaniu podobieństwa do tych elementów technicznotaktycznych karate sportowego, które występują powszechnie w zawodach
sportowych. Bardzo istotne jest również zaakcentowanie treningu sprawnościowego,
który odpowiada za jakościową wartość sprawności specjalnej (np. wykonanie
techniki yoko-geri z wyskoku).
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Tab. 2. Przykładowy mikrocykl okresu przygotowawczego
Pora
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
dnia
Po
południu

Wytrzymałość
tlenowa,
nauka
i doskonalenie
elemen-tów
techniki
walki

Trening
obwodowy siły
-i
gibkości,
trening
kopnięć

Doskonalenie
szybkości
ciosów
i kopnięć

Trening
siłowy
(forma
obwodowa),
trening
kopnięć
(kihon,
tarcze, packi,
worek)

Pt.

Sb.

Trening
technicznotaktyczny

Wytrzymałość
tlenowa
(bieg
interwałowy,
skakanka)
lub sparing

N.

Bardzo dużo miejsca w treningu zajmują środki specjalistyczne, mogące sięgać aż
70-80% całości treści treningowej. Objętość treningowa, mimo że jest cały czas
stosunkowo wysoka, to pod koniec okresu przygotowawczego stopniowo zmniejsza
się na rzecz intensywności.
Doskonalenie i poprawa taktyczno-techniczna wyrabiająca dobry poziom siły
specjalnej i wytrzymałości mieszanej to najważniejsze cele okresu przygotowawczego. Ich realizacja wymaga stosowania środków specjalnych, zbliżonych do
elementów występujących w walce sportowej. Ważne jest, aby bardzo dokładnie
wykonywać każdą sekwencję techniczną.
Ćwiczenia ogólnorozwojowe stanowią ok. 20-30% wszystkich ćwiczeń
stosowanych w tym okresie i są wykonywane po to, aby urozmaicić trening oraz
spełnić potrzeby wszechstronności i zasadę stosowania różnych form wysiłku.
W końcowej części okresu przygotowawczego często stosowaną metodą będzie
sparing z różnymi partnerami. Bardzo ważnym założeniem jest to, że przy walkach
z zawodnikami słabszymi technicznie stosujemy kombinacje słabiej opanowane
technicznie, a z partnerami równorzędnymi lub lepszymi technicznie – kombinacje
standardowe, dobrze przyswojone, a niekiedy stosujemy próby ataku za pomocą
wyszukanych kombinacji technicznych.
Główną część mezocyklu kontrolno-przygotowawczego wypełnia się
mikrocyklami o charakterze intensyfikującym (zawierającymi 2 lub nawet 3 szczyty
intensywności), co oznacza pobudzenie silnym akcentem treningowym. Stopniowo
zwiększana jest liczba sparingów.
Istotnym etapem przygotowania w treningach specjalnych są starty kontrolne
w mniej prestiżowych turniejach. Celem bardziej specjalistycznego przygotowania
wprowadza się sparingi wiązane (sparing, worek, tarcze, sparing) oraz wariant
strumieniowy, gdzie sparujący walczy cały czas z wypoczętymi sparingpartnerami.
Kombinacje technik na przyrządach są realizowane z dużą szybkością. W działaniach
taktycznych stosujemy kombinacje technik (kopnięcie, zejście z linii kontry, uderzenia
seriami, kopnięcia i uderzenia kończące akcję z wyskoku).
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Tab. 3. Przykładowy mikrocykl intensyfikujący
Pora
dnia

Pon.

Do
południa

Wt.

Śr.

Ćwiczenia
technicznotaktyczne

Wytrzymałość
tlenowa (bieg)

Techniki
ciosów
Po
Wytrzymałość
i
południu
siłowa
kopnięć,
szybkość

Sparingi

Czw.

Pt.

Sb.

N.

Siła
specjalna

Sparingi
wiązane,
strumieniowe

Technika
i taktyka

Technika
Sparingi
i taktyka,
gibkość

Odnowa
biologiczna

Na końcu okresu przygotowawczego, stosując mikrocykle kontrastowe,
przetwarzamy zdobytą wiedzę na konkretny wynik sportowy. Wtedy intensywność
zajęć nieznacznie spada, aby nastąpiła kumulacja efektów wcześniejszej pracy
treningowej zgodnie z zasadą superkompensacji92.
Wszystkie treningi w tym czasie są jak najbardziej zbliżone do tych warunków,
jakie będą panowały w przyszłej walce sportowej (pora dnia, temperatura hali
sportowej, dzień tygodnia). Dodatkowo należy doskonalić różnorodne techniki
ofensywno-defensywne, mając na myśli wykorzystanie ich w przyszłych walkach
sportowych.
Tab. 4. Przykładowy mikrocykl kontrastowy
Pora
dnia

Pon.

Do
południa

Wytrzymałość
specjalna

Po
południu

Wt.

Śr.

Czw.

Siła
specjalna
Sparingi

Walki
zadaniowe

Pt.

Sb.

Sparingi
sędziowane

Ćwiczenia
technicznotaktyczne

N.

Odnowa
biologiczna

Okres startowy składa się z podokresu stabilizacji formy i z samych zawodów.
Jest on najważniejszy dla każdego zawodnika i trenera. Sprawdza się w tym okresie
skuteczność stosowanych wcześniej metod treningowych. Najważniejszym zadaniem
tego okresu jest stabilność formy sportowej oraz stworzenie warunków do uzyskania
najlepszych wyników93.
Dla dobrej stabilizacji formy startowej w karate sportowym semikontakt
najważniejszy jest końcowy stan techniczno-taktyczny zawodnika oraz rozwój
wytrzymałości specjalnej pod kątem przyszłych turniejów.
W podokresie startu w turniejach główny nacisk kładzie się na wygrywanie
poszczególnych pojedynków. Względnie duża mobilizacja do zawodów stanowi
podstawę dobrego działania. W końcowym etapie okresu startowego występuje
najważniejszy turniej docelowy, dla którego konstruowany jest cały cykl szkoleniowy.

92
93

Por. Jagiełło W., Wieloletni trening judoków, Warszawa 2000.
Matwiejew S., Jagiełło W., Judo – trening sportowy, Warszawa 1997.
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Trening w tym czasie realizuje zadania stresowego oddziaływania wysokiego
sumarycznego obciążenia, zdolnego wywołać dodatkowy skok adaptacyjny, lub
stwarza odpowiednie warunki do aktywizacji procesów adaptacyjnych. Poprzez
przystosowanie i odnowę organizmu realizowane jest bezpośrednie przygotowanie
sportowców do specyfiki zbliżającego się turnieju94.
W momencie gdy już zbliżamy się bezpośrednio do zawodów, następuje tzw.
wyciszenie lub wygaśnięcie sparingowe. Główną cząstką treningową jest sparing
z partnerami z tej samej kategorii wagowej lub zbliżonej i o podobnym poziomie
umiejętności technicznych w systemie co najmniej 3-4 razy w tygodniu.
W tym okresie istotny nacisk kładziemy na trening szybkości specjalnej, gdzie
podtrzymujemy siłę i wytrzymałość, trenując głównie z obciążeniem partnera (siła
specjalna). W zakresie technik doskonalimy niemal wyłącznie techniki ręczne i nożne
oraz kombinacje techniczne o dużej specyfice (np. techniki uderzeń i kopnięć
z wyskoku), aby doprowadzić je do automatyzacji i perfekcji. Podczas tego typu
treningu objętość wysiłku gwałtownie maleje przy jednoczesnym wzroście
intensywności wykonywanych kombinacji.
Tab. 5. Przykład mikrocyklu ze startem w turnieju
Pora dnia
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Do
rozciągające,
rozciągające,
południa
technika,
technika,
taktyka
taktyka
Po
Odnowa
Odnowa
południu
biologiczna
biologiczna

Pt.

Sb.

N.

TURNIEJ

Ryc. 14. Intensywność mikrocyklu ze startem w turnieju

Wraz ze zbliżającym się startem w zawodach obciążenia treningowe stopniowo
maleją. Pełna odnowa organizmu realizowana jest w mezocyklu przedstartowym.

94

Jagiełło W., Wieloletni trening judoków, Warszawa 2000.
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Zawodnik powinien zregenerować siły, odtworzyć drzemiące w nim rezerwy
energetyczne i uzyskać odpowiednią formę przed właściwym startem.
Po zakończeniu dużej pracy wysiłkowej w okresie przygotowawczym oraz
startach w zawodach karate konieczne jest przejście do okresu przejściowego.
Głównym jego celem jest aktywny wypoczynek i odnowa biologiczna przy
jednoczesnym podtrzymaniu średniego poziomu ogólnej sprawności fizycznej (4050% poziomu startowego).
Przemyślany trening specjalistyczny w karate sportowym semikontakt powinien
opierać się na wszechstronnym przygotowaniu techniczno-taktycznym zawodnika.
Dobrze dobrany wachlarz ćwiczeń fizycznych i odpowiednia dieta daje nam
możliwość osiągania wyżyn w tym tak barwnym sporcie, a potrzeba wysokiego
wytrenowania, nienagannej techniki oraz bardzo dobrej odporności psychicznej
zawodnika warunkuje powodzenie i pewny udział w najbardziej prestiżowych
turniejach IBF-u i innych federacji.
Realizacja powyższych zamierzeń będzie możliwa, gdy trening ten będzie mógł
być realizowany zgodnie z zasadą wielokrotnych powtórzeń.
Wyraźne zmiany adaptacyjne zachodzą tylko wtedy, kiedy bodziec wysiłkowy
posiada odpowiednią siłę w stosunku do aktualnego stanu czynnościowego
organizmu95.
Obciążenie wysiłkowe możemy zwiększać tylko wtedy, gdy nastąpiła pełna
adaptacja do poprzednich, wcześniejszych możliwości zawodnika. Istotną kwestią jest
też fakt ciągłej kontroli intensywności formy zawodnika nawet wysokiej klasy, mimo
iż zna on dobrze własne możliwości startowe.
Są powszechnie znane przypadki, iż zawodnik z dużym doświadczeniem
turniejowym doprowadził organizm do niekontrolowanego przemęczenia, co mogło
być spowodowane z jednej strony nadmierną ambicją, a z drugiej nieznajomością
podstawowych reguł treningu sportowego.
Dlatego też bardzo istotną kwestią jest stosowna wiedza na temat struktury
treningu sportowego. Brak wiedzy to brak postępu w wyznaczonym sobie celu, to
niezadowolenie z własnej pracy, frustracja, a w efekcie końcowym koniec kariery być
może dobrego zawodnika.

Kubica R., Główne problemy fizjologii pracy i wydolności fizycznej, Kraków 1980; Jaskólski E., Wołkow L., Jagiełło
W., Biologiczne i pedagogiczne podstawy systemu szkolenia sportowego, Warszawa 2005.
95
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8. ANALIZA DZIAŁALNOŚCI STARTOWEJ
ZAWODNIKÓW STARTUJĄCYCH
W WALKACH SEMIKONTAKTOWYCH96
FEDERACJI IBF
W grupie czynności zawodowych trenera97 jest kierownicza rola w zakresie
organizacji i realizacji procesu szkolenia sportowego. W celu właściwej realizacji
treningu sportowego niezbędne jest prowadzenie działań sprawdzających, do których
zalicza się badanie sprawności ogólnej i specjalnej oraz poziomu umiejętności
technicznych zawodnika, a także analizę obciążeń treningowych i startowych.
Kolejnym elementem działań kontrolnych jest obserwacja i analiza walki sportowej.
Działanie to wymaga precyzyjnego opracowania metod i technik obserwacji. Do
najczęściej stosowanych należą: obserwacja (opis walki sportowej, ankietakwestionariusz, arkusze obiektywnych obserwacji), analiza oficjalnych dokumentów
z zawodów sportowych (protokoły sędziowskie, sprawozdania, regulamin zawodów),
technika filmowa – wideo, analiza komputerowa. Zadaniem końcowym jest określenie
rezultatów starcia, porównanie uzyskiwanych bieżąco i historycznie wyników, ocena
przebiegu walki sportowej w zakresie struktury czasowej oraz rzeczowej. Analiza
walki sportowej pozwala na weryfikację i modyfikację elementów procesu
treningowego w zakresie: prawidłowości rozwoju zawodnika, prognoz dotyczących
postępu, skuteczności oddziaływania różnych metod stosowanych w treningu, walce
i odnowie, badania wyników oraz zmian w rozwoju różnych grup zawodników,
modyfikacji procesu treningowego w kierunku konkretnych zawodów lub wybranego
przeciwnika, tworzenia indywidualnych charakterystyk zawodników, stawiania
Walki semikontaktowe to walki sportowe w jak najbardziej technicznej formule, gdzie dominuje szybkość akcji,
precyzja techniczna i zaskoczenie przeciwnika oraz jak najszybsze uzyskanie przewagi punktowej w regulaminowym
czasie 2-3 min. Występuje tutaj możliwość wykorzystania szerszej gamy technik i taktyk ocenianych za 2,3 punkty,
które powszechniej występują niż w walkach light czy full kontaktowych. Walczący mogą zadawać techniki ręczne
i nożne, w pełni kontrolowane powyżej pasa. Zawodnicy walczą w rękawicach 10 oz z ochraniaczami na stopę
i w ochraniaczach na krocze. Ochraniacze na zęby, golenie i na głowę nie są obowiązkowe. Walczący walczą do czasu
uzyskania przewagi punktowej w regulaminowym czasie lub przed czasem, gdy wystąpi tzw. pięciopunktowa
przewaga techniczna. Sędziowie w czasie trwania walki zwracają uwagę na to, aby walka była zatrzymywana
każdorazowo po uderzeniu. Zwycięzcą zostaje ten, kto zdobył więcej punktów po zakończeniu czasu walki, po odjęciu
punktów karnych. Zwycięzcą przez KO zostaje ten zawodnik, który uzyskał przewagę pięciu punktów, bez
odejmowania punktów karnych. Walka zostaje przerwana każdorazowo przy przyznaniu punktów, także karnych.
Walkę przerywa prowadzący walkę. Sędziowie liniowi pokazują swoje oceny sędziemu maty za pomocą lizaków.
Sędzia maty ogłasza werdykt zgodnie z większością głosów (z uwzględnieniem swojego głosu). Wszystkie werdykty
wydawane są zgodnie z zasadą większości (z wyjątkiem sytuacji, gdy sędzia przerwał walkę, aby przyznać punkt
[dodatni lub ujemny], albo prosi sędziów liniowych o przyznanie punktów [dodatnich lub ujemnych]). Jeśli sędziowie
liniowi pokazują „nic nie widziałem”, wtedy sędzia maty sam przyznaje punkt. Jeśli sędziowie liniowi dają tylko jedną
pozytywną lub negatywną notę lub komunikują „brak noty”, wtedy sędzia maty nie może przyznać punktu. Werdykt
sędziego powinien być umieszczony na tablicy wyników.
97
Sterkowicz S., Czynności zawodowe trenera, [w]: Sterkowicz S., Ambroży T. (red.), Ju-jitsu sportowe: proces
szkolenia (podręcznik trenera), Kraków 2003.
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konkretnych zadań treningowych poprzez symulację zachowań potencjalnych
przeciwników w walce, doboru czasu wysiłku i przerw w treningu interwałowym,
opracowywania wzorców technicznych wyznaczających kierunek szkolenia.
W sportach walki rozwinęło się wiele sposobów obserwacji i analizy przebiegu
rywalizacji: Sterkowicz i Kęsek w 1983 r. dokonali analizy walki w turnieju kobiet we
Włocławku98, w 1992 r. Sterkowicz przeanalizował wskaźniki określające stan
przygotowania zawodników w karate99, natomiast Maślej w 1999 r. dokonał analizy
porównawczej skutków zwiększonych obciążeń mechanicznych rąk u osób
uprawiających karate w porównaniu z zawodnikami judo 100. Szczegółowej analizy
struktury czasowej walki w judo dokonał w 1987 r. Sikorski i współautorzy101.
Analizę struktury czasowej rywalizacji judo na igrzyskach olimpijskich w Seulu
przeprowadził również Swiszczow102.
W 1991 r. Ruiken dokonał analizy konstrukcji czasowej rywalizacji w judo na
turniejach międzynarodowych w latach 1986-1990103. Wszystkie te badania miały na
celu z jednej strony uchwycenie trendów szkoleniowych, natomiast z drugiej
uzyskanie charakterystyk indywidualnych lub grupowych działalności startowej, np.
według kategorii wagowych czy poziomu osiągnięć sportowych.
W ju-jitsu sportowym brakowało przez długi czas (aż do 1999 r.)104
specjalistycznej oceny przebiegu działalności startowej, która w oczywisty sposób
wyznaczałaby rodzaj treningu w klubach Polskiego Związku Ju-jitsu (PZJJ).
Uzyskanie więc stosownej charakterystyki przebiegu tych walk sportowych przez
Sterkowicza i Ambrożego105 stało się podstawą, dzięki której można by było
analizować walki w innych podobnych dyscyplinach sportowych.
Celem przeprowadzonych badań własnych stała się charakterystyka rywalizacji
w walkach (semikontakt) karate sportowego z uwzględnieniem kategorii wagowych
oraz uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania.
1. Jakiego rodzaju techniki ręczne są najczęściej stosowane w walce
semikontaktowej?
2. Jakiego rodzaju techniki nożne są najczęściej stosowane w walce
semikontaktowej?

Sterkowicz S., Kęsek M., Charakterystyka działań podczas I Międzynarodowego Turnieju Kobiet (Włocławek 1983),
[w:] „Sport Wyczynowy”, 1983, nr 7, s. 19-26.
99
Sterkowicz S., Charakterystyka wybranych wskaźników określających stan przygotowania zawodników karate,
Kraków 1992.
100
Maślej P., Materiał badawczy stanowiący zapis wideo 92 walk seniorów z MP ’96 oraz IV Rzutu Ligi Seniorów
z 1996 r. Autorzy analizowali oddzielnie czas walki w stójce, parterze oraz czas przerwy prezentowany na Konferencji
Naukowej Międzynarodowej Federacji Judo (IJF) w 1999 r. w Birmingham.
101
Sikorski W., Mickiewicz G., Majle B., Struktura czasowa walki judo, [w:] „Sport Wyczynowy”, 1987, nr 7, s. 1317.
102
Swiszczow I., Kuraszkin A.I., Konowałow W.M., Żawbiert S.A., Batjunia Ż.W., Osobiennosti soriewnowatielnogo
pojedinka w borbie dziudo, [w:] „Tieorija i Praktika Fizicieskoj Kultury”, 1990, nr 12.
103
Ruiken R., Zeiteintilungbei Judo kämpfen, [w:] „Leistungssport”, 1991, nr 2.
104
Trzeba dodać, że PZJJ powstał stosunkowo niedawno, bo w 1994 r.; w 1999 r. dokonano zapisu i analizy 84 walk
czołowych zawodników polskiego i światowego ju-jitsu podczas VIII Indywidualnych Mistrzostw Polski Seniorów
w Katowicach.
105
Sterkowicz S., Ambroży T., Latinek K., Struktura czasowa i rzeczowa walki sportowej ju-jitsu, Wydawnictwo
LIPORT 2001; Ambroży T., Struktura treningu Ju-Jitsu, Warszawa 2008.
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3. Jakiego rodzaju ciosy i kopnięcia będą dominowały w walce semikontaktowej
w poszczególnych kategoriach
4. Jaki jest udział technik wysoko punktowanych do pozostałych technik celem
rozstrzygnięcia pojedynków?
5. Jaki wpływ miał przebieg walki na sposób jej zakończenia?
6. Jaki wpływ miała kategoria wagowa na przebieg i rodzaj walki?
Materiał badawczy stanowił cyfrowy zapis 70 walk semikontaktowych (po 10
walk losowo wybranych z każdej kategorii wagowej), które odbyły się w 2012 r. na
MŚ IBF-u w Budapeszcie. Badaniu poddano walki w siedmiu kategoriach wagowych:
-60, -65, -70, -75, -80, -90, +90. Analizując poszczególne pojedynki, notowano
w programie Microsoft Excel skuteczne akcje stosowane przez poszczególnych
zawodników – stosunek zadanych ciosów celnych do ciosów wyprowadzonych.
W zapisie uwzględniono także czas walki w tzw. regulaminowym czasie 2-3 min,
jednominutowej dogrywki w przypadku remisu, a także, w przypadku ponownego
remisu, dogrywki do tzw. pierwszego skutecznego ataku; również wygrane przed
regulaminowym czasem 2-3 min. Dodatkowo policzono techniki lewoi prawostronne.
O skuteczności decydowały szybkość i precyzja uderzenia. Odnotowano łącznie
1679 wszystkich akcji technicznych oraz te, z których zawodnicy zdobywali punkty,
a było ich w sumie 766. Analizie poddano także czas trwania pojedynków
w poszczególnych kategoriach wagowych. Czas mierzono stoperem z dokładnością do
0,1 s. Interesujące także były sposoby zakończenia pojedynków, które odczytywano
z materiałów DVD (wygrana zwykła; wygrana przed czasem przez tzw. przewagę
techniczną 5 pkt; wygrana w dogrywce pierwszej – 1 min; wygrana w dogrywce
drugiej – do tzw. pierwszego skutecznego ataku; wygrana przez dyskwalifikację
przeciwnika). Dane z arkusza kalkulacyjnego programu Excel poddano analizie
statystycznej w celu określenia:
1. Najczęściej stosowanych skutecznych akcji technicznych w walkach
semikontaktowych.
2. Liczby poszczególnych rodzajów ciosów i kopnięć przypadających na jedną
walkę z uwzględnieniem kategorii wagowych.
3. Sposobów przyznawania zwycięstwa.
4. Średniej długości walki w poszczególnych kategoriach wagowych
z uwzględnieniem różnych sytuacji taktycznych.
5. Stosunku technik lewostronnych do prawostronnych i ich wpływu na wynik
walki.
6. Wskaźnika skuteczności, stosunku wszystkich zadanych technik do technik,
które przyniosły cenny punkt zawodnikom w poszczególnych kategoriach
wagowych.
W celu dokonania analizy badanych zmiennych obliczono podstawowe miary
statystyczne, takie jak średnia arytmetyczna ( X ).
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Czas walki jest bezpośrednio związany z kwestią rozstrzygnięcia konkretnego
pojedynku i zależy od tego, czy zakończy się w regulaminowym czasie 2-3 min106, czy
w zwiększonym lub zmniejszonym wymiarze czasu107.
Rycina 15 przedstawia średni rozkład czasu trwania całej walki w poszczególnych
kategoriach wagowych.

Ryc. 15. Średni czas trwania walki w poszczególnych kategoriach wagowych

Analizując średni czas trwania walki w poszczególnych kategoriach wagowych,
stwierdzono, iż najdłużej pojedynki trwały w kategorii najcięższej +90 kg (średnia
długość walki wynosiła 124 s); w pozostałych kategoriach trwały: w kat. -60 kg
średnia długość walki wynosiła 103 s; w kat. -65 kg średnia długość walki wynosiła
88 s; w kat. -70 kg średnia długość walki wynosiła 109 s; w kat. -75 kg średnia
długość walki wynosiła 95 s; w kat. -80 kg średnia długość walki wynosiła 112 s;
w kat. -90 kg średnia długość walki wynosiła 104 s.
Najkrótsze pojedynki występowały w wadze -65 kg. Średnia długość wszystkich
walk wyniosła 105 s. Niewątpliwie na dosyć niedługi średni czas walki wszystkich
spotkań wpływ miały 3 dyskwalifikacje oraz 22 walki na 70 wszystkich, które
zakończyły się przed regulaminowym czasem. Daje to w sumie 35,7% wszystkich
walk.

Czas walki semikontaktowej w federacji IBF trwa 2 min, poza walkami finałowymi (walka o miejsca na podium),
które trwają 3 min.
107
W przypadku remisu po regulaminowym czasie 2-3 min następuje jednominutowa dogrywka; przy dalszym remisie
czas walki trwa do pierwszego celnego trafienia dającego zwycięski punkt.
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Legenda108
oi-tsuki – pchnięcie normalne
gyaku-zuki – pchnięcie przeciwne
uraken (mawashi-uchi) – uderzenie okrężne odwróconą pięścią
mae-geri – kopnięcie w przód
yoko-geri – kopnięcie w bok
mawashi-geri – kopnięcie okrężne
ushiro-geri – kopnięcie w tył
ura mawashi-geri – kopnięcie okrężne odwrotne
tobi mae-geri – kopnięcie w przód z wyskoku
tobi yoko-geri – kopnięcie w bok z wyskoku
tobi mawashi-geri – kopnięcie okrężne z wyskoku
ushiro mawashi-geri – kopnięcie okrężne tylne
tobi ushiro-geri – kopnięcie w tył z wyskoku
tobi ura ushiro mawashi-geri – kopnięcie okrężne tylne odwrotne z wyskoku
podcięcie wewnętrzną częścią stopy

Spośród wielu technik nożnych stosowanych w walkach w celu odniesienia
zwycięstwa niektóre szczególnie nadają się do tego, aby uzyskać podwyższone noty
punktowe – o jeden punkt więcej od noty zasadniczej109.

Ryc. 16. Rodzaje zwycięstw w analizowanych walkach

http://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_technik_w_Kyokushin.
Każda akcja techniczna nogą na głowę daje punkt podwyższony o 1, czyli w sumie 2 punkty; każda akcja
z wyskoku na korpus przeciwnika daje punkt podwyższony o 1, czyli w sumie 2 punkty; każda akcja z wyskoku
na głowę przeciwnika daje punkt podwyższony o 1, czyli w sumie 3 punkty – interpretacja regulaminu IBF-u.

108
109
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Rycina 16 pokazuje rodzaje zwycięstw w analizowanych walkach. Analizując
sposoby zakończenia walki, stwierdzono, iż najczęściej kończyły się one
w regulaminowym czasie 2-3 min (120-180 s). Tego rodzaju zwycięstwa zostały
przyznane w 40 walkach, tj. w 57,1% walk. Nieznacznie rzadziej zawodnicy
uzyskiwali zwycięstwo po dogrywce (w 5 przypadkach, co stanowi 7,1% walk)
i przed upływem regulaminowego czasu 2-3 min (w 22 spotkaniach, co przekłada się
na 31,5% walk). Dyskwalifikacją zakończono 3 walki, co daje nam 4,3% wszystkich
walk.
W tab. 6 zestawiono poszczególne akcje techniczne zastosowane przez
zawodników w poszczególnych kategoriach wagowych. Z analizy danych wynika, iż
niezależnie od kategorii wagowej zawodnicy najczęściej stosowali techniki ręczne
w postaci ciosów prostych tzw. oi-tsuki (wyprowadzane zgodnie z ruchem nogi
wykrocznej) i gyaku-tsuki (wyprowadzane przeciwnie do ruchu nogi wykrocznej), co
na ogólną liczbę wszystkich zadanych technik stanowi w sumie ponad 57% (oi-tsuki –
27%, gyaku-tsuki – 30,1%).

Ryc. 17. Liczba technik ręcznych oi-tsuki i gyaku-tsuki w stosunku
do wszystkich zadanych technik

Na ryc. 17 zobrazowano procentowy udział technik ręcznych w stosunku do
wszystkich technik. Interpretując zapis graficzny, można stwierdzić, iż najczęściej
zawodnicy stosowali ciosy proste gyaku-tsuki (średnio ponad 7 uderzeń na jedną
walkę), rzadziej ciosy oi-tsuki (średnio ponad 6 uderzeń na jedną walkę)110.
Z technik ręcznych dozwolonych w walkach semikontaktowych IBF-u
zanotowano sporadyczną liczbę uderzeń typu uraken mawashi-uchi, tj. 5,1%
z wszystkich zadanych technik. W kategoriach wagowych lekkich i średnich było ich
od 0 do 0,9%, a w kategorii ciężkiej -90 kg było już 6%, natomiast w najcięższej

110

Analizie poddano 70 walk semikontaktowych, po 10 walk losowo wybranych z każdej kategorii wagowej.
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kategorii +90 kg stanowiło to największą liczbę wszystkich zadanych technik, bo aż
32,8%.

Ryc. 18. Techniki ręczne typu uraken mawashi-uchi w poszczególnych kategoriach wagowych

Na ryc. 18 zobrazowano liczbę technik ręcznych typu uraken mawashi-uchi
w poszczególnych kategoriach wagowych. Interpretując zapis graficzny, można
stwierdzić, iż najczęściej zawodnicy kategorii najcięższej +90 kg stosowali ciosy
ręczne uraken mawashi-uchi (średnio ponad 6 uderzeń na jedną walkę), rzadziej ciosy
te stosowano w kategoriach lekkich i średnich.
Techniki ręczne oi-tsuki, gyaku-tsuki i uraken mawashi-uchi stanowiły dużo
większą część wszystkich technik – w sumie aż 62,2%.
Przewaga technik ręcznych nad nożnymi to naturalna tendencja wynikająca ze
specyfiki systemu walki i samego regulaminu walk semikontaktowych IBF-u,
preferującego szybkie akcje techniczne.
Pozostałe 37,8% wszystkich technik stanowiły techniki nożne różnego typu.
Największą liczbę, bo aż 13,5%, stanowiły kopnięcia frontalne mae-geri, 10,5%
kopnięcia mawashi-geri, 7,7% kopnięcia yoko-geri, 2,2% kopnięcia ushiro-geri, 1,7%
kopnięcia ushiro mawashi-geri. W granicach 1% i poniżej wystąpiły pozostałe
techniki (1,1% ura mawashi-geri, 0,4% tobi yoko-geri, po 0,2% tobi mae-geri, tobi
mawashi-geri, tobi ushiro-geri i 0,1% tobi ura ushiro mawashi-geri).
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Ryc. 19. Procentowy rozkład wszystkich technik w kategoriach wagowych

Jak wynika z ryc. 19, najczęściej zawodnicy stosowali kopnięcia frontalne maegeri (średnio ponad 3 kopnięcia na jedną walkę), rzadziej kopnięcia mawashi-geri
(średnio ponad 2 kopnięcia na jedną walkę), yoko-geri (średnio niecałe 2 kopnięcia na
jedną walkę), ushiro-geri (średnio niecałe 0,5 kopnięcia na jedną walkę), ushiro
mawashi-geri (średnio 0,4 kopnięcia na jedną walkę). Pozostałe techniki nożne
należące do rzadkości to: ura mawashi-geri (19 kopnięć na 70 walk), tobi yoko-geri
(7 kopnięć na 70 walk), tobi mae-geri (3 kopnięcia na 70 walk), tobi mawashi-geri
(4 kopnięcia na 70 walk), tobi ushiro-geri (4 kopnięcia na 70 walk) i tobi ura ushiro
mawashi-geri (1 kopnięcie na 70 walk).
W najlżejszej kategorii wagowej -60 kg ciosy proste oi-tsuki stanowiły 24,8%
wszystkich zastosowanych technik, natomiast ciosy gyaku-tsuki aż 27,4% – najwięcej
ze wszystkich technik w tej kategorii. W pozostałych kategoriach stosunek technik oitsuki do gyaku-tsuki wynosił odpowiednio: w kat. -65 kg 26,1% do 26,8%, co oznacza,
że liczba zadanych ciosów oi i gyaku rozłożyła się prawie po połowie; w kat. -70 kg
32,5% do 27,6%; w kat. -75 kg 28,6% do 33,3%; w kat. -80 kg 29,8% do 30,2%;
w kat. -90 kg 27,8% do 35,6%; w kat. +90 kg 18,2% do 31,8%.

43

Ryc. 20. Procentowy rozkład technik oi-tsuki i gyaku
w poszczególnych kategoriach wagowych

Na ryc. 20 odzwierciedlono rozkład technik ręcznych oi-tsuki i gyaku-tsuki
w poszczególnych kategoriach wagowych. Interpretując zapis graficzny, można
stwierdzić, iż najczęściej zawodnicy stosowali ciosy proste oi-tsuki i gyaku-tsuki:
średnio w stosunku 6,7 uderzeń oi do 7,4 uderzeń gyaku na jedną walkę w kategorii 60 kg; 7,3 uderzeń oi do 7,5 uderzeń gyaku na jedną walkę w kategorii -65 kg;
8 uderzeń oi do 6,8 uderzeń gyaku na jedną walkę w kategorii -70 kg; 6,7 uderzeń oi
do 7,8 uderzeń gyaku na jedną walkę w kategorii -75 kg; 7 uderzeń oi do 7,1 uderzeń
gyaku na jedną walkę w kategorii -80 kg; 6 uderzeń oi do 7,7 uderzeń gyaku na jedną
walkę w kategorii -90 kg. Najrzadziej ciosy te padały w kat. +90 kg: 3,6 uderzeń oi do
6,3 uderzeń gyaku na jedną walkę.
Interesujący jest fakt, iż techniki podcięcia nie były w ogóle stosowane przez
zawodników (technika „czysto” wykonywana – bez błędu, na punkt dodatni,
występuje na turniejach bardzo rzadko; częściej jest ona oceniana przez sędziów na
minus)111.
Do grupy tych technik należą:
• wszystkie techniki, których kopnięcia są wyprowadzane na głowę
przeciwnika, przeważnie punktowane za 2 punkty; są to: mawashi-geri, ura
mawashi-geri, ushiro mawashi-geri,
• wszystkie techniki, których kopnięcia są wyprowadzane na korpus
przeciwnika z wyskoku, punktowane za 2 punkty; są to: tobi mae-geri, tobi
yoko-geri, tobi mawashi-geri i ushiro tobi-geri,

Technika wykonywana na punkt dodatni jest wtedy, gdy stopa zawodnika wykonująca podcięcie stopy przeciwnika
prowadzona jest przy samej powierzchni podłoża; w przeciwnym razie jest ona oceniana przez sędziów na minus –
interpretacja szczegółowa przepisów walk semikontaktowych IBF-u.
111
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•

•

wszystkie techniki, których kopnięcia są wyprowadzane na głowę przeciwnika
z wyskoku, przeważnie punktowane za 3 punkty; są to: tobi mae-geri, tobi
yoko-geri, tobi mawashi-geri, ushiro tobi-geri i ushiro ura mawashi-tobi-geri,
akcje pozostałych technik nożnych kopane na korpus przeciwnika
punktowane klasycznie jak techniki ręczne za 1 punkt; są to: mae-geri, yokogeri, ushiro-geri i mawashi-geri.

Ryc. 21. Częstość stosowania technik wysoko punktowanych do pozostałych technik nożnych

Rycina 21 przedstawia analizę porównawczą technik nożnych wykonywanych za
2 lub 3 punkty techniczne do pozostałych technik nożnych.
Stosunek technik wysoko punktowanych do technik pozostałych wygląda
następująco:
• 242 techniki wysoko punktowane za 2 lub 3 punkty do 392 punktowanych za
1 pkt daje nam imponujący wynik porównawczy 38,2% do 61,8%.
• W technikach wysoko punktowanych dominuje technika mawashi-geri
w liczbie 176 technik na całą liczbę 634 technik nożnych, co daje wysoki
wynik 27,8%, tj. prawie 1/3 technik kopanych.
• Wystąpiła dość duża liczba technik o wysokim poziomie technicznym
w postaci: ura mawashi-geri – 19 technik (3%) i ushiro mawashi-geri – 28
technik (4,4%) na ogólną liczbę 634 technik nożnych z 70 przeanalizowanych
walk.
• Wystąpiła nieznaczna liczba technik o bardzo wysokim poziomie
technicznym w postaci: tobi yoko-geri – 7 technik (1,1%), tobi mawashi-geri
i ushiro tobi-geri – po 4 techniki (0,6%), tobi mae-geri – 3 techniki (0,5%)
i 1 technika ushiro ura mawashi-tobi-geri (0,2%) na ogólną liczbę 634 technik
nożnych z 70 przeanalizowanych walk.

45

Częstość stosowania technik wysoko punktowanych do pozostałych technik
nożnych112 celem szybszego i efektownego rozstrzygnięcia pojedynku przed
regulaminowym czasem jest przez zawodników przeciętnych rzadko stosowana. Są to
akcje wymagające akrobatycznej sprawności i dużych umiejętności technicznych
zawodnika, niemniej jednak cieszą się na turniejach dużym aplauzem publiczności
i wysokimi notami sędziów w przypadku starannej i poprawnie wykonanej techniki.
Istnieje jednak duże ryzyko wykonywania przez zawodników tych technik (zwłaszcza
za 3 punkty) na dodatnią notę punktową, ponieważ sędziowie mogą taką technikę
ocenić na minus ze względu na brak dostatecznej kontroli nad techniką wykonującego
dane kopnięcie na głowę przeciwnika113.
Przeprowadzając pogłębioną analizę technik lewo- i prawostronnych, można
stwierdzić, że w kategorii najlżejszej -60 kg na 270 wszystkich technik wykonanych
w 10 walkach stosunek technik lewostronnych (LS) do prawostronnych (PS)
przedstawia się jako 112/158, co daje wynik procentowy 41,5%/58,5%; w kat. -65 kg
124/156, co daje wynik procentowy 44,3%/55,7%; w kat. -70kg 99/147, co daje wynik
procentowy 40,2%/59,8%; w kat. -75 kg 102/132, co daje wynik procentowy
43,6%/56,4%; w kat. -80 kg 96/139, co daje wynik procentowy 40,9%/59,1%; w kat. 90 kg 102/114, co daje wynik procentowy 47,2%/52,8%; w kat. +90 kg 103/95, co
daje wynik procentowy 52%/48%.

Ryc. 22. Porównanie wszystkich technik lewo- i prawostronnych w poszczególnych
kategoriach wagowych

W przepisach IBF-u techniki wysoko punktowane to wszystkie techniki nożne kopane na głowę za 2 pkt oraz
techniki kopane z wyskoku na korpus za 2 pkt i na głowę za 3 pkt.
113
W przepisach IBF-u techniki ręczne i nożne wykonywane przez zawodnika muszą być pod całkowitą kontrolą;
każda wyprowadzona akcja techniczna musi wrócić do punktu wyjścia, inaczej może być zinterpretowana na minus –
brak kontroli nad techniką jest błędem.
112
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Wyraźnie widać, że występuje przewaga technik LS nad PS prawie we wszystkich
kategoriach wagowych oprócz kat. -70 i -75 kg, ale przy znikomej liczbie tych technik
(3 w kat. -70 kg i 1 w kat. -75 kg) mieści się to w obszarze tzw. błędu
statystycznego114.
Przeprowadzono analizę wyników tabeli w pionie, ale zanim odpowiemy na
wszystkie pytania, należy przeanalizować jeszcze wyniki porównawcze LS/PS
w poziomie tabeli w obrębie poszczególnych technik.
Na sumę 453 technik LS i PS oi-tsuki technik LS jest zdecydowanie więcej, bo aż
351, a PS 102, co daje nam wynik 77,5% do 22,5% technik LS/PS. Wniosek jest tylko
jeden: zdecydowana większość zawodników walczy w tzw. lewej pozycji walki115
i z tej pozycji w naturalny sposób wyprowadza techniki oi-tsuki.
Na sumę 506 technik LS i PS gyaku-tsuki technik LS jest zdecydowanie mniej, bo
tylko 109 w stosunku do technik PS, których jest aż 397, co daje nam wynik 21,5% do
78,5%. Wniosek jest analogiczny: z lewej pozycji walki technikę gyaku-tsuki
wyprowadza się swobodnie w naturalny sposób (predysponuje do tego lewa pozycja
walki – prawe gyaku-tsuki wyprowadzane jest z lewej pozycji walki).
Na sumę 86 technik LS i PS uraken mawashi-uchi technik LS jest zdecydowanie
więcej, bo aż 54 w stosunku do technik PS, których jest tylko 32, co daje nam wynik
62,8% do 27,2%. Wniosek jest analogiczny jak w przypadku techniki oi-tsuki: z lewej
pozycji walki technikę uraken mawashi-uchi wyprowadza się skuteczniej i w bardziej
naturalny sposób.
W przypadku technik nożnych wygląda to tak, że na sumę 226 technik LS i PS
mae-geri technik LS jest mniej, bo tylko 101 w stosunku do technik PS, których jest
125, co daje nam wynik 44,7% do 55,3%. Wniosek nasuwa się sam: z lewej pozycji
walki technikę PS mae-geri wyprowadza się nieco łatwiej dla większej części
zawodników.
Na sumę 129 technik LS i PS yoko-geri technik LS jest zdecydowanie mniej, bo
tylko 29 w stosunku do technik PS, których jest 100, co daje nam wynik 22,5% do
77,5%. Wniosek jest prosty: z lewej pozycji walki technikę PS yoko-geri wyprowadza
się dużo łatwiej dla zdecydowanie większej części zawodników.
Na sumę 176 technik LS i PS mawashi-geri technik LS jest mniej, bo tylko 70
w stosunku do technik PS, których jest 106, co daje nam wynik 39,8% do 60,2%.
Wniosek jest analogiczny jak powyżej, a mianowicie: z lewej pozycji walki technikę
PS mawashi-geri wyprowadza się nieco łatwiej z tzw. zakrocznej 116 dla większej
części zawodników.
Na niewielką sumę 37 technik LS i PS ushiro-geri technik LS jest zdecydowanie
mniej, bo tylko 6 w stosunku do technik PS, których jest aż 31, co daje nam wynik

Zbyt mała ilość danych nie daje nam prawdziwego obrazu rzeczywistej, analizowanej sytuacji.
W walkach semikontaktowych zawodnicy walczą przeważnie w bocznie ustawionej pozycji ciała (lewej lub prawej)
celem utrudnienia celnego ataku ze strony przeciwnika, stąd nazwa pozycji lewej walki lub prawej walki.
116
Zakroczna, wykroczna (w rozumieniu dosłownym oznacza „za krokiem”, „przed krokiem”) – terminy stosowane na
określenie pozycji nóg w ustawieniu bocznym; i tak: w lewej pozycji walki lewa noga jest nogą wykroczną, a prawa
noga zakroczną; w prawej pozycji walki jest odwrotnie.
114
115
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16,2% do aż 83,8%. Wniosek jest oczywisty: z lewej pozycji walki technikę PS
ushiro-geri wyprowadza się zdecydowanie łatwiej dla większej części zawodników.
Na nieznaczną sumę 28 technik LS i PS ushiro mawashi-geri technik LS jest dużo
mniej, bo tylko 9 w stosunku do technik PS, których jest 19, co daje nam wynik 32,1%
do 67,9%. Wniosek jest oczywisty: z lewej pozycji walki technikę PS ushiro
mawashi-geri wyprowadza się zdecydowanie łatwiej.
W pozostałych technikach rozłożenie technik nożnych LS/PS wygląda podobnie:
• kopnięcie okrężne odwrotne ura mawashi-geri LS/PS: 4/15 = 21%/79%;
• kopnięcie w bok z wyskoku tobi yoko-geri LS/PS: 0/7 = 100% technik PS;
• kopnięcie okrężne z wyskoku tobi mawashi-geri LS/PS: 2/2 = 50%/50%,
rozkład po połowie;
• kopnięcie w tył z wyskoku tobi ushiro-geri LS/PS: 3/1 = 75%/25%;
• kopnięcie w przód z wyskoku tobi mae-geri LS/PS: 2/1 = 66,7%/33,3%;
• kopnięcie okrężne tylne odwrotne z wyskoku tobi ura ushiro mawashigeri LS/PS: 0/1 = 100% technik PS.

Ryc. 23. Procentowe porównanie wszystkich technik lewoi prawostronnych w poszczególnych technikach

Mając te wszystkie szczegółowe analizy porównawcze technik LS do PS, należy
stwierdzić, że:
• zwykła lub zdecydowana większość technik nożnych jest wykonywana na
zawodach semikontaktowych IBF-u z lewej pozycji walki jako techniki PS;
• zdecydowaną większość technik oi-tsuki wyprowadza się z lewej pozycji
walki w naturalny sposób jako techniki LS;
• przeważającą większość technik gyaku-tsuki wyprowadza się z lewej pozycji
walki w naturalny sposób jako techniki PS;
• technikę uraken mawashi-uchi wyprowadza się skuteczniej i w bardziej
naturalny sposób z lewej pozycji walki jako technikę LS i na odwrót z prawej
pozycji walki jako technikę PS;
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Wskaźnik skuteczności w poszczególnych kategoriach wagowych wygląda
następująco (ryc. 24):

Ryc. 24. Porównanie wszystkich technik zadanych z technikami skutecznymi
w poszczególnych kategoriach wagowych

Dokonując analizy skuteczności wyprowadzanych technik w poszczególnych
kategoriach wagowych, trzeba stwierdzić, że średnia skuteczność wyniosła 45,6%.
Rozbieżność między najmniejszą a największą skutecznością zawodników w walkach
jest niewielka. Niemniej jednak zawodnicy w kategorii -75 kg okazali się najbardziej
skuteczni, osiągając wynik 50%, a w kat.-70 kg i +90 kg zawodnicy okazali się
najmniej skuteczni, osiągając odpowiednio wyniki 44,3% i 44,4%.

Ryc. 25. Zestawienie skuteczności poszczególnych technik
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Najbardziej skuteczną techniką w walce okazała się technika uraken, której
wskaźnik skuteczności wyniósł aż 55,8%. Następną z kolei okazała się technika
gyaku-tsuki (54,5%).
Z technik nożnych bardzo skuteczne w walce okazały się dwie techniki: yoko-geri
i mawachi-geri (po 51,9% skuteczności). Średnio skuteczna była technika ręczna oitsuki z wynikiem 38,6% skuteczności; z technik nożnych mae-geri z wynikiem 42,5%
i uchiro-geri 29,7%; pozostałe techniki o większym stopniu trudności osiągnęły nieco
niższy poziom skuteczności lub bardzo mały: tobi uchiro-geri 25%, ura mawachi geri
21%, ushiro i yoko tobi geri po 14,3%.
Podsumowując analizę rzeczową i czasową: trzeba stwierdzić, że na 1679 akcji
technicznych pojedynczych lub złożonych z kilku technik w 70 walkach (co stanowi
średnio 24 akcje na jeden pojedynek) wystąpił bardzo duży konglomerat techniczny
i widowiskowy walk.
Zwykła lub zdecydowana większość technik nożnych wykonywanych na
zawodach semikontaktowych IBF-u była prawostronna. Można to w jakimś sensie
porównać do walk sportowych w ju-jitsu, gdzie również dominowały akcje techniczne
w postaci rzutów wykonywane na prawą stronę117.
Biorąc pod uwagę fakt, że średni czas walki z 70 rozegranych spotkań to przedział
między 120 a 130 s, to przypadająca średnia ilość 24 akcji technicznych na jedną
statystyczną walkę daje nam imponujący wynik co najmniej jednej akcji technicznej
z częstotliwością co 5,4 s walki. Świadczy to o bardzo wysokim potencjale systemów
sportowych stosowanych w turniejach typu MŚ IBF-u, jak również o dobrym
poziomie technicznym samych zawodników i ich szkoleniowców.
Przeważająca większość akcji technicznych rozstrzygana była dzięki technikom
ręcznym, bo aż 62,2%. Techniki ręczne oi-tsuki, gyaku-tsuki i uraken mawashiuchi stanowiły zdecydowanie większą część wszystkich technik zastosowanych
w walkach. Przewaga technik ręcznych nad nożnymi to naturalna kwestia, jak już
wcześniej wspomniałem, wynikająca ze specyfiki systemu walki i regulaminu walk
semikontaktowych IBF-u, który preferuje szybkie ręczne akcje techniczne rozgrywane
w systemie walki bardzo podobnej do walk szermierczych. Można się tutaj ponownie
odwołać do walk sportowych w ju-jitsu, gdzie największa liczba punktów była
otrzymywana za techniki ręczne 118.
Spośród pozostałych 37,8% technik, które stanowiły techniki nożne różnego typu,
większość zawodników wybiera zdecydowanie szybszy wariant do osiągnięcia
zwycięstwa poprzez stosowanie prostych, szybkich i skutecznych technik nożnych.
Wystąpiło to aż w 61,8% przypadków wszystkich zadanych technik nożnych.
Często zawodnicy rezygnując ze stosowania technik nożnych trudniejszych
i niepewnych, których było 38,2%, na korzyść technik nożnych prostych
i skutecznych taktycznie w turniejach, wybierali efekt finalny bardziej w postaci
wyniku kosztem widowiskowości samej walki. W bardzo dużym stopniu obniżało to
walory medialne tej tak przecież pięknej dyscypliny sportu.

117
118

Sterkowicz S., Ambroży T., Latinek K., Struktura czasowa i rzeczowa walki sportowej ju-jitsu, Kraków 2001, s. 18.
Tamże.
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Najbardziej skutecznymi technikami w walce okazały się techniki uraken i gyakutsuki, których wskaźniki skuteczności wyniosły odpowiednio 55,8% i 54,5%.
Z technik nożnych bardzo skuteczne w walce okazały się dwie techniki: yoko-geri
i mawachi-geri, po 51,9% skuteczności.
Dobrze i fachowo opracowany przez IBF szczegółowy regulamin walk
semikontaktowych sprawił, że coraz częściej na zawody międzynarodowe, które
z reguły są otwarte, zjeżdża większa rzesza dobrych zawodników z wielu innych
federacji międzynarodowych.
W celu podniesienia atrakcyjności imprez organizowanych przez IBF należałoby
w przyszłości przeznaczyć większe fundusze na reklamę, sponsoring i udział
wpływowych osób trzecich ze świata biznesu i polityki. Niezaprzeczalny jest również
udział samych mediów w tych imprezach – bez mediów dzisiejsze imprezy sportowe
praktycznie umierają, stając się imprezami tylko samymi dla siebie.
Oczywisty jest też potężny udział środków finansowych z dotacji samorządowych
różnych szczebli na organizację tych imprez; w przypadku braku dotacji imprezy
bardzo szybko szarzeją i karłowacieją bez odpowiednich opraw estetycznych.
Szczegółowa analiza poszczególnych technik oraz ich liczba i częstotliwość
stosowania w walce uświadamia, jak obecnie wygląda przebieg walk
semikontaktowych i jakie są tendencje do osiągnięcia celu, jakim jest ostateczne
zwycięstwo, i to zwycięstwo w jak najbardziej efektownym stylu. Widowiskowe
walki i efektowne techniki są także dowodem, że karate sportowe, podobnie jak inne
dyscypliny, ewoluuje i wciąż się rozwija w stronę sportu jak najbardziej godnego
uwagi odpowiednich decydentów w kierunku proolimpijskim.
Na podstawie przeprowadzonej wnikliwej analizy 70 walk semikontaktowych
karate sportowego federacji IBF można wysunąć następujące wnioski :
• Zawodnicy w walce częściej stosowali ciosy proste oi-tsuki i gyaku-tsuki niż
inne techniki ręczne i nożne.
• Spośród kopnięć dominujących w kolejności usytuowały się techniki maegeri, następnie mawashi-geri, a potem yoko-geri.
• Techniki z wyskoku tobi-geri były stosowane sporadycznie.
• Podcięć wewnętrzną stopą nie zanotowano.
• Najczęściej walki były kończone przed regulaminowym czasem.
• Średnio najdłużej walki trwały w najcięższej kategorii wagowej +90 kg.
• Walki najkrótsze były w kategoriach lekkich -65 kg, -75 kg.
• Zwykła lub zdecydowana większość technik nożnych prawostronnych była
wykonywana na zawodach semikontaktowych IBF-u.
• Zdecydowana większość zawodników walczyła w tzw. lewej pozycji walki,
stosując techniki oi-tsuki jako techniki lewostronne.
• Przeważająca większość zawodników walcząca w lewej pozycji walki,
stosując techniki gyaku-tsuki, wykonywała je jako techniki prawostronne.
• Technikę uraken mawashi-uchi wyprowadzano w naturalny sposób z lewej
pozycji walki jako technikę lewostronną.
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Najbardziej skutecznymi technikami w walce okazały się techniki uraken
i gyaku-tsuki, których wskaźniki skuteczności wyniosły odpowiednio 55,8%
i 54,5%.
Z technik nożnych bardzo skuteczne w walce okazały się dwie techniki: yokogeri i mawachi-geri, po 51,9% skuteczności.
Zanotowano wysoki wskaźnik skuteczności w walce w kat. -75 kg.
Zanotowano średni wskaźnik skuteczności w kat. -60 kg i -80 kg.
Zanotowano nieco niższy wskaźnik skuteczności w kat. -70 kg i +90 kg.
Bardzo ważnym czynnikiem było dobre przygotowanie szybkościowowytrzymałościowe ze względu na specyfikę walki oraz aktywność
zawodników w poszczególnych kategoriach wagowych.

Wnioski aplikacyjne wynikające z analizy walki:
• Tworząc programy szkoleniowe zawodników przygotowujących się do startu
w zawodach International Budo Federation, należy zwrócić uwagę na
kształtowanie najbardziej skutecznych technik ręcznych – uraken i gyakutsuki oraz nożnych – yoko-geri i mawachi-geri.
• W przygotowaniach motorycznych trenerzy powinni być nastawieni na
kształtowanie szybkości, koordynacji i gibkości celem efektywnego
wykorzystania skutecznych technik walki.
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9. TRENING SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ
ZAWODNIKÓW STARTUJĄCYCH
W WALKACH SEMIKONTAKTOWYCH
FEDERACJI IBF
Trening sprawności fizycznej jest elementem struktury rzeczowej treningu
sportowego w sportach walki. Proces ten powinien opierać się na rozwoju
poszczególnych zdolności motorycznych. Odpowiedni poziom sprawności jest
warunkiem skuteczności techniki w walce sportowej karate.

Ryc. 26. Schemat kolejności zadań trenerskich w celu
optymalnego przygotowania zawodnika karate do walki sportowej

Siła, jako element sprawności fizycznej, jest zdolnością motoryczną słabo
kontrolowaną genetycznie, kształtującą się wraz z rozwojem osobniczym, który
charakteryzuje się brakiem jednolitego tempa wzrostu. Niezbędną składową treningu
sportowego jest regularne doskonalenie potencjału siłowego119. Siła mięśniowa
(będąca efektem napięcia mięśni) umożliwia pokonywanie oporu zewnętrznego lub
przeciwdziałanie temu oporowi kosztem wysiłku mięśniowego120. W ujęciu
mechanicznym według drugiej zasady dynamiki Newtona siła maksymalna jest
iloczynem masy i przyspieszenia.
Siła wykazuje wysoką podatność na trening, dlatego możliwa jest szybka
adaptacja do zmiennych warunków środowiskowych, gdzie może ona być
wykorzystywana do szerokiego spektrum działań121. Istnieją dwa mechanizmy

Zieleniewski S., Ćwiczenia siłowe w treningu miotacza kulą. Kultura Fizyczna, 1963, 16(5/6): 355-362.
Ulatowski T., Teoria sportu, Warszawa 1992; Sozański H. (red.), Podstawy teorii treningu, Warszawa 1993.
Szopa J., Mleczko E., Żak S., Podstawy antropomotoryki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Kraków
1996.
119
120

121
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wzrostu siły. Pierwszy, hipertrofia, jest związany ze zmianami morfologicznymi
i funkcjonalnymi zachodzącymi w tkance mięśniowej. W odpowiedzi na trening
następuje przyrost przekroju poprzecznego włókien kurczliwych, co pośrednio
pozwala zwiększyć możliwości przejawiania siły. Z kolei drugi, hiperplazja, oznacza
doskonalenie zdolności układu nerwowego, gdzie pod wpływem oddziaływania
odpowiednim treningiem wzorzec pobudzenia nerwowego może zostać zmieniony.
Doprowadza to do zaangażowania możliwie dużej liczby jednostek motorycznych
tworzonych przez neuron motoryczny (motoneuron) i zaopatrywanych przez niego
włókien mięśniowych122.
Rozwijając zdolności siłowe, a tym samym podnosząc poziom siły mięśniowej
poprzez trening oporowy, kształtuje się najbardziej adekwatny rodzaj siły, który
pozwoli zawodnikowi znacznie efektywniej wykonywać ruchy i czynności
charakterystyczne w uprawianej dyscyplinie sportu. Dla potrzeb metodyków treningu
w poszczególnych konkurencjach sportowych wyróżnia się odpowiednie rodzaje siły,
które można rozwijać i wykorzystywać:
• absolutna siła mięśniowa – siła możliwa do rozwinięcia podczas czynności
ruchowej bez uwzględnienia masy własnej ciała,
• względna siła mięśniowa – iloraz absolutnej siły mięśniowej i masy ciała
zawodnika,
• bezwzględna siła mięśniowa – zależna od całkowitego przekroju
poprzecznego mięśnia (masy mięśniowej),
• siła ogólna – możliwości siłowe całego układu mięśniowego, które stanowią
fundamentalny cel programu treningowego; jej rozwój jest niezbędny,
a pewne zaniedbania przy jej kształtowaniu mogą opóźniać rozwój sportowy,
• siła specjalna – charakterystyczna dla uprawianej konkurencji bądź
dyscypliny sportowej; odpowiada wzorcom ruchowym grup mięśniowych
szczególnie istotnych dla zawodnika podczas rywalizacji sportowej,
• siła szybkościowa – rozumiana jako zdolność rozwijania siły w jak
najkrótszym czasie (moc); uważa się, że moc decyduje o powodzeniu
w podnoszeniu ciężarów, grach zespołowych i sportach walki, a także
wybranych konkurencjach lekkoatletycznych,
• siła maksymalna – rozumiana jako wielkość siły możliwej do rozwinięcia
przez układ nerwowo-mięśniowy w trakcie dowolnej czynności ruchowej,
• wytrzymałość siłowa – zdolność powtarzalnego generowania siły przez
dłuższy okres.
Kształtowanie odpowiedniego rodzaju siły jest uzależnione od celów
postawionych przez trenera zawodnikowi. W kształtowaniu siły mięśniowej wyróżnia
się generalnie dwie główne, a zarazem bardzo rozbudowane metody dynamiczne
i statyczne, które funkcjonują w pięciu kompleksach123:
Kruszewski M., Kępa G., Merda W., Trening kulturystyczny w okresie przygotowawczym, Zeszyty NaukowoMetodyczne, Wydawnictwo AWF, Warszawa 1997.
123
Sozański H., Podstawy teorii treningu sportowego, Wydawnictwo COS, Warszawa 1999.
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metoda kształtowania maksymalnych możliwości siłowych – to metody
maksymalnych krótkotrwałych obciążeń (metoda ciężkoatletyczna),
metoda kształtowania możliwości szybkościowo-siłowych – to różnorodne
warianty metody interwałowej, np. praca na stacjach lub wykorzystywanie
metody plyometrycznej,
metoda kształtowania możliwości wytrzymałościowo-siłowych – to warianty
metody interwałowej charakteryzujące się dłuższym czasem pracy na każdej
stacji, średnimi i małymi obciążeniami,
metoda pośrednio wpływająca na rozwój siły poprzez kształtowanie masy
i definicji mięśniowej (body building) – tego rodzaju trening stosowany jest
w kulturystyce lub też podczas odzyskiwania lub budowania masy
mięśniowej, np. przy zmianie kategorii wagowej,
metoda rozwoju siły poprzez napięcia izometryczne – wykorzystywanie
napięć izometrycznych w sekwencji skurcz-rozluźnienie w formie statycznej.

Ryc. 27. Klasyfikacja zasad prowadzenia ćwiczeń oporowych
podczas budowania formy sportowej zawodnika karate semikontakt

Określając pewne założenia, jakie ma spełnić trening siłowy w przygotowaniu
fizycznym, nieodzowne wydaje się uwzględnienie wszystkich elementów
składających się na metodykę prowadzenia tego typu jednostek treningowych.
Pozwala to na maksymalne wykorzystanie potencjału zawodnika oraz walorów
treningu oporowego. Postępowanie z uwzględnieniem elementów metodycznych
doprowadza do ergonomizacji treningu, co sprzyja osiąganiu wysokiej formy
sportowej zawodników karate (ryc. 28).
Sposób wykorzystywania środków treningowych jest warunkowany koncepcją
planowania rozwoju siły. Proces treningowy oraz wykorzystywane elementy metodyki
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uzależnione są od zadań postawionych przez trenera zawodnikowi124. Właściwe
określenie założeń i odpowiednia realizacja sprzyjają rozwojowi nie tylko specjalizacji
sportowej, ale również pozostałych zdolności motorycznych. Przy odpowiednim
dozowaniu ilościowym, jakościowym i metodycznym można wspomagać rozwój
wytrzymałości, szybkości, gibkości. Tak wszechstronne zastosowanie traktuje siłę
mięśniową i rozwijające ją treningi jako podstawowy środek w kształtowaniu bazy
sprawnościowej w karate sportowym.

Ryc. 28. Elementy metodyczne w treningu siły mięśniowej

W większości sportów walki w trakcie zawodów oceniane są tylko te akcje, które
wywarły jakiś widoczny wpływ na przeciwnika, np. odchylenie głowy do tyłu po
skutecznym ataku. Można przez to rozumieć, że za „zbyt słabe uderzenie” nie zostanie
przyznany punkt przez sędziego. Analogie dostrzec można w sytuacji realnego

Schilling B.K., Falvo M.J., Chiu L.Z.F., Force-velocity, impulse- momentum relationships: Implications for efficacy
of purposefully slow resistance training, Journal of Sports Science and Medicine, 2008: 7: 299-304.
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zagrożenia, kiedy należy bronić zdrowia czy też życia, gdzie każde zadane uderzenie
powinno dążyć do wyeliminowania przeciwnika.
Celem treningu o charakterze siłowym jest m.in. tworzenie nowych, bardziej
wytrzymałych włókien mięśniowych. Spowodowane jest to systematycznym
treningiem (mięśnie przystosowują się do coraz większych obciążeń, jakim
poddawane jest ciało podczas treningu, dając organizmowi sygnał do ciągłego
wzrostu). Używając stwierdzenia „większe mięśnie”, mamy na uwadze fakt, że dają
one nie tylko silniejsze uderzenie, ale pełnią funkcję ochronną przed atakami
przeciwnika.
Na podstawie doświadczeń niektórych osób trenujących karate sportowe (walki
semikontaktowe) można stwierdzić, że zwiększając masę ciała, a co za tym idzie i siłę,
można czuć się w walce dużo silniejszym, stabilniejszym, a przede wszystkim
pewniejszym siebie. Oczywiście cały ten proces zwiększania masy trwa
u zawodników kilka lat, podczas gdy młody zawodnik dorasta, zwiększając z czasem
tzw. siłę eksplozywną125.
Bezpiecznym progiem zwiększenia suchej masy mięśniowej w skali roku wydaje
się próg ok. 3-5 kg 126.
Kolejnym elementem systemu kształtowania siły powinno być ułożenie dobrego
planu treningowego, który łączyłby stosowny rozwój siły oraz wzrost umiejętności
technicznych. Dość często trenerzy nie zalecają treningu siłowego swoim
podopiecznym, z obawy że tego rodzaju ćwiczenia wpłyną negatywnie na szybkość
i technikę zawodnika. Już wiele lat temu ćwiczenia na siłowni zostały
zakwalifikowane jako wartościowe uzupełnienie treningu podstawowego w niemal
każdej dyscyplinie sportu, w szczególności w sportach walki, a prowadzone badania
wskazują na ich pozytywny wpływ na motorykę.
Przykład stanowi postać Randy’ego Turpina z Wielkiej Brytanii, który ogłosił, że
dzięki treningowi siłowemu zawdzięcza zwycięstwo w MŚ w boksie. Innym
przykładem mogą być obecne gwiazdy walczące w UFC, K1 itp., których pokaźna
muskulatura jest w dużym stopniu zbliżona do muskulatury kulturystów
sylwetkowych127.
Istotne dla każdego czynnego „fightera” winno być dążenie do optymalnego
zwiększania swojej siły przy jednoczesnym zdroworozsądkowym pozostawaniu
w swojej optymalnej kategorii wagowej.
Silniejsze mięśnie, ścięgna i więzadła są ponadto mniej podatne na kontuzje, jakie
mogą się pojawić podczas treningów czy też zawodów. Dobrze wytrenowane mięśnie
mają zwiększoną kurczliwość i zdolne są do podwyższonego wysiłku, o wiele lepiej
też znoszą różnego rodzaju przeciążenia, do jakich dochodzi w walce.
Dawid Kisiel wskazuje własny przykład umiejętnego treningu siłowego (opracowanego przez W. Kisiela i
T. Ambrożego), który umożliwił mu płynne przejście z kategorii juniora młodszego (-55 kg) do kategorii seniora,
walczącego z dużym powodzeniem na licznych turniejach międzynarodowych.
126
Dawid Kisiel z własnego doświadczenia wskazuje na dobór odpowiednich metod treningowych zwiększających
masę mięśniową oraz siłę bez utraty szybkości. Są to metody treningu siły eksplozywnej oraz trening plyometryczny.
Dobór tego rodzaju treningu jest idealnym rozwiązaniem dla osób trenujących czynnie sporty walki, którzy chcą
rozwinąć swoją muskulaturę.
127
http://www.fight24.pl/sila-fizyczna-w-sportach-walki-kompendium-w-opracowaniu-kamiru-kopt/.
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Trening siłowy należy traktować jako cenne uzupełnienie treningu zasadniczego,
przy czym trzeba pamiętać o racjonalnym doborze obciążenia, zwracając uwagę na to,
aby było ono stosowane zgodnie z zasadą stopniowania trudności, przy zachowaniu
poprawnej techniki ćwiczenia.
Analizując charakterystykę walki w semikontakcie, która to walka rozgrywana
jest w klasycznej stójce, najbardziej odpowiednią opcją rozwoju siły znajdującej
zastosowanie podczas rywalizacji wydaje się droga angażująca optymalną liczbę
włókien mięśniowych. Zwiększenie masy mięśniowej poprzez trening siły metodą
body building stosuje się często podczas zmiany kategorii wagowej128. Wysiłek
wykonywany podczas walki karate sportowego trwa 2-3 min. Docelowo zawodnicy
mają stoczyć podczas turnieju od jednej do kilku walk średnio w okresie od 1 do 2
godzin, dlatego podczas przygotowań siłowych często korzysta się z metody
kształtowania siły, jaką jest odpowiednio dobrany trening w formie obwodu
stacyjnego (tab. 8).
Tab. 8. Popularne warianty siłowo-wytrzymałościowej formy treningu obwodowego129
Trening
Metoda
Sposób
Metoda
Metoda
Trening
interwałowy
małych
treningu
obwodowa
stacyjna
„Tabaty”
dużej
obwodów
intensywności
Liczba dni
treningowych
Liczba ćwiczeń
w treningu
Liczba serii
w ćwiczeniu
Liczba
powtórzeń
w serii/czas
trwania serii

3
i więcej

3

3
i więcej

3
i więcej

3

8-12

8-12

3-5

8

10

3-5
obwodów

3-5
obwodów

7-10
obwodów

1

3

15-20

8-12

10-15

20 s

20/40/60 s

Procent ciężaru
maksymalnego

40-50%

60-80%

50-70%

Tempo ćwiczeń

Szybkie (1/2)

Wolne (3/4)

Umiarkowane,
średnie (2/3)

Czas przerw

Brak przerw
pomiędzy
ćwiczeniami,
1-3 min
pomiędzy
obwodami

Przerwy
pomiędzy
ćwiczeniami
do 60 s,
3 min
pomiędzy
obwodami

Brak przerw
pomiędzy
ćwiczeniami,
1 min pomiędzy
obwodami

Obciążenie
własnym
ciężarem ciała
Szybki
wysiłek
do granic
możliwości
Przerwy
pomiędzy
ćwiczeniami
10 s,
czas trwania
obwodu 240 s

Małe opory
zewnętrzne
Umiarkowane
Przerwy
pomiędzy
ćwiczeniami
15 s,
do 3 min
pomiędzy
obwodami

Ambroży T., Struktura treningu Ju-Jitsu, Warszawa 2008.
Ambroży T., Ambroży D., Trening sprawności fizycznej w szkoleniu publicznych służb bezpieczeństwa. Kultura
bezpieczeństwa, Nauka – Praktyka – Refleksje, 2014, nr 15, s. 25-35.
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Uniwersalność tej metody polega na tym, że oprócz siły i szybkości kształtuje ona
wytrzymałość, tak istotną przy rozgrywaniu kilku dynamicznych walk w przeciągu
kilkudziesięciu minut. Efekt ten można uzyskać poprzez eliminację przerw między
seriami lub zwiększenie powtórzeń w każdym następnym ćwiczeniu. Taki sposób
treningu pobudza układ krążenia, układ oddychania oraz metabolizm mięśniowy.
Z uwagi na wszechstronność rozwoju sprawności taki zabieg stosuje się zarówno
w pracy z początkującymi, jak i profesjonalnymi sportowcami130.
Podczas toczonej walki dochodzi często do szybkiej wymiany ciosów, zmiany
pozycji, rytmu i tempa, dlatego znaczący wpływ będzie miała siła ramion, nóg,
grzbietu oraz innych części ciała. W celu rozwinięcia tego rodzaju optymalnej siły
należy wykorzystywać wiele metod i sposobów treningowych.
Jednakże aby różne metody odniosły zamierzony efekt, trzeba pamiętać, by
ćwiczenia siłowe (forma ruchu, opór, sposób pracy mięśniowej) były dopasowane do
techniki kopnięć, uderzeń czy szybkiej pracy nóg i rąk. Jest to zjawisko powszechnie
wykorzystywane w treningu sportowców różnych dyscyplin. Każdy sport łączy się
z charakterystyczną dla siebie specyfiką ruchów, dlatego powinno się stosować
bodźce treningowe pogłębiające wrodzone zdolności zawodnika i doprowadzające do
ich poprawy oraz zwiększenia możliwości siłowych tych mięśni, które biorą
bezpośredni udział w wykonywaniu danej techniki uderzanej czy kopanej. W ten
sposób dochodzi do „modyfikacji mięśnia” w stronę pożądanej charakterystyki,
zwiększając możliwość poprawy wyników, bicia rekordów i choć jednostronne
bodźce deformują wizualne walory sylwetki, to jednak znakomicie zwiększają
potencjał techniczny samego zawodnika131. Dobrze zbilansowane i pozostające
w równowadze z treningiem zasadniczym ćwiczenia pozwalają zawodnikowi na
optymalne wykorzystywanie swego potencjału podczas wszechstronnego i zmiennego
wysiłku zachodzącego w czasie samej walki.
W tab. 9 i 10 przedstawiono zasób ćwiczeń możliwych do wykorzystania
w treningu siły zawodników karate.

Ważny Z., Trening siły mięśniowej, Warszawa 1997; Sozański H., Witczak T., Starzyński T., Podstawy treningu
szybkości, Warszawa 1999; Doutreloux J.P., Muskulatura i rozciąganie, Łódź 2007.
131
Kruszewski M., Metody treningu i podstawy żywienia w sportach siłowych, Warszawa 2007; Ambroży T., Struktura
treningu Ju-Jitsu, Warszawa 2008.
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Tab. 9. Ilustracja ćwiczeń siłowych
Lp.
1.

Ćwiczenie
Uginanie
ramion
w podporze,
leżąc
przodem
(pompki).
Mięśnie
klatki
piersiowej.

2.

"Scyzoryki”
Mięśnie
brzucha.

3.

Przysiady.
Mięśnie
nóg.

4.

Wznosy nóg
lub tułowia
w leżeniu
tyłem.
Mięśnie
brzucha.

5.

Wyciskanie
w leżeniu.
Mięśnie
klatki
piersiowej.
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6.

Martwy ciąg.
Mięśnie
grzbietu.

7.

Uginanie
przedramion
ze sztangą
(podchwyt).
Mięśnie
ramion.

8.

Wyciskanie
zza karku.
Mięśnie
naramienne.

9.

Podciąganie
na drążku.
Mięśnie
najszersze
grzbietu.
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Tab. 10. Zasób ćwiczeń siłowych dla zawodników karate
Grupa mięśniowa
Mięśnie klatki piersiowej

Ćwiczenia
Wyciskanie w leżeniu (na płaskiej ławce oraz przy ustawieniu głową
w górę lub w dół)
Przenoszenie ramion bokiem w leżeniu (rozpiętki), przenoszenie ciężaru
za głowę w leżeniu tyłem, wyciskanie hantli w leżeniu tyłem
Uginanie ramion w podporze, leżąc przodem (pompki), ściąganie linek
wyciągu, zbliżanie do siebie drążków maszyny (Butterfly)
Dociąganie sztangi w opadzie (w chwycie szerokim lub wąskim,
Mięśnie najszersze grzbietu
tzw. „głownia”)
Dociąganie drążka wyciągu w siadzie lub opadzie, wiosłowanie na
maszynach, dociąganie sztangi do klatki w leżeniu przodem
Podciąganie na drążku, wspinanie po linie
Martwy ciąg
Mięśnie dolnej części
Skłony w tył w leżeniu przodem, skłony w przód ze sztangą na barkach
grzbietu
Wznosy nóg w leżeniu przodem
Uginanie przedramion ze sztangą (podchwyt)
Mięśnie dwugłowe ramion
Uginanie przedramion ze sztangą na modlitewniku, uginanie przedramion
ze sztangielkami
Podciąganie na drążku w podchwycie
Ugięcia ramion w podporze na poręczach
Mięśnie trójgłowe ramion
Francuskie wyciskanie, wyciskanie sztangi w wąskim chwycie
Pompki tyłem
Wyciskanie klasyczne
Mięśnie naramienne
Wyciskanie zza karku
Unoszenie sztangielek bokiem, przodem, w opadzie, unoszenie sztangi
wzdłuż tułowia
Pompki w staniu na rękach
Przejścia z leżenia do siadu (brzuszki), wznosy nóg w leżeniu tyłem,
Mięśnie brzucha
zwisie lub podporze
Spinania brzucha (różne pozycje wyjściowe), unoszenie równoczesne
tułowia i nóg w leżeniu tyłem (scyzoryki)
Skręty i skłony boczne, skrętoskłony z leżenia tyłem, przenoszenie nóg
na boki, skłony i wznosy nóg w leżeniu bokiem
Przysiady ze sztangą na barkach
Mięśnie czworogłowe ud
Wyprosty nóg w siadzie na maszynie, ćwiczenia wyciskania nogami na
suwnicy
Przysiady jednonóż, zeskoki w głąb, wyskoki z przysiadu
Martwy ciąg
Mięśnie dwugłowe ud
Ugięcia nóg w leżeniu przodem na maszynie
Ćwiczenia biegowe
Wspięcia na palce ze sztangą na barkach
Mięśnie łydek
Wspięcia na palce w siadzie na maszynie
Podskoki, skoki na skakance, przeskoki przez płotki lub skrzynie o różnej
wysokości
Uginanie przedramion ze sztangą (nachwyt)
Mięśnie przedramion
Uginanie nadgarstków ze sztangą (podchwyt lub nachwyt)
Pompki na palcach, ściskanie piłki tenisowej, zgniatanie kółka
gumowego
Mostki na głowie
Mięśnie szyi i karku
Skłony głowy z oporem, stanie na głowie
Przejścia przerzutem w mostku na głowie, obieganie głowy w mostku
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***
Szybkość to zdolność do wykonywania ruchów w jak najkrótszym czasie.
Umożliwia ona rozwinięcie maksymalnej prędkości ruchów, jaką może uzyskać
człowiek, przy określonych oporach zewnętrznych132. Jest cechą silnie kontrolowaną
genetycznie i zależy od:
• struktury mięśni (zawartość włókien szybkokurczliwych),
• maksymalnej mocy anaerobowej,
• czasu reakcji.
Warunkiem anatomicznym szybkiego ruchu jest szybki skurcz i następujące po
nim rozluźnienie włókien mięśniowych, zdolność do szybkich odpowiedzi na bodźce
(labilność procesów nerwowo-mięśniowych) oraz zawartość i szybkość rozpadu ATP
w mięśniach133.
Poziom szybkości opisują trzy składowe:
• Czas reakcji jest to czas, jaki upływa od zadziałania bodźca (np.
wyprowadzenia ataku za pomocą ciosu lub kopnięcia) do rozpoczęcia ruchu
(np. uniku lub bloku). W skład czasu reagowania wchodzi pięć składowych
cząstkowych, które zależą od wielu czynników zewnętrznych i wewnętrznych
zachodzących w trakcie walki sportowej.
• Czas ruchu prostego jest wyznacznikiem prędkości, jaką osiąga dana część
ciała (np. podczas ciosu lub kopnięcia) na określonej drodze. Czas ten zależy
głównie od wielkości pokonywanego oporu.
• Częstotliwość ruchów zależy od sprawności ośrodków nerwowych,
a zwłaszcza od motorycznych procesów sterowania i regulacji czynności
ruchowych (poziom zdolności koordynacyjnych), w szczególności od
szybkiego przechodzenia ze stanu pobudzenia w stan hamowania i odwrotnie.
Bada się ją poprzez rejestrację maksymalnej liczby ruchów podczas ciosów,
kopnięć lub kombinacji.
Wyżej wymienione składowe szybkości są względem siebie niezależne. Nie
zauważa się istotnego związku między czasem reagowania, szybkością ruchu prostego
i częstotliwością ruchów. Każda z wymienionych składowych posiada wiele
specyficznych uwarunkowań wbrew temu, że w złożonych aktach ruchowych wyraża
się najczęściej w postaci zintegrowanej.
Z przedstawionej charakterystyki wynika, iż celem ćwiczeń szybkościowych
w karate powinno być przygotowanie zawodnika do osiągnięcia jak najszybszego
reagowania na specyficzne bodźce oraz jak najwyższej prędkości przy wykonywaniu
odpowiedzi na nie i powtarzaniu cykli ruchów w kombinacjach technik.
Usprawnianie poszczególnych składowych szybkości wymusza zatem
zastosowanie w procesie szkolenia odmiennych metod oraz kompleksowego treningu
tej cechy (ryc. 29).

132
133

Sozański H., Witczak T., Starzyński T., Podstawy treningu szybkości, Warszawa 1999.
Ambroży T., Trening holistyczny – metody kompleksowej uprawy ciała, Kraków 2004.
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Ryc. 29. Metody treningu szybkości134

W przypadku gdy w działaniach szybkościowych występują objawy zmęczenia,
pojawia się nowa wspólna zależność pomiędzy szybkością i wytrzymałością,
oznaczana jako wytrzymałość szybkościowa. Jest to właściwość istotna w walce
i w treningu karate sportowego.
Do rozwinięcia perfekcyjnej szybkości w danym ruchu niezbędna jest
koordynacja tych grup mięśni, które w nim uczestniczą. Jest ona uzależniona od
sprawności centralnego układu nerwowego i koordynacji nerwowo-mięśniowej.
Szybkość jako przejaw motoryczności człowieka można wyrazić poziomem
możliwości przemieszczania w przestrzeni całego ciała lub określonych jego części
w możliwie jak najkrótszym odcinku czasu135. Zarówno jeden, jak i drugi element jest
istotny i podlega wytrenowaniu w walce zawodnika karate semikontakt.
Do predyspozycji zdolności szybkościowych zalicza się:
• proporcję włókien mięśniowych,
• sprawność układów enzymatycznych rozpadu fosfokreatyny i glikolizy
beztlenowej,
• czas reakcji i częstotliwość ruchów (koordynacja nerwowo-mięśniowa),
• proporcje dźwigni kostnych136.
Zdolność, jaką jest szybkość podczas walki w formule karate sportowego,
pozwala zaskoczyć przeciwnika i zakończyć walkę przed tzw. regulaminowym
czasem. Długotrwałe oraz wyspecjalizowane oddziaływanie treningowe prowadzi do
zmian adaptacyjnych utrwalonych i wymodelowanych poprzez specyfikę treningu
Ambroży T., Wprowadzenie do teorii sportu: poradnik metodyczny dla studentów, Wydawnictwo „Dla Szkoły”,
Bielsko-Biała 2007.
135
Osiński W., Antropomotoryka, Poznań 2003.
136
Szopa J., Mleczko E., Żak S., Podstawy antropomotoryki, Warszawa – Kraków 1996.
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w tej dyscyplinie sportu. Proces taki pozwala stworzyć model adekwatny do
wymogów karate sportowego i miejsca szybkości w całościowym modelu
przygotowania sprawnościowego zawodników semikontakt137.
W przypadku treningu karate sportowego nie wystarcza szybkość zadawania
ciosów i kopnięć, ale również istotne wydają się szybkie zejścia z linii ataku oraz
częste zmiany pozycji ciała w stójce, liczy się także czas reakcji obronnych przy
zbijaniu i blokowaniu ciosów i kopnięć przeciwnika.
W porównaniu z pozostałymi składowymi motoryki, np. siłą czy wytrzymałością,
gdzie nie dysponując specjalnymi predyspozycjami genetycznymi, można osiągnąć
znakomite rezultaty, rozwój szybkości jest uwarunkowany wrodzonymi,
indywidualnymi uzdolnieniami. Bez tych specyficznych, genetycznych uwarunkowań
nigdy nie osiągnie się zamierzonych efektów końcowych138.
Zawodnik karate sportowego musi być przygotowany do walki w sposób
kompleksowy, dlatego też pewne wrodzone braki szybkościowe można zastąpić
doskonałym przygotowaniem kondycyjnym i technicznym. Trzeba pamiętać, że
przewidziany czas walki w IBF-ie to kilka starć po 2-3 min i przygotowanie
wytrzymałościowe przy wyrównanym poziomie taktyczno-technicznym dwóch
zawodników może być decydujące o losach całego pojedynku.
***
Wytrzymałość to odporność organizmu na zmęczenie wywołane wysiłkiem
fizycznym o określonej intensywności i o ograniczonym przez nią czasie trwania lub
wykonywania pracy139. Jest ona uważana za cechę średnio uwarunkowaną
genetycznie, przy czym odziedziczalność różnych elementów decydujących o jej
poziomie jest różna140. Zależy ona od wielu elementów fizjologicznych. Elementy
fizjologiczne wchodzą w skład tzw. wydolności fizycznej, będącej podstawową
predyspozycją wytrzymałości. Poza tym na poziom tej cechy mają wpływ czynniki
somatyczne, stopień opanowania techniki ruchu oraz cechy psychiczne141. Zawodnik
trenujący karate sportowe musi często i intensywnie powtarzać specyficzne sekwencje
ruchowe. Na przykład biorąc udział w sparingu składającym się z pięciu
dwuminutowych rund, należy wielokrotnie wykonywać te same zestawy ruchów.
Długotrwałe wykonywanie powtarzających się ruchów może spowodować zmęczenie,
a w jego wyniku osłabienie sprawności startowej zawodników. Aby uchronić się przed
takim rozwojem sytuacji podczas treningu lub walki sparingowej, należy wypracować
tzw. wytrzymałość specjalną, aby narastające zmęczenie nie wpłynęło na poprawność
i efektywność walki. Wytrenowanie wytrzymałości specjalnej spowoduje wzrost
tolerancji na zmęczenie142.

Sozański H., Witczak T., Starzyński T., Podstawy treningu szybkości, Warszawa 1999; Ambroży T., Struktura
treningu Ju-Jitsu, Warszawa 2008.
138
Bompa T.O., Cechy biomotoryczne i metodyka ich rozwoju, Warszawa 1987.
139
Żarek J., Wytrzymałość w sporcie, Kraków 1990.
140
Szopa J., Mleczko E., Żak S., Podstawy antropomotoryki, Warszawa – Kraków 1996.
141
Ambroży T., Trening holistyczny – metody kompleksowej uprawy ciała, Kraków 2004.
142
Cochran S., Siła, szybkość i kondycja w sztukach walki, Zielonka 2011, s. 15.
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W praktyce sportowej wyróżnia się wytrzymałość: krótkiego, średniego i długiego
czasu lub też szybkościową, siłową, a także lokalną i ogólną143.
Uwzględniając przebieg walki karate sportowego oraz periodyzację treningu,
w kształtowaniu wytrzymałości można stosować w zasadzie wszystkie metody
treningowe (ryc. 30).

Ryc. 30. Metody treningu wytrzymałości

Aby móc w sposób efektywny kształtować wytrzymałość specjalną zawodnika
karate sportowego, powinno się wykonywać wysiłki o intensywności
submaksymalnej, oscylującej w granicach 90-95% możliwości organizmu. Wydaje
się, że jedną z najodpowiedniejszych form treningu w tej sytuacji może być trening
interwałowy. Charakterystyczne dla niego są krótkie bądź średnio długie okresy
ćwiczeń występujące na przemian z krótkimi lub umiarkowanie długimi okresami
odpoczynku144. Przenosząc tę zasadę na charakter i czas trwania walki karate
sportowego, powinno się konstruować trening tak, aby całkowity wysiłek oscylował
w czasie trwania pojedynczej walki turniejowej, tj. 2-3 min. Intensywność ćwiczeń
powinna oscylować pomiędzy 85-98% możliwości zawodnika. Pozwala to na
utrzymanie odpowiedniej szybkości podczas całej walki mimo wzrastającego
zmęczenia145.
Przykład treningu wytrzymałości specjalnej w formie obwodowej pokazuje
tab. 11.

Szopa J., Mleczko E., Żak S., Podstawy antropomotoryki, Warszawa – Kraków 1996.
Birch K., MacLaren D., George K., Fizjologia sportu, Warszawa 2008.
Ljach W., Kształtowanie zdolności motorycznych dzieci i młodzieży, Warszawa 2003;
Ambroży T., Struktura treningu Ju-Jitsu, Warszawa 2008.
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Tab. 11. Trening wytrzymałości specjalnej
Lp. Ćwiczenie

1.

Walka
z cieniem

2.

Trening
kopnięć
na worku

3.

Podskoki
na
skakance

Ilustracja ćwiczenia

67

4.

Trening
ciosów
na worku
bokserskim

5.

Przejścia
z leżenia
do siadu
na ławce
skośnej

6.

Kopnięcia
na tarczę
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7.

Bieg
bokserski

8.

Ciosy
na łapy
trenera
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***
Gibkość to cecha, która umiejscawia się na granicy cech strukturalnych
i funkcjonalnych w strukturze predyspozycji146.
Jest jedną z istotnych cech wspomagających motorykę każdego sportowca. Jej
wysoki poziom zwiększa ekonomikę ruchu147.
W treningu walki wręcz stanowi jedną z ważnych składowych wykonywania
technik w sposób obszerny i efektywny. Na poziom gibkości istotny wpływ mają
czynniki zewnętrzne, takie jak:
• temperatura otoczenia (niska temperatura zmniejsza gibkość),
• pora dnia (rano i wieczorem gibkość jest mniejsza, optymalny jej poziom
przypada pomiędzy godzinami 12 a 13),
• zmęczenie (po intensywnej rozgrzewce następuje poprawa gibkości, po
długotrwałym wysiłku następuje jej regres),
• stan organizmu,
• wiek oraz stan pobudzenia centralnego układu nerwowego148.
Aby poprawić gibkość, należy stosować regularnie ćwiczenia rozciągające.
Rozciąganie oprócz zwiększenia ruchomości w stawach może pełnić wiele innych
funkcji. Na początku treningu ćwiczenia dynamiczne mogą być równocześnie
dobrymi ćwiczeniami rozgrzewającymi. W końcowej fazie zajęć rozciąganie ułatwia
wypoczynek, regulując napięcie mięśni, likwidując skurcze i poprawiając krążenie
krwi w mięśniach. Rozciąganie jest także doskonałym ćwiczeniem odprężającym
i uspokajającym cały organizm149.
Regularne stosowanie ćwiczeń rozciągających i systematyczne wprowadzanie ich
jako uzupełnienia każdego treningu ułatwi zawodnikowi karate sportowego
wykonywanie uderzeń, kopnięć, a przede wszystkim technik wysokich (strefa jodan).
Prowadzenie i efektywność walki w formule semikontakt musi być poparte treningiem
zawierającym wszechstronne ćwiczenia rozciągające (ryc. 31) zgodnie z kolejnością
oddziaływania (ryc. 32).

Szopa J., Mleczko E., Żak S., Podstawy antropomotoryki, Warszawa – Kraków 1996.
Kurz T., Stretching – trening gibkości, Warszawa 1997.
Ambroży T., Trening holistyczny, Kraków 2005.
149
Kurz T., Stretching – trening gibkości, Warszawa 1997.
146

147
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Ryc. 31. Trening gibkości

Ryc. 32. Etapy treningu gibkości w karate sportowym

Koordynacja ruchowa to możliwości organizmu człowieka określające jego
gotowość do optymalnego sterowania i regulacji czynności ruchowych150. Jest ona
bardzo złożoną zdolnością biomotoryczną powiązaną z pozostałymi składowymi
sprawności fizycznej, określa możliwości współdziałania centralnego układu
nerwowego i układu ruchu. Poziom koordynacji danego zawodnika odzwierciedla
jego zdolność do wykonywania ruchów o różnym stopniu trudności w sposób szybki
i z dużą precyzją oraz wydajnością151.
Zdefiniowanie koordynacji jest dość skomplikowane, ponieważ może ona być
traktowana jako cecha jednorodna (tak określana jest w sporcie, np. w karate

150
151

Ljach W., Kształtowanie zdolności motorycznych dzieci i młodzieży, Warszawa 2003.
Bompa T.O., Cechy biomotoryczne i metodyka ich rozwoju, Warszawa 1987.
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sportowym, gdy zawodnik szybko opanowuje nawet złożone elementy techniki
i skutecznie je wykorzystuje w walce sportowej), a także jako zespół tzw.
koordynacyjnych zdolności motorycznych, które jednak najczęściej nie przejawiają
się w sposób wyizolowany, lecz synergistyczny, co utrudnia ich diagnozowanie.
Podstawowe, elementarne możliwości organizmu podczas wykonywania
dokładnych i precyzyjnych ruchów w zmieniających się warunkach zewnętrznych
określają predyspozycje koordynacyjne. Każda z predyspozycji koordynacyjnych
decyduje o efektywności zadania ruchowego, realizowanego w różnych warunkach
przestrzennych i czasowych152. Szopa i współautorzy153 wyróżnili dwie
podstawowe grupy predyspozycji koordynacyjnych:
• predyspozycje koordynacyjne oparte na sprawności uruchamiania
istniejących w ośrodkach programów ruchowych i są nimi: szybkość
reakcji prostej lub złożonej na bodziec wzrokowy, słuchowy lub
dotykowy, koordynacja receptorowo-ruchowa (wzrokowo-słuchowodotykowa), orientacja przestrzenno-ruchowa, szybkość – częstotliwość
ruchów (sprawność procesów pobudzania i hamowania), czucie
kinestetyczne (funkcje proprioreceptorów i ośrodków sterujących),
równowaga (funkcje proprioreceptorów i ośrodków sterujących oraz
narządu przedsionkowego), rytmizacja ruchów (funkcje ośrodków
czuciowych i ruchowych),
• uzdolnienia ruchowe mające znaczenie w procesie tworzenia nowych
programów ruchowych i należą do nich: szybkość i dokładność uczenia
się, które określają łatwość tworzenia nowych programów ruchowych,
oraz trwałość uczenia się, decydująca o stabilności powstałych programów
ruchowych.
Zdolności koordynacyjne to z kolei kompleksy predyspozycji połączone
wspólnym podłożem biologicznym i ruchowym, ukształtowane przez czynniki
genetyczne i środowiskowe oraz pozostające we wzajemnych interakcjach154. Są one
określane także jako procesy sterowania i regulacji czynności ruchowych oraz jako
formy przebiegu procesów regulacyjnych, odzwierciedlających złożony system
funkcjonalnych uwarunkowań leżących u podstaw realizacji motorycznych działań
opierających się na funkcjach centralnego układu nerwowego, które regulują
przebieg czynności ruchowych w zależności od zmieniających się warunków
zewnętrznych155. Zdolności koordynacyjne wyznaczają w znacznym stopniu
szybkość i jakość uczenia się czynności motorycznych i ich doskonalenia oraz
stabilizację już poznanych umiejętności wykonywanych w zaistniałej sytuacji
i warunkach156.

Szopa J., Mleczko E., Żak S., Podstawy antropomotoryki, PWN, Warszawa – Kraków 1996.
Tamże.
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Szopa J., Mleczko E., Żak S., Podstawy antropomotoryki, PWN, Warszawa – Kraków 1996.
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Raczek J., Mynarski W., Ljach W., Teoretyczno-empiryczne podstawy kształtowania i diagnozowania koordynacyjnych zdolności motorycznych, AWF, Katowice 1998.
156
Tamże.
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Do zdolności koordynacyjnych zalicza się: zdolności rytmizacji i równowagi,
orientacji czasowo-przestrzennej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, szybkość reakcji
motorycznej, sensomotoryczne różnicowanie, dostosowanie i łączenie ruchów i ich
częstotliwość157. Bardzo istotnym czynnikiem koordynacyjnym w szybkości
i dokładności uczenia się są uzdolnienia ruchowe.
Zdolności koordynacyjne w karate sportowym należy rozpatrywać w odniesieniu
do ich znaczenia dla prawidłowych ruchów ramion i nóg, współpracy zasadniczych
grup mięśniowych kończyn dolnych i górnych oraz całego ciała podczas realizacji
techniki (synchronizacji ruchów), a także dostosowywania ich do zmieniających się
warunków zewnętrznych (przeciwnik). Zdolności koordynacyjne stanowią element
składowy uzdolnień ruchowych i decydują o łatwości przyswajania techniki ruchu.
Ich wytrenowalność jest ograniczona, szczególnie w okresie dojrzewania
płciowego, i w dużym stopniu uwarunkowana genetycznie, szczególnie orientacja
przestrzenna i w mniejszym stopniu koordynacja wzrokowo-ruchowa158.
W ocenie istoty i poziomu koordynacyjnych zdolności motorycznych zawodnika
karate sportowego za podstawowe kryteria przyjmuje się:
• prawidłowość, poprawność ruchu – w sensie jakościowym adekwatność
działania ruchowego, w sensie ilościowym precyzja ruchu,
• szybkość – w kategoriach jakościowych czasowa aktywność, a w sensie
ilościowym prędkość wykonywania złożonych zadań,
• racjonalność, czyli jakościowo celowość, a ilościowo ekonomiczność
działania,
• kreatywność – w aspekcie jakościowym pomysłowość w wykonywaniu
zadania ruchowego, w sensie ilościowym powtarzalność tego
wykonywania159.
W treningu karate ćwiczenia koordynacji dotyczą rozwijania wszystkich jej
elementów składowych oraz doskonalenia techniki. Zważywszy na bardzo szeroki
przekrój stosowanych w walce technik, przygotowujący się zawodnik powinien
kształtować swoją koordynację poprzez uczenie się nowych ruchów oraz doskonalenie
już znanych w zmieniających się warunkach, wykorzystując do tego metodę
powtórzeniową. Przykłady ćwiczeń zawarto w tab. 12 (na podstawie Raczka
i współautorów)160.

Szopa J., Mleczko E., Żak S., Podstawy antropomotoryki. PWN, Warszawa – Kraków 1996.
Szopa J., Mleczko E., Żak S., Podstawy antropomotoryki, PWN, Warszawa – Kraków 1996.
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Osiński W., Antropomotoryka, Poznań 2003.
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Raczek J., Mynarski W., Liach W., Teoretyczno-empiryczne podstawy kształtowania i diagnozowania koordynacyjnych zdolności motorycznych, Katowice 1998.
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Tab. 12. Zasób ćwiczeń koordynacyjnych
Zasób ćwiczeń koordynacyjnych dla zawodników karate sportowego
Grupa ćwiczeń doskonalących równowagę w miejscu i w ruchu, np. wykonywanie kopnięć
mawachi-geri, may-geri, yoko-geri, uchiro-geri i innych rozłożonych na części składowe lub
kompleksowo
Ćwiczenia kształtujące wykonywanie szybkich obrotów, zwrotów, wyskoków np.: uników,
odskoków-doskoków w pozycji bokserskiej (walki) i zejść z linii ataku
Ćwiczenia lustrzane, np.: ciosy proste, ciosy sierpowe, z tzw. powrotem zgodnie z formułą
semikontaktu wykonywane przed lustrem, ciosy odwrotne, tzw. uraken, kopnięcia wyżej
wymienione
Ćwiczenia z wprowadzaniem dodatkowych ruchów do zasadniczej jego formy,
np. wykonywanie walki z cieniem markowanym lub usypiającym
Ćwiczenia realizowane w zmiennych i nietypowych warunkach walki turniejowej
Ćwiczenia z zastosowaniem nowych wariantów taktyki w zadaniach niezwiązanych
ze specjalizacją
Ćwiczenia zwinnościowo-akrobatyczne (m.in. kopnięcia z wyskoku proste i odwrotne)

Sprawność fizyczna i wysoko rozwinięte zdolności motoryczne świadczą jedynie
o doskonałym przygotowaniu atletycznym do startu zawodnika w turnieju. Jednak
samo przygotowanie fizyczne (jak wspomniano wcześniej) nie gwarantuje odniesienia
sukcesu, stanowi jedynie ważną składową treningu zawodnika i może stać się zupełnie
bezużyteczne, jeśli nie będzie poparte doskonałymi umiejętnościami technicznymi.
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10. KSZTAŁTOWANIE TECHNIKI ZAWODNIKA
PODCZAS PRZYGOTOWAŃ
DO WALK SEMIKONTAKTOWYCH W IBF
Techniką sportową określa się sposób wykonywania zadania ruchowego, który
w połączeniu z właściwościami budowy ciała i sprawnością fizyczną pozwala
uzyskiwać racjonalne i efektywnie najlepsze wyniki sportowe w sposób zgodny
z przepisami obowiązującymi w danej dyscyplinie161.
Karate sportowe stawia przed zawodnikiem wysokie wymagania dotyczące
przygotowania się do pojedynku w stójce. Formuła rywalizacji zmusza walczących do
opanowania szerokiego wachlarza technik ciosów i kopnięć.
Wydaje się, iż najbardziej odpowiednim schematem określającym szkolenie
techniczne w karate sportowym jest schemat proponowany przez Ambrożego162
(ryc. 33).

Ryc. 33. Etapy kształtowania techniki w karate sportowym

161
162

Sozański H., Witczak T., Starzyński T., Podstawy treningu szybkości, Warszawa 1999.
Ambroży T., Struktura treningu Ju-Jitsu, Warszawa 2008.
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Opanowane zadania ruchowe muszą zdawać praktyczny egzamin w walce
sportowej. Dobra technika powinna charakteryzować się następującymi cechami:
• przyjęciem jednoznacznego celu ruchu,
• dobrze zaznaczonym przedziałem czasowo-przestrzennym (faza przygotowawcza, główna, końcowa ruchu),
• poprawnie wyrażonym przedziałem dynamiczno-przestrzennym (rytm, płynna
kolejność napięć i rozluźnień),
• płynnością ruchu (koordynacja w stosunku do potrzeb),
• wysoką elastycznością (umiejętne pokonywanie i wykorzystywanie oporów
środowiska),
• wczesnym przewidywaniem ruchu (właściwe ustawienie koncepcji ruchu),
• przewidywaniem ruchów obcych (przeciwnik).
Z przeprowadzonej w pracy analizy walki sportowej wynika, że najpopularniejsze
i najbardziej skuteczne techniki: ciosy proste oi-tsuki i gyaku-tsuki (ryc. 34), kopnięcia
mae-geri (ryc. 35), mawashi-geri (ryc. 36) i yoko-geri (ryc. 37), techniki w wyskoku
(ryc. 38) oraz obrotowe (ryc. 39) stosowane były sporadycznie pomimo wysokiej
punktacji za ich skuteczne wykonanie. Dlatego w treningu karate sportowego powinny
one stanowić podstawowe elementy nauczania i doskonalenia, zarówno jako forma
ataku, jak i podstawa do opanowania obron i uników przed nimi, oraz jako element
kombinacji i kontrataków w celu skutecznych działań taktycznych w walce sportowej.
Do najważniejszych cech przygotowania technicznego zalicza się: swobodę,
ekonomikę i dostosowanie techniki do indywidualnych cech ćwiczącego163. Po
połączeniu racjonalnego przygotowania sprawnościowego z umiejętnościami
technicznymi pojawia się możliwość przygotowania zawodnika zdolnego do stoczenia
walki na poziomie mistrzowskim z najbardziej wymagającym przeciwnikiem.

Ryc. 34. Ciosy proste
163

Sozański H., Witczak T., Starzyński T., Podstawy treningu szybkości, Warszawa 1999.
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Ryc. 35. Kopnięcia w przód

Ryc. 36. Kopnięcie okrężne

Ryc. 37. Kopnięcie w bok

Ryc. 38. Techniki w wyskoku
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Ryc. 39. Kopnięcia z obrotem
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11. PRZYGOTOWANIE TAKTYCZNE
I PSYCHICZNE DO WALK
SEMIKONTAKTOWYCH
Taktyka sportowa w walkach karate to celowy i racjonalny, ekonomiczny
i planowany sposób prowadzenia walki, uwzględniający poziom możliwości własnych
i przeciwnika, teren i warunki walki, a także regulamin i przepisy obowiązujące
w danej dyscyplinie sportu w rywalizacji semikontakt.
Metody przygotowania taktycznego w karate sportowym obejmują przede
wszystkim:
• Metody doskonalenia racjonalnego rozkładu sił w czasie zawodów.
• Metody celowego wykorzystywania techniki podczas walki.
• Metody kształtowania umiejętności elastycznego stosowania przyswojonych
systemów, kombinacji i wariantów taktycznych, czyli przechodzenie
z jednego systemu działań taktycznych do drugiego w czasie trwania walki
sportowej.
W karate sportowym podczas przygotowań do walki trenerzy wraz z zawodnikiem
starają się wybrać adekwatny sposób prowadzenia walki z konkretnym
przeciwnikiem. Analizując materiały wideo z wygranych i przegranych walk
oponenta, wyznacza się jego mocne i słabe strony w celu jak najdokładniejszego
zaplanowania konfrontacji. Nawet podczas walk treningowych dobiera się
zawodników o podobnej budowie somatycznej i wyszkoleniu technicznym po to, by
oddać realia walki, którą przyjdzie stoczyć podczas turnieju. Bardzo ważnym
kryterium w ustalaniu planu walki jest aktualny stan fizyczny i psychiczny zawodnika.
Dobrze przygotowany musi się charakteryzować elastycznością, aby nie dopuścić do
„rozszyfrowania” umiejętności164.
Zawodnik realizujący systematycznie podczas starcia dobrze obrane założenia
taktyczne jest bardzo niebezpieczny. Doskonale neutralizuje ataki przeciwnika,
a kontratakując, wykorzystuje słabe strony jego obrony. Jednakże perfekcyjna
realizacja założeń taktycznych nie byłaby możliwa bez dobrego przygotowania
fizycznego, technicznego i psychicznego.
We współczesnym sporcie ten rodzaj przygotowania nabiera coraz większego
znaczenia. Przy względnie równym stanie wytrenowania sprawnościowego,
technicznego i taktycznego tu właśnie kryją się dodatkowe atuty decydujące
o końcowym powodzeniu165.

164
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Pawluk J., Zeszyty szkoleniowe nr 2, 3, Warszawa 1985.
Sozański H., Witczak T., Starzyński T., Podstawy treningu szybkości, Warszawa 1999.
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Sportowcy przygotowujący się do startów w zawodach powinni być w pełnej
mobilizacji i gotowości psychicznej, czyli posiadać optymalny poziom pobudzenia
emocjonalnego, jasność myślenia, trzeźwą ocenę możliwości swoich i rywala, brak
lęku przed przeciwnikiem, chęć aktywnej walki do końca o możliwie najlepszy
wynik166. Dużą rolę oddziaływującą na stan psychiczny zawodnika odgrywają
motywy, które są siłą napędową do treningu i walki oraz pokonywania trudności
w drodze do celu. Umiejętne ich wykorzystywanie, wzmacnianie i kierowanie jest
nieodzownym czynnikiem przygotowania psychicznego167.
Jeśli przyjrzeć się karierze sportowej np. wybitnych mistrzów boksu, łatwo
zauważyć, że duża część zawodników osiągnęła sukces dzięki wysokiej determinacji,
odpowiedniej motywacji i zaparciu się w sobie, w dążeniu do celu. Przykład stanowią:
Muhammad Ali, Mike Tyson czy Dariusz Michalczewski.
Zawodnik karate sportowego, jeżeli chce osiągnąć sukces, musi wykazywać
wysoki poziom motywacji i dużą siłę psychiczną. Każdorazowe podjęcie walki na
przestrzeni 8 x 8 m niesie ze sobą ryzyko przypadkowego nokautu, kontuzji, a nawet
uszkodzenia ciała. Zachowanie wykazujące słabość psychiczną zwiększa
prawdopodobieństwo przegrania walki, ale również odniesienia uszczerbku na
zdrowiu.
Powszechnie uważa się, że zwycięstwo w walkach semikontaktowych pozwala
wygrywać tzw. „chytrym lisom” nawet z najlepszymi, u których jednak ta formuła
walki nie cieszy się dużym zainteresowaniem.
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Ambroży T., Struktura treningu Ju-Jitsu, Warszawa 2008.
Sozański H., Witczak T., Starzyński T., Podstawy treningu szybkości, Warszawa 1999.
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12. ODNOWA BIOLOGICZNA, DIETA
I SUPLEMENTACJA ZAWODNIKÓW KARATE
O sukcesie końcowym procesu szkoleniowego, czyli zwycięstwie w zawodach,
decydują w równym stopniu trzy elementy: trening, rywalizacja i odnowa
powysiłkowa.
Wymagający trening przygotowujący oraz walka w zawodach karate sportowego
powodują, że organizm poddawany jest wielu bodźcom zewnętrznym wywołującym
zmęczenie. Jest to stan fizjologiczny, w którym dochodzi do ograniczeń
psychofizycznych, ale równocześnie chroni on przed nadmiernym wyczerpaniem
zasobów energetycznych ustroju. Do przyczyn powstawania zmęczenia zalicza się:
toksyczny wpływ kwaśnych produktów wysiłkowej przemiany materii, zadłużenie
tlenowe, zmniejszenie zasobów energetycznych organizmu, odwodnienie i utratę
elektrolitów168.
Zważywszy na niekorzystne efekty zmęczenia, konieczne jest, by obciążenia
treningowe i zabiegi odnowy stanowiły współzależne składniki tego samego procesu.
Do najbardziej rozpowszechnionych należą fizykalne środki odnowy biologicznej.
Popularność ich spowodowana jest prostotą i dostępnością stosowania oraz szczególną
rolą, jaką zajmują w procesie treningu.
Nie ulega wątpliwości, iż po walce i poprzedzających ją trudnych i wymagających
przygotowaniach odnowa biologiczna jest niezbędna, po pierwsze, aby szybciej
zregenerować i przywrócić organizm zawodnika do równowagi psychofizycznej, a po
drugie, aby zapobiegać przeciążeniom spowodowanym mikrourazami. Odpowiednio
dobrane zabiegi działają kojąco na organizm, ale także powodują znaczne odprężenie
psychiczne, co po przeżyciach związanych ze startem jest dodatkowym profitem
stanowiącym argument w dyskusji o konieczności regularnego stosowania zabiegów
odnowy biologicznej i umieszczania ich w planach treningowych.
Sauna, której działanie polega na pobudzeniu gruczołów dokrewnych i stymulacji
układu odpornościowego, regulacji pracy autonomicznego układu nerwowego,
rozluźnieniu napiętych mięśni, zrostów i poprawie ruchomości stawów, powoduje
oczyszczenie skóry ze złuszczającego się nabłonka i pobudza gruczoły potowe oraz
warstwę rozrodczą naskórka do lepszego działania. Następuje wzrost ukrwienia
i przemiany materii w mięśniach oraz zwiększenie ich siły. Sauna „ćwiczy serce”
i układ krążenia. Hartuje i zwiększa odporność organizmu. Regularne, cotygodniowe
kąpiele w saunie chronią przed infekcjami dróg oddechowych, poprawiają ukrwienie
skóry i błony śluzowej dróg oddechowych169.
Coraz częściej w okresach restytucji powysiłkowej stosowana jest krioterapia,
czyli odnowa biologiczna z zastosowaniem serii zabiegów (najczęściej 10 razy, od 1
168
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Kubica R., Podstawy fizjologii pracy i wydolności fizycznej, Kraków 1995.
Ulatowski T., Teoria sportu, Warszawa 1992.
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do 3 min pobytu w komorze) w niskich temperaturach (od -120 do -160 stopni
Celsjusza). Zmiany wywołane zimnem można podzielić na dwie grupy: zmiany
lokalne obejmujące określoną powierzchnię ciała, skórę i tkankę podskórną i zmiany
ogólne wpływające na reakcję centralną wywołującą wiele zmian hormonalnych
w organizmie.
Ekstremalnie niska temperatura zmienia istotnie przepływ krwi w obszarze skóry
i tkanki podskórnej. Po początkowym zwężeniu naczyń skórnych następuje ich
rozszerzenie (szczególnie nasilone po wyjściu z kriokomory) i przekrwienie skóry.
Nasilane są procesy naprawcze. Ograniczane są procesy zapalne. Zmiany
w przewodnictwie nerwowym powodują znaczne zmniejszenie dolegliwości
bólowych. Zmiany w centralnym układzie nerwowym mają w krioterapii
ogólnoustrojowej znaczenie dominujące. Nasila się wydzielanie hormonów
o charakterze anabolizującym (budującym). Zmiany w stężeniu neurohormonów
w mózgu wywołują wiele korzystnych dla organizmu zmian, w szczególności
wpływających na nastrój170.
Krioterapia i sauna są najczęstszymi formami odnowy biologicznej zawodników
karate sportowego.
***
W sportach walki odżywianie i suplementacja to bardzo istotne elementy.
Powszechnie słyszy się, że dzięki ciężkim treningom i wyrzeczeniom sportowcy
osiągają znakomite wyniki w uprawianej dziedzinie. Rzadko słyszy się o odżywianiu
i suplementacji, a przecież dzięki właściwej diecie można osiągać coraz lepsze
rezultaty i wyniki sportowe m.in. w sportach walki.
Suplementy diety to środki uzupełniające pożywienie w witaminy i minerały,
produkty złożone z substancji odżywczych. Po dokonaniu wyboru jednego lub kilku
suplementów trzeba zwrócić szczególną uwagę na właściwy sposób ich
przyjmowania, ponieważ tylko wtedy przyniosą zamierzone efekty.
Nigdy nie należy nagle, drastycznie zmieniać sposobu odżywiania się lub
wprowadzać do diety od razu dużej dawki suplementów. Wszelkie zmiany powinny
odbywać się stopniowo i z zachowaniem szczególnej ostrożności.
Ponadto badania dowodzą, że pora przyjmowania suplementów wpływa na
efektywność ich działania. Na przykład w celu szybszej regeneracji energii i mięśni
preparaty powinny być przyjmowane zaraz po wysiłku lub przed wysiłkiem. Zbyt
późne ich przyjęcie może zmniejszyć pozytywny wpływ na organizm171.
W dalszej części rozdziału przedstawiono w formie tabeli dokładne przeliczenia
dotyczące ustalenia zapotrzebowania kalorycznego. W zależności od okresu, w jakim
znajduje się zawodnik, należy indywidualnie do niego dopasować dietę, mając na celu
utrzymanie lub zwiększenie masy zawodnika czy też jej redukcję.
W tabeli wyodrębnione są trzy typy budowy ciała: ektomorfik, normal
i endomorfik. Ektomorfik to osoba o smukłej budowie ciała, niemająca tendencji do
nabierania masy, tzw. szybki typ metaboliczny. Normal to osoba, która posiada
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Sieronia A., Cieślar G., Krioterapia – leczenie zimnem, Bielsko-Biała 2007.
Delavier F., Gundill M., Suplementy żywnościowe dla sportowców, Łódź 2010, s. 17.
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częściowo cechy mezomorfika (cechującego się dobrym wyjściowym umięśnieniem),
a częściowo ektomorfika. Endomorfik natomiast to osoba o pyknicznej budowie ciała,
mająca tendencje do nabierania tzw. zbędnych kilogramów. W planie zawarta została
metoda tzw. rotacji węglowodanów, polegająca na wyodrębnieniu trzech grup
dniowych z różną ilością węglowodanów:
a) Normal Day to dzień, w którym spożywa się standardową ilość
węglowodanów wynikającą z obliczonego wcześniej zapotrzebowania.
Normal Day stosowany jest w dni o średniej aktywności (np. poranny jogging
+ klasyczny trening karate).
b) Low Day to dzień, w którym spożywa się ilość węglowodanów obniżoną
o 25% w stosunku do Normal Day. Zniżka węglowodanowa w owym dniu ma
zastosowanie, kiedy wypada nam dzień regeneracji lub dzień wolny od
treningu siłowego czy też techniczno-taktycznego. Uzasadnienie jest dość
oczywiste i sensowne. W takim dniu nasz organizm ma mniejsze
zapotrzebowanie energetyczne niż w dni treningowe, o wzmożonym wysiłku
fizycznym, co przekłada się w logiczny sposób na zniżkę węglowodanową.
c) High Day to dzień, w którym spożywa się ilość węglowodanów zwiększoną
o 25% w stosunku do dnia wyjściowego (Normal Day). Zwyżka
węglowodanowa daje znacznie większe możliwości energetyczne –
węglowodany są „paliwem energetycznym” dla naszych mięśni. Dzień
wysokich węgli należy ustalić w dni o wzmożonym wysiłku fizycznym oraz
o zwiększonym wydatku energetycznym (np. poranny jogging + trening
siłowy + specjalistyczny trening sparingowy). Widać z powyższego, że
w takim dniu zawodnik potrzebuje więcej węglowodanów, aby mógł mieć
zwiększony wydatek energetyczny.
Podsumowując: trzeba stwierdzić, że należy tak dopasować plan treningowy do
planu dietetycznego, aby tzw. „tygodniowe zapotrzebowanie” było stałe. Ma to bardzo
ważne znaczenie, szczególnie w okresie redukowania masy ciała. Najważniejszym
elementem jest tzw. stałe utrzymanie deficytu kalorycznego (który jest różny
w zależności od typu budowy ciała i uwarunkowań genetycznych) na poziomie
tygodniowym. Rozumienie powyższej kwestii jest następujące: nasze siedmiodniowe
zapotrzebowanie kaloryczne = constans, a w związku z tym tak dobieramy poziom
węgli, aby dwa dni były na wysokim poziomie węglowodanowym, dwa dni na niskim
poziomie a trzy dni na standardowym poziomie węglowodanowym. Bilans
całotygodniowy ma być stały.
Przykładowy kalkulator dietetyczny dla zawodnika w wieku 23 lat o wzroście 179
cm i o masie ciała 88,5 kg. (Kalkulator ten został stworzony przez zawodnika IBF-u
Dawida Kisiela – jest to autorski program przygotowany pod kątem startów
w zawodach sportowych).
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Przykładowy tygodniowy bilans energetyczny dla ektomorfika.

Przykładowy tygodniowy bilans energetyczny dla typu normal.
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Przykładowy tygodniowy bilans energetyczny dla endomorfika.

Przykładowy bilans energetyczny dla diety redukcyjnej, który autor (Dawid
Kisiel) opracował przy wykorzystaniu pozycji Wilka i Płanety Mogę schudnąć172,
przygotowując się do MŚ IBF-u 2012.
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Wilk T., Płaneta A., Mogę schudnąć, Kraków 2012.
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Tab. 13. Tygodniowy rozkład posiłków
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Tygodniowy rozkład kaloryczny ujemnego bilansu energetycznego wykorzystany
przy redukcji masy ciała, odnoszący się do powyższego rozkładu posiłków.

Tygodniowy rozkład makroskładników ujemnego bilansu energetycznego
wykorzystany przy redukcji masy ciała, odnoszący się do powyższego rozkładu
posiłków.

Dostęp do aktywnego kalkulatora dietetycznego na stronie internetowej:
http://www.jujitsukarate.pl/.
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13. ROLA MISTRZA-TRENERA
W KSZTAŁTOWANIU ZAWODNIKÓW KARATE
IBF jest federacją ponadstylową zrzeszającą kilkadziesiąt organizacji krajowych
różnych kultur, języków i narodów. Wszystkich łączy wspólny cel i idea
nowoczesnego sportowego karate oraz współzawodnictwo w obrębie przyjętego
regulaminu rozgrywek sportowych. W celu sprostania wymaganiom wspólnej idei
usportowienia wielu dziedzin i odmian sztuk i sportów walki w obrębie IBF-u istnieje
potrzeba wytyczenia pewnych wspólnych i kluczowych kanonów wartości etycznych,
którymi powinien kierować się współczesny trener-mistrz sztuk walki, aby skutecznie
kierować całym skomplikowanym procesem szkolenia zawodnika.
Dobrze wyszkolony sportowiec to całościowa i świetnie ze sobą zespolona
instytucja, dlatego system szkolenia z całym zasobem instrumentów technicznotaktycznych o wysokich walorach fizycznych i osobowościowych to też potężna
machina złożona ze współdziałających ze sobą wyspecjalizowanych elementów,
pracujących w celu osiągnięcia synergistycznego efektu końcowego. W dobie tak
wielkiej globalizacji życia społecznego, nadmiernego konsumpcjonizmu oraz utraty
tożsamości istnieje duża potrzeba wypracowania wspólnego etosu etycznego mistrzatrenera opartego na znanych i sprawdzonych kanonach nieprzemijających wartości.
Dla potrzeb naszych rozważań teoretycznych weźmy na warsztat dwa systemy
wartości, na których spróbujemy oprzeć kanon funkcjonowania dzisiejszego IBF-u,
zbudowany z etycznego etosu średniowiecznego rycerza dawnej Europy i kanonu
samurajskiego rycerza dawnej Japonii.
Etos rycerski średniowiecznej Europy to ogromny zespół wartości i zasad,
ukształtowanych przez krąg średniowiecznej kultury rycerskiej, którymi cechował się
idealny wojownik tak w życiu codziennym, jak i na wojnie. Historycznie wywodzi się
on ze starożytnej kultury greckiej, gdzie kształtował się już dużo wcześniej
pierwowzór pozytywnej, etycznej postawy ateńskiego zawodnika.
Wzorowy uczestnik dawnych igrzysk powinien wykształcić w sobie takie cnoty,
jak: dbałość o cześć swojego imienia, rodziny i najbliższych; pragnienie sławy, które
wynikałoby z tradycji ateńskich, gdzie zwycięzca zostawał okrywany wieńcem z liści
laurowych dających mu sławę pośmiertną; dążenie do uczciwego zwycięstwa,
ponieważ wygrana w nieuczciwy sposób przynosiłaby hańbę zawodnikowi i obrażała
bogów (Zeusa, któremu w geście zadośćuczynienia trzeba by było stawiać pomnik
przebłagalny za dopuszczenie się oszustwa w walce); męstwo (było jedną
z naczelnych cech dobrego wojownika; mężny wojownik okrywał się wieczną sławą,
np. postać Achillesa); rzetelność, wojownik, który nie przykładał się należycie do
fechtunku, szybko ginął na polu walki i perfekcjonizm swojego rzemiosła, którym
posługiwał się w walce, doprowadzał sprawność bojową do mistrzostwa, co
przynosiło mu oczywistą sławę i w naturalny sposób przedłużało życie.
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Przykładny uczestnik igrzysk posiadał wiele cnót, które z czasem przeniesiono do
średniowiecza. Chrześcijański etos rycerza zachodniej Europy Marii Ossowskiej
w jakimś sensie spokrewniony z etosem ateńskim wskazuje nam na najistotniejsze
cechy, które dobry rycerz powinien posiadać:
• Dobre urodzenie – mógł być pasowany z niższego stanu za szczególne zasługi
na polu bitwy lub za wierną służbę swojemu władcy.
• Promieniowanie urodą i wdziękiem – urodę i wdzięk rycerza podnosił
dostojny strój i zbroja, która winna być cały czas lśniąca i czysta.
• Siła – była niezbędna do noszenia ciężkiego uzbrojenia i wykazywania się
w walce.
• Sława – musiał zabiegać o dobre imię i sławę na polu bitwy czy w turnieju.
• Przestrzeganie zasad walki – w dzisiejszym znaczeniu musiał przestrzegać
zasad fair play, nie mógł splamić się niesławą.
• Śmierć na polu bitwy – szlachetny sposób zakończenia życia dla rycerza to
śmierć na polu bitwy stoczonej w słusznej sprawie.
• Sposób walki – powinien być czysty, pozbawiony wszelkich oszustw
i niegodnych chwytów rycerza; w przypadku utraty broni przez przeciwnika
do dobrego tonu należało ustąpienie mu pola walki, aby na nowo mógł podjąć
broń do dalszej potyczki.
• Miłość do wybranki – rycerz powinien mieć wybrankę serca, służyć jej swoją
opieką, składać swe hołdy i uwielbienia, a także sławić dobre imię wybranki.
• Wykluczone było zabijanie przez rycerza kobiet i dzieci – poniósłby on
niewybaczalną plamę na swoim honorze, gdyby dopuścił się podobnego
czynu173.
Większość cech idealnego rycerza, które ukształtowały się w średniowieczu,
pokrywają się z tymi, które występowały u wzorowych zawodników starożytnej
Hellady.
Odmienny systemem wartości od tego, który dominował w kulturze zachodniej
Europy, wywodzi się z Dalekiego Wschodu. Jest to japoński system wartości
samurajskich bushido. Bushidō (z jap. bushi-dō – droga wojownika) to niezapisany
zbiór zasad etycznych japońskich samurajów, inaczej zwany wojskowym etosem
moralnym okresu feudalizmu. Miał on na celu doskonałe uzależnienie lenników od
panów, czyniąc z nich świetnych i karnych żołnierzy oraz oddane i wierne do końca
życia sługi.
Powszechnie znanym i szanowanym autorytetem w świecie, w dziedzinie karate,
opierającym się mocno na kodeksie japońskim bushi-dō była do niedawna żyjąca
postać i żywa legenda twórcy współczesnego karate kyokushinkay Masutatsu Ōyamy.
Wg niego - odwaga, jeśli nie działa w słusznej sprawie, jest tylko przemocą
i „barbarzyństwem”174.
Por. Ossowska M., Ethos rycerski i jego odmiany, [fragmenty w:] Między tekstami Średniowiecza, Gdańskie
Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 2002, s. 118-120.
174
M., Ōyama, Mas Ōyama’s Karate Philosophy. The Kyokushin Way, Tokyo, Japan 1979.
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W swoich licznych opracowaniach o karate przytaczał on podstawowe zasady
bushido, które można zawrzeć w kilku generalnych zasadach:
• Uprzejmość (rei) – japońska kultura akcentuje ją jako jedną z wielu cnót,
chodzi o prawdziwe i autentyczne okazywanie szacunku dla innych ludzi i ich
uczuć. Grzeczność i uprzejmość muszą iść w parze ze szczerością.
• Dobroć i współczucie (jin) – te cechy przystoją samurajowi w stosunku do
słabszych, uciśnionych, podbitych. Uszlachetniają jego duszę. Prawdziwą siłę
stać na gest dobroczynny i miłosierny, który wypływa ze współczucia
i sprawiedliwości. Uczucia te każą nam liczyć się z niedolą i cierpieniem
innych.
• Prawda i prawdomówność (makoto) – to cechy, bez których grzeczność
i uprzejmość nie istnieją. W Japonii ta cecha jest bardzo wysoko ceniona: im
wyżej ktoś jest w hierarchii społecznej, tym większe stawia sobie wymagania
prawdomówności.
• Honor (meiyo) – najcenniejszy element bushi, jaki posiadał (oprócz broni).
Gdy tracił honor, to tracił wszystko i skazany był na hańbę.
• Obowiązek wierności (chuugi) – poddaństwo i wierność stanowią fundament
społeczeństwa feudalnego. Samuraj pojmował swoje życie jako służbę.
Wierność panu nadawała sens jego egzystencji. Pokora i oddanie się panu czy
sprawie-idei porządkowało jego życie.
• Wychowanie i charakter wojownika – wykształcenie i wiedza nie miały dla
samuraja znaczenia. Jako człowieka określały go mądrość, dobroć i odwaga.
Wiedza tyczyła się jego rzemiosła i zasad etycznych. W pogardzie miał
dostatek i wygodne życie, brzydził się zarabianiem i liczeniem pieniędzy.
Głównym jego celem było kształtowanie siły swego charakteru.
• Panowanie nad sobą (gi) – absolutna równowaga ducha, bez zakłóceń. Od
najmłodszych lat uczył się znosić cierpienia i niewygody. Przyjmował
z pokorą wszystkie przeciwności losu, nie okazując smutku ani
niezadowolenia. Okazywanie uczuć wyższych uznawał za objaw słabości.
• Obyczaj samobójstwa i zemsty (seppuku i kataki uchi-seppuku) – to jedyny
sposób dla samuraja, aby odzyskać utracony honor. Przez to udowadniał
słuszność swoich intencji oraz wierność rycerskim zasadom. Instytucja kataki
uchi funkcjonowała jako egzekwowanie sprawiedliwości.
• Miecz, czyli dusza samuraja – bushi nigdy nie rozstawał się ze swoją bronią.
Samuraj nosił dwa miecze: długi i krótki, na znak dwóch reguł życia:
wierności i honoru. Długim mieczem bronił wierności dla swojego pana,
a krótkim dopełniał życia, gdy jego honor doznawał uszczerbku. Broń była
otaczana czcią niemal mityczną, religijną175.
Trudno tutaj nie zauważyć podobieństwa obydwu omawianych kanonów: etosu
rycerza średniowiecznej Europy i etosu samurajskiego bushidō. Jedynie instytucja
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Por. tamże, s. 17-20.
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seppuku jest odmienna i całkowicie sprzeczna z chrześcijańskim katalogiem zasad
moralnych.
Etos samurajski kształtował się od okresu Heian176 do restauracji Meiji177, kiedy
zlikwidowano podział klasowy i instytucję samurajów. Zawierał on w sobie
elementy konfucjanizmu, buddyzmu zen oraz rodzimej religii shintō.
Podczas reformy Meiji cesarz Mutsuhito wraz z elitami wojskowymi odnowił
oficjalnie w 1882 r. swą wierność dla bushido178, scalając wcześniejsze zasady
w postaci siedmiu głównych cnót:
1. Prawość – gi oraz mądrość – chi,
2. Życzliwość (humanitarność) – jin,
3. Szacunek, uprzejmość – rei,
4. Odwaga – yusha i honor – meiyo,
5. Lojalność – chūgi,
6. Szczerość, uczciwość – makoto, shin,
7. Pietyzm rodzinny – kō179.
Cnoty te do dzisiaj są kultywowane w środowiskach społecznych, gdzie poprzez
wzajemne oddziaływanie funkcjonują w kulturze japońskiej w rodzinach pomiędzy
„ojcem a synem” (oyabun-kobun) czy w szkołach sztuk walki pomiędzy „mistrzem
a uczniem” (sempai-kohai)180. Odciskają one swe piętno na indywidualnych
i społecznych aspektach egzystencji tych, którzy uważają się za spadkobierców
samurajskiej tradycji181.
„Interesujące dla ludzi Zachodu może być to, że istotną rolę w propagowaniu
filozofii Bushidō dla współczesności (Modern Bushidō) odegrali Japończycy będący
chrześcijanami, pochodzący z rodzin samurajskich. Byli nimi Uchimura Kanzo (18611930) urodzony w Edo, późniejszym Tokio, wspomniany wyżej Nitobe Inazo (18621933) oraz Miyabe Kingo (1860-1951), którzy porównywali Bushidō do Starego
Przymierza”182, działając na rzecz dalekowschodniego Nowego Przymierza, będącego
syntezą bushido i chrześcijaństwa183. Budō jako sztuka lub rzemiosło wojenne jest
czymś więcej niż wyrażają to słowa bu – znaczące dosłownie powstrzymywanie się od
konfliktu, dō – oznaczające drogę, metodę lub sposób na życie. Budō jest nie tylko
sztuką militarną, ale sposobem powstrzymywania konfliktów, w głębszym sensie
nawet drogą do utrzymywania pokoju.
Okres Heian (794-1185) – okres prawie 400-letniego względnego spokoju w historii Japonii.
Epoka Meiji (jap. Meiji-jidai, „epoka światłych rządów”) – nazwa okresu panowania cesarza Mutsuhito (od 8
września 1868 do 30 lipca 1912). W znaczeniu dokonanych przemian politycznych, gospodarczych i społecznych
epokę tę nazywa się restauracją Meiji. Jest to okres w historii Japonii, który doprowadził do obalenia feudalnego
systemu szogunatu rodu Tokugawa, a następnie do dynamicznej modernizacji kraju na wzór zachodni i uzyskania
silnej pozycji w Azji.
178
Zob. Reskrypt Cesarski do Żołnierzy i Żeglarzy (1882), [w:] A. Ślósarczyk, Samuraje (japoński duch bojowy),
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Istotnym elementem japońskiej metody samodoskonalenia dostępnej dzisiaj dla
każdego ucznia sztuk i sportów walki Dalekiego Wschodu jest koncepcja karada de
oboeru184, co oznacza „uczenie się całym ciałem” sztuki walki budō, będąca manualną
aplikacją kodeksu bushidō, która niesie ze sobą przesłanie wcześniej omawianych
siedmiu głównych cnót etycznego kodeksu samurajów. Należy pamiętać, że zarówno
w Japonii, jak i na całym świecie egzystują obecnie całe grupy ludzi stosujące się
w wyniku własnego wyboru do takich ideałów, jakie znajdujemy w dawnym czy
dzisiejszym bushidō185.
Przekrojowa analiza i zestawienie dwóch odmiennych kulturowo koncepcji
filozoficzno-religijnych zachodniej Europy i Dalekiego Wschodu daje pewien punkt
odniesienia do dokonania pogłębionej refleksji nad modelem osobowościowym
współczesnego mistrza-trenera sztuk i sportów walki – budō w IBF-ie186.
Sztuki walki to pokaźny dział wiedzy naukowej związany nie tylko z kulturą
Dalekiego Wschodu, ale również z kulturą naszej hellenistycznej cywilizacji Zachodu
– od dziejów starożytnych, poprzez chrześcijański świat średniowiecznego etosu
idealnego rycerza aż po współczesny model mistrza, trenera sztuk i sportów walki
azjatyckiego rodowodu187.
Sztuki Dalekiego Wschodu ukształtowały się na przestrzeni dziejów w nieco
odmiennym klimacie filozoficzno-kulturowym i religijnym niż nasze zachodnioeuropejskie systemy walki wręcz, począwszy od starogreckiego pankrationu,
a skończywszy na dzisiejszym karate sportowym IBF-u. Niezaprzeczalnie wielki jest
tutaj wpływ stosunków politycznych występujących w poszczególnych okresach
historycznych, różnych systemów religijnych panujących na terenach należących do
odmiennych kręgów kulturowych oraz całkowicie odrębnych prądów filozoficznych.
Pojęcie mistrzostwa, a wraz z nim etosu etycznego w sztukach walki,
nierozerwalnie związane jest z klimatem charakterystycznym dla obszarów Dalekiego
Wschodu. Mistrz w ujęciu dalekowschodnim to cała instytucja charakteryzowana
wieloma zewnętrznymi i wewnętrznymi przynależnymi mu atrybutami etycznymi,
o których szeroko już mówiliśmy188.
Temu tematowi warto przyjrzeć się jeszcze bliżej z różnych perspektyw, opierając
się na licznych wypowiedziach wielu myślicieli świata sztuk walki i szeroko pojętej
humanistyki.
W dalekowschodniej tradycji (i nie tylko) mistrzostwo w sztuce walki osiągało się
po wielu latach ciężkiej, żmudnej i wytężonej pracy treningowej pod bacznym okiem
nauczyciela – doświadczonego trenera czy mistrza. Adept stopniowo, krok po kroku
poprzez kolejne stopnie zaawansowania, począwszy od najniższych 10-8 kyu, pnąc się

Zob. de Mente B.L., Samuraje a współczesny biznes, Bellona, Warszawa 2006, ISBN 83-11103-49-6, s. 146 oraz
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zarządzania, „Rocznik Naukowy IDŌ”, 2008, nr 8, s. 45-55; Cynarski W.J., Sztuki walki Budō w kulturze Zachodu,
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coraz to wyżej aż do stopnia 1 kyu włącznie, kończył długą i żmudną drogę ucznia,
a następnie, przystępując do pierwszego egzaminu mistrzowskiego na stopień 1 dan,
robił pierwszy krok na drodze do prawdziwego, dojrzałego mistrzostwa189.
Dopiero wieloletnie doświadczenie, zdobyte poprzez wypełnianie trudnych
obowiązków pracy trenersko-pedagogicznej u boku mistrza, oraz odpowiedzialna
indywidualna praca nad samodoskonaleniem się tak fizycznym, jak i wewnętrznym,
dawały możliwość awansowania na wyższe stopnie mistrzowskie aż do zdobycia
zaszczytnego tytułu shihan – wielkiego mistrza190.
Wysoki stopień i tytuł honorowy „shihan” oznacza kogoś, kto potrafi dobrze,
a nawet doskonale nauczać i prowadzić przy tym po właściwej drodze swoich
uczniów191. Im wyższy stopień mistrzowski, tym większa odpowiedzialność za
innych, tych, których się prowadzi i promuje.
W tradycjach japońskich hierarchia stopni wzorowana jest na dawnych,
wypróbowanych relacjach z okresu feudalnego, podobnie jak w naszej
średniowiecznej kulturze honoru istniała hierarchia wojskowych (rycerskich) pozycji
i tytułów szlacheckich, gdzie wyraźnie była określona droga przejścia od najniższego
poziomu – pazia, poprzez giermka do stanu rycerskiego. Jeśli ktoś był członkiem
stanu rycerskiego, to konkretne zasługi i odwaga dawała mu szansę awansu nawet do
wielkich godności rycerskich i tytułów arystokratycznych192.
Widoczne są tutaj pewne podobieństwa w stratyfikacji do sztuk walki – budō.
W dalekowschodnim obszarze kulturowym uczeń stawał się najpierw sempai –
starszym bratem, po upływie dłuższego czasu intensywnej i systematycznej praktyki –
nauczycielem, czyli sensei, a po wielu latach satysfakcjonujących zmagań ze swymi
słabościami wielkim mistrzem – shihan.
Warto zastanowić się, jakie cechy powinien posiadać nauczyciel, trener czy
mistrz, aby swoim przykładem mógł swych zawodników doprowadzać do zwycięstwa
czy mistrzostwa.
Nauczyciel, sensei, chcąc kształtować poprawnie postawy swoich uczniów, musi
wpierw wyposażyć samego siebie w odpowiedni zestaw narzędzi pedagogicznych
opartych na szeroko pojętej psychologii i filozofii – etyce (jednej z dziedzin filozofii).
A wtedy będzie mógł sprawnie ich używać podczas prowadzenia zajęć, służąc swoim
podopiecznym, tak jak prawdziwy mistrz, który poprzez swoje duże umiejętności oraz
charyzmatyczny, pozytywny wpływ potrafi nie tylko nauczać, ale i zarażać swoją
osobowością, nadzorując procesem dojrzewania swojego podopiecznego193.
Od wieków uliczni mędrcy starożytni tego pokroju co Sokrates pomagali rodzić
się prawdzie, którą ich uczniowie – nie bez pomocy nauczyciela – odkrywali w sposób
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oczywisty w czasie dyskusji194. Sokrates często nawoływał do tego, aby każdy „(…)
mniej się troszczył o to, co ma, niż o to, czym jest; by się stawał jak najdoskonalszy
i jak najrozumniejszy”195. W podobnym sensie ujęta jest wypowiedź Jezusa
z Nazaretu, który mówiąc, żeby nie troszczyć się zbytnio o swoje życie, o to, co się
ma jeść i pić196, zachęca nas do patrzenia na wyższe wartości duchowe. W podobnej
tonacji rozważania swe prowadzi Fromm w dziele o znamiennym tytule Mieć czy
być?197, wskazując, że ważniejsze jest to, aby być niż mieć.
Kalina w swoich stwierdzeniach etycznych wprowadził kategorię „prawdziwego
Mistrza”. Powinna to być jednostka o wysokim poziomie rozwoju wewnętrznego
duchowego i etycznego, ukształtowana w dziedzinie walki obronnej (samoobrony)
i łącząca w sobie „walory filozofów, pedagogów i wojowników, przeciwstawiających
się złu w jego najróżniejszych postaciach”198.
Kalina mówiąc o drzemiącej w człowieku sile moralnej, stwierdza, że „jest ona
oczywistą domeną ludzi działających zgodnie z podstawowymi kryteriami wartości
etyki humanistycznej”199.
W dzisiejszym konsumpcyjnym świecie niezwykle trudno jest połączyć szlachetne
ideały sztuk walki z pseudoideałami dobrobytu i wszechobecnego kultu dóbr
materialnych. Obecnie coraz częściej spotykamy osoby, które są z wyglądu coraz
piękniejsze, lecz coraz bardziej odrażające „od wewnątrz”200.
Socjolodzy tej miary co Znaniecki prognozują w konsekwencji nawet upadek
zachodniej cywilizacji na skutek przerostu tendencji o charakterze konsumpcjonistycznym201.
Polski papież Jan Paweł II, niczym sumienie świata, w swoim szerokim nauczaniu
etycznym przestrzegał przed przyziemnością i rozpasaniem ludzi, twierdząc, że
materializm jest gorszy od komunizmu – bo gdy ten drugi zniewalał, to
konsumpcjonizm podstępnie kusi i zabija202.
Karol Wojtyła całym swym autorytetem zwracał naszą uwagę na doniosłość
dostrzegania tego groźnego zjawiska, twierdząc, iż: „Wśród wszystkich dóbr jedynie
dobro moralne doskonali samo człowieczeństwo: człowiek przez nie staje się po
prostu lepszym człowiekiem – aktualizując drzemiącą w nim możność do bycia
właśnie takim”203. W jego ujęciu asceza204, i tylko ona, jest drogą realizacji
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doskonałości moralnej. Prowadzi człowieka do mocnego zespolenia z Bogiem na
zasadzie dobra205. Motyw wyrzeczeń prowadzących do samorealizacji znany jest
szeroko zarówno w kodeksie bushidō czy przysiędze dojo karate, jak i w całej kulturze
Zachodu.
Idąc dalej tym tokiem myślenia, Olszewski wręcz dokonuje porównania
chrześcijańskiej ascezy klasztornej do drogi wojownika w sztukach walki206.
Średniowieczny rycerz czy japoński samuraj należeli do tej samej gatunkowo
grupy społecznej. Kierowali się, ujmując rzecz w wielkim skrócie, podobnymi
kanonami wartości. Wielu mistrzów sztuk walki wywodziło się ze szlachty, w związku
z tym zasady bushidō w naturalny sposób przenikały do ich systemów wartości.
Prawość, sprawiedliwość, grzeczność, uprzejmość, dobroć i honor był to klucz do
zrozumienia celu nauczania i praktykowania systemu budō.
Pietrzak i Cynarski analizując „duchową drogę” samodoskonalenia poprzez sztuki
walki, ukazali, jaki powinien być ich wpływ na osobowość ćwiczących na podstawie
obserwacji krajowych i zagranicznych środowisk ju-jitsu i karate207. Według opinii
owych miarodajnych środowisk, sensei powinien stanowić wzorzec moralny wysokiej
klasy, którego styl życia internalizowany jest przez uczniów w wybranej przez nich
samych ich własnej drodze postępu duchowego. Modelowy nauczyciel sztuk walki to
osoba wysoce kompetentna, która potrafi pomóc uczniowi na drodze obejmującej
całościowo fenomen ludzkiego życia transgresji, czy transferu budo i kodeksu
bushidō, pozwalającej na przekraczanie granic swych ludzkich słabości208. Nauczyciel
prowadzi swojego ucznia po jego indywidualnej drodze do cielesnego oraz
duchowego mistrzostwa. „Nauka drogi tego, który się drogi uczy i tego, który drogi
naucza są ze sobą ściśle związane”209.
Jeszcze raz odnieśmy się do wzniosłych ideałów nauki chrześcijańskiej Jana
Pawła II. Będąc głębokim humanistą, jak już wcześniej wspomniano, Wojtyła
zdecydowanie przeciwstawiał się komercjalizacji współczesnego świata oraz
konsumpcyjnemu stylowi życia społeczeństw zachodnich, podnosząc przy tym rangę
sportu w życiu ludzkim, jako elementu jednoczącego całą energię człowieka
w kierunku doskonalenia jego osobowości210.
„Sport jest ważnym fragmentem życia,
ale nie całym życiem i winien wpisywać się
w proces harmonijnego doskonalenia człowieka
i sięgania przez niego po najwyższe wartości”. [Jan Paweł II]
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Takie rozumienie sportu czy kultury fizycznej, jakie przekazał nam Jan Paweł II,
jest jak najbardziej zbieżne z wszelkimi kanonami etycznymi sztuk walki Dalekiego
Wschodu. Można by w podobny sposób rzec, że: „Sztuki walki są ważnym fragmentem
życia, ale nie całym życiem i winne wpisywać się w proces harmonijnego doskonalenia
człowieka i sięgania przez niego po najwyższe wartości”. Według Jana Pawła II cenne
ludzkie ciało jako element obrazu Absolutu winno być istotnym nośnikiem aplikacji
praw moralnych211.
Prawdziwa znajomość bytu, filozofii życia, a tym samym filozofii sztuk walki
pozwoli adeptowi, a następnie nauczycielowi, a po wielu latach i mistrzowi sztuki
walki stać się w pełni ukształtowaną instytucją mogącą dobrze pedagogizować
innych212. Według McCarthy’ego, „Droga niepoparta fizycznym treningiem, filozofią
moralną, duchowym zrozumieniem i introspekcją prowadzi donikąd”213.
Trener- mistrz ponosi odpowiedzialność za przekazanie najwyższych wartości
swoim uczniom-zawodnikom. Arystoteles, będący jednym z czołowych starożytnych
filozofów zachodniej cywilizacji, zalecał, aby czas wolny od nauczania był
„poświęcony sztuce, nauce, a nade wszystko filozofii”214. Gdy naszą pedagogikę
trenerską sztuk walki połączymy z ciągłym studiowaniem teorii oraz doskonaleniem
swego duchowego wnętrza, to otrzymamy w efekcie wielką Drogę samodoskonalenia
poprzez dochodzenie do mistrzostwa w budō.
Podobnie jak Cynarski możemy stwierdzić, że współczesny mistrz-trener czy
wojownik to homo creator nobilis – czyli gishi (człowiek prawy), który przestrzega
giri (obowiązku i tradycji); dba o honor i godność; praktykuje różne odmiany sztuki
walki, aby nie dopuścić do degeneracji swojego szlachectwa; trenuje ciało, by tym
samym ćwiczyć własny charakter; studiuje, by rozwijać intelekt i wrażliwość
humanistyczną; zwalcza własną słabość, by podążać własną Drogą; poprzez wytrwałą
ascezę dojrzewa duchowo, a poprzez wiarę i miłość do życia – osiąga mądrość
(światłość, świętość, samadhi, satori) aż do spotkania z Bogiem (ostateczne, absolutne
Poznanie)215.
Od lat 60. ubiegłego stulecia trwa w literaturze etycznej powrót do etyki cnót, do
etyki dobrego charakteru, dobrych motywów i intencji podmiotu216.
Obecnie podjęto na nowo studium etyki cnót Platona, Arystotelesa i św. Tomasza
z Akwinu, uświadamiając współczesnym tragiczne w skutkach pominięcie w ich
propozycjach etyki podmiotu działania, realizacji osobowej natury, rozwijania
i doskonalenia jej poprzez nabywanie odpowiednich doskonałości, sprawności,
dyspozycji moralnych. Już starożytni odkryli bowiem, że w etyce jako w teorii
praktycznej chodziło o to, jak stawać się dobrym człowiekiem i jak dobrze
postępować. Kształtowanie więc swojego charakteru, usprawnianie rozumu
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w poznaniu prawdy, woli i serca w miłości i realizacji dobra okazywało się czymś
nieodzownym.
Lata 90. przyniosły ponowne wyraźne ożywienie dyskusji nad etyką cnót,
zainspirowane opublikowanym w 1981 r. przez A. MacIntyre’a dziełem After
virtue217. Przeprowadzona w nim konfrontacja etyki współczesnej z etyką Arystotelesa
wypadła na zdecydowaną niekorzyść tej pierwszej. Brakowało w niej bowiem nie
tylko określenia dobra celu, do którego w naszym postępowaniu moralnym mamy
dążyć, ale także odpowiednich nabytych dyspozycji moralnych, cnót, które
umożliwiają osiągnięcie tego dobra.
Być może nadchodzi dziś czas, by powrócić w etyce do tego, co na przestrzeni
minionego okresu bezrozumnie z niej wyrzucono, przywracając niezbędną i istotną
rolę podmiotu moralności. Zintegrowanego wewnętrznie, kierującego się właściwymi
motywami i intencjami, ubogacającego się nabywanymi dyspozycjami moralnymi,
które stanowią jego drugą naturę, naturę człowieka dobrego, zdolnego stale i coraz
lepiej realizować dobre czyny (pozytywne wartości).
Samodoskonalenie wymaga internalizacji, nawyków opartych na spójnym
systemie wartości, takich jak prawda, uczciwość, bycie szlachetnym. Kultura etyczna
buduje istotne zaufanie otoczenia do trenera-mistrza218, dzięki któremu pozyskuje on
nowych adeptów.
Filozofia i nauka Zachodu były prowadzone (uprawiane) już od czasów
starożytnych z pozycji myśliciela-obserwatora. Badacz postępujący według zasad
Dalekiego Wschodu uważa, że odkrywanie mądrości w sposób kompetentny i pełny to
obserwacja uczestnicząca. Jest to postawa badacza-uczestnika, nie zaś tylko
obserwatora zewnętrznego. To (drugie) podejście może być niezwykle istotne dla
autentycznego przyswojenia sobie zasad moralnych. Gdy zabraknie autentyzmu,
mamy do czynienia z hipokryzją, która dość skutecznie niszczy system moralnoetyczny. Jak mówi Fung Yu-Lan, „filozofia nie jest czymś, co powinno być
przedmiotem poznania, ale czymś, co powinno stanowić przedmiot doświadczenia”219.
Jakubczak stawia bardzo istotne pytanie: „Co znaczy być filozofem we
współczesnym świecie – w świecie, w którym od oglądania ważniejsze stało się
pokazywanie, od słuchania – gadanie, od studiowania – publikowanie, od myślenia –
powtarzanie, a od mądrości – cytowanie. W świecie, w którym szczerość jest
postrzegana jako przejaw infantylnej ignorancji bądź wyrachowania”220.
Japonia na przełomie XIX i XX w., zainspirowana w dużej mierze okinawską
tradycją, uczyniła odmianę sztuki walki określaną znanym na całym świecie terminem
Karate-do współczesną Drogą samodoskonalenia i w jej ramach zbudowała
nowożytny, odznaczający się niezwykłą bojową skutecznością system współczesnego
karate. Ten powojenny okres zadecydował, że na styku Wschodu ze skarbami jego
utylitarnej tradycji filozoficzno-religijnej i Zachodu z jego organizacyjną mobilnością
współczesna odmiana dalekowschodniej sztuki walki Karate-do wypłynęła z Japonii,
MacIntyre A., Dziedzictwo cnoty: studium z teorii moralności, tłum. A. Chmielewski, Warszawa, PWN, 1996.
Por. J., Piwowarski, Police Oficer’s Ethics, Podhajska 2013, s. 4.
F. Yu-Lan, Krótka historia filozofii chińskiej, PWN, Warszawa 2001, s. 10.
220
Jakubczak K., Madhjamaka Nagardżumy, [w:] Filozofia czy terapia? Kraków 2011, s. 11.
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poprzez Stany Zjednoczone Ameryki Północnej na cały świat, tworząc Drogę
Uniwersalnego Karate221.
W odróżnieniu od Zachodu, reprezentujący Daleki Wschód mieszkańcy centralnej
Azji – Chińczycy (podobnie i mieszkańcy Indii czy Japonii) zdecydowanie w swoich
badaniach i w filozofii preferowali postawy, które możemy określić mianem
„metafizyki uczestnika świata” w odróżnieniu od „metafizyki obserwatora świata” 222.
Wielokrotne badania psychologiczne potwierdzają, iż człowiek rodzi się
z wrodzoną zdolnością odróżniania dobra od zła. Intuicyjne stwierdzenia o tym fakcie
wskazywały liczne wypowiedzi starożytnych mędrców Zachodu i Wschodu,
a w dzisiejszych czasach dostały one naukowe potwierdzenia223.
Arno Anzenbacher224 wskazuje na tzw. zjawisko przedrozumienia, które mówi
nam, iż posiadamy w sobie samoistną wiedzę o tym co właściwe moralnie. To
przeświadczenie zresztą potwierdzają prace naukowe Kagana czy White’a225,
mówiące, że małe dwuletnie dziecko posiada wrodzoną zdolność odróżniania dobra
od zła, mimo iż nie doświadczyło ono jeszcze tzw. procesu wychowawczego
stosowania kar i nagród226.
Piwowarski w swoim opracowaniu o etyczności funkcjonariusza policji, mówiąc
o tzw. sposobie przekazywania wiedzy na temat zasad etycznych przyszłych
funkcjonariuszy państwowych, podkreśla tezę, iż winno się tak kreować sytuacje
pedagogiczne, aby słuchacz rzekomo sam dochodził do prawidłowych wniosków
etycznych227.
Na przełomie XVIII i XIX w. w tradycji angielskiego sportu amatorskiego
ukształtował się tzw. wzór gentlemana, który wywodzi się z bogatych tradycji wzoru
osobowego średniowiecznego rycerza. Reguły obowiązujące w dzisiejszym sporcie
należy uznać za kontynuację i rozwinięcie do obszaru rywalizacji sportowej zasad
rycerskiej etyki walki. I tak też na podstawie historycznych doświadczeń z dziedziny
walki wręcz czy to na polu samej walki zbrojnej, czy w turniejach rycerskich powstała
współczesna etyka sportowa.
Podstawowe jej zasady w Etyce trenera228przytacza Andrzej Parzęcki wskazując
na kilka istotnych wartości 229:
• Zasada bezinteresownego poszanowania reguł gry
Respektowanie tej zasady nakłada na zawodników obowiązek ścisłego
przestrzegania regulaminu zawodów. Nieprzestrzeganie jej po jednej ze stron

Dz. cyt., Piwowarski J., Police Oficer’s Ethics, Podhajska 2013, s. 4.
Czajkowski W., Piwowarski J., Administrowanie jakością życia człowieka poprzez system Modern Bushidō, [w:]
„IDO – Ruch dla kultury”, Rzeszów 2011, s. 21.
223
Por. Piwowarski J., Etyczność funkcjonariusza policji, Zeszyt naukowy nr 6, Kraków 2011, s. 202.
224
Anzenbacher A., Wprowadzenie do etyki, Kraków 2008.
225
Por. za J. Piwowarskim, zob. Kagan J., The Second Year: the Emergence of Self-Awareness, Cambridge 1981;
White W.R., Motivation reconsidered. The concept of competence, [w:] “Psychological review” 1959, nr 66, s. 297333.
226
Por. dz. cyt., Piwowarski J., Etyczność funkcjonariusza policji, Zeszyt naukowy nr 6, Kraków 2011, s. 196.
227
Tamże, s. 206.
228
A., Parzęcki, Etyka trenera, [w:] Trenerzy kick-boxingu radzą, K., Wieczorek, (red.), Biała Podlaska 1994.
229
Parzęcki A., Etyka trenera, [w:] Trenerzy kick-boxingu radzą, Wieczorek K. (red.), Biała Podlaska 1994.
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walczących daje przewagę drugiej. Odniesione zwycięstwo jest nieuczciwe –
niezgodne z elementarnym poczuciem sprawiedliwości.
• Zasada szacunku dla przeciwnika
Szacunek dla drugiego człowieka wynika z zasad ogólnoludzkiego
humanitaryzmu. W etosie rycerskim szacunek dla przeciwnika to jedna
z podstawowych zasad warunkujących instytucję stanu rycerskiego. Zawodnik stając
do walki, w swoim przeciwniku powinien widzieć nie tylko swego rywala, którego
trzeba pokonać, ale przede wszystkim człowieka-bliźniego, który podobnie myśli,
odczuwa i przeżywa.
• Zasada równych szans podczas walki
To najważniejsza z zasad stanowiących tzw. instytucję fair play, ale rzadko
stosowana przez zawodników o wysokim etosie etycznym. O chwale rycerza nie
decydowało samo zwycięstwo, ale sposób, w jaki walczył w czasie pojedynku, to, czy
korzystał z jakichś przywilejów lub sprzyjających okoliczności losu w trakcie całej
walki. Rycerz pragnący sławy w walce cały czas dążył do wyrównywania szans
w pojedynku z przeciwnikiem, ignorując wszystkie dla siebie korzystne przypadki
losu. Tę zasadę w dzisiejszym sporcie drastycznie narusza stosowanie środków
dopingujących, gdzie nie zwraca się uwagi na żadne reguły i zasady etyczne.
• Zasada niewykorzystania przewagi losowej
Zasada ta jest stosowana w przypadku wystąpienia sytuacji korzystnego dla
jednego z zawodników zdarzenia losowego trudnego do przewidzenia; wtedy
zawodnicy, którzy mają to przysłowiowe szczęście na korzystniejszy układ w walce,
nie wykorzystują tego i prowadzą walkę na zasadach równych szans.
• Zasada rezygnacji z praktycznych korzyści zwycięstwa
Jest to reguła, która mówi, że walczący powinien walczyć po to, aby osiągnąć
zwycięstwo, a nie aby osiągnąć zysk z tego zwycięstwa. Celem walki jest osiągnięcie
zwycięskiego lauru, a praktyczne korzyści z odniesionego sukcesu są niegodne
prawdziwego championa.
• Zasada minimalizacji cierpień przeciwnika
Zawodnik wysokiej klasy i o dużym poziomie etycznym, mając przewagę
w walce i widząc przed sobą przeciwnika „słaniającego” się na nogach, odstąpi od
zadania decydującego ciosu nokautującego, minimalizując przy tym ryzyko kontuzji
przegrywającego rywala230.
Współczesny sport to wielki show-biznes i zbyt często ci, którzy go promują,
kierują się tylko wyrachowaniem ekonomicznym, oczekując ogromnych zysków
finansowych a prawie w całości pomijają jakiekolwiek zasady etyczne, a tym bardziej
230

Por. Parzęcki A., Etyka trenera, [w:] Trenerzy kick-boxingu radzą, Wieczorek K. (red.), Biała Podlaska 1994.
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etykę sportową samych zawodników; dla nich liczy się tylko zwycięstwo i z tym
związany marketingowy zysk, i to za wszelką cenę, nierzadko za pomocą dopingu
kosztem strat moralnych, uszczerbku na zdrowiu lub nawet utraty życia zawodnika.
Podsumowując: trzeba stwierdzić, że rola mistrza-trenera w kształtowaniu
całościowym zawodników IBF-u jest niezaprzeczalnie bardzo istotna. Przede
wszystkim po to, aby móc kształtować go (zawodnika) od najmłodszych lat tak
motorycznie, jak i fizycznie, osiągając przy tym wysoki poziom techniczno-taktyczny,
a także po to, aby wykształcić w nim wysokie poczucie wartości etycznych opartych
na naszych sprawdzonych kanonach cywilizacji zachodu i Dalekiego Wschodu.
Tradycja kultury honoru warunkuje wysoki poziom kultury etycznej zawodników.
Nie jest ona jednak efektem zewnętrznego wyglądu ani funkcją materialnego statusu
posiadania, lecz nabytych predyspozycji wewnętrznych w wyniku starannego procesu
wychowania i żmudnych lat treningu oraz całościowej ascezy w sztukach i sportach
walki.
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14. HISTORIA OTWARTYCH MISTRZOSTW ŚWIATA IBF
- MIEJSCA POLSKICH REPREZENTANTÓW
W TURNIEJACH 1997-2012
Zawody sportowe są integralną częścią procesu szkolenia sportowego i odgrywają
w nim szczególną rolę. Po pierwsze są najlepszym, skutecznym i atrakcyjnym
z dostępnych środków treningowych (ćwiczeń), o maksymalnym poziomie
intensywności (podczas startu występuje maksymalne obciążenie wysiłkowe), po
drugie są najważniejszym elementem kontroli przygotowania sportowego
(sprawdzianem, testem poziomu wytrenowania dla zawodnika i informacją dla
trenera), po trzecie stanowią podstawowe kryterium selekcji, po czwarte są głównym
celem szkolenia i stanowią podstawę dla realizacji procesu planowania w sporcie, po
piąte podstawowa motywacją do ciężkiej pracy podczas treningów. Jeżeli potraktuje
się je jako test sprawdzający wspomniany poziom, to muszą one odpowiadać
kryteriom trafności i rzetelności. „Trafność" powinna określić w jakim stopniu starty
przewidziane dla zawodnika lub zespołu są odpowiednim sprawdzianem tego, co
(w danym okresie) należy kontrolować. O tym decydują przede wszystkim stopień
trudności przeprowadzanych startów (dobór przeciwnika) oraz system zawodów
i normy uczestnictwa. „Rzetelność" pomaga ocenić dokładność z jaką zawody
określają przygotowanie zawodnika lub zespołu, co wiąże się m.in. ze ścisłym
i jednoznacznym opracowaniem regulaminów oraz ich odpowiednio wczesnym
opublikowaniem231.
Rozwój wyników sportowych zawodnika karate zależy od specyfiki tej
dyscypliny, poziomu przygotowania motorycznego, budowy somatycznej i wieku.
Średnie maksymalne możliwości występują między 18 a 25 rokiem życia. Przyrost
wyników może być także spowodowany zmianami przepisów, doskonaleniem metod
treningowych, zwiększaniem obciążeń, zmianami techniki i taktyki, ulepszaniem
sprzętu sportowego, doskonaleniem sposobów odnowy biologicznej i psychicznej,
racjonalizacją odżywiania.
W bieżącym rozdziale przedstawiono historię najważniejszych turniejów
organizowanych przez IBF w ostatnich piętnastu latach z uwzględnieniem udziału
i sukcesów Reprezentacji Polski.

231

Januszewski J. i Żarek J. 1995. Teoria sportu. Tezy wykładów i ćwiczeń. Wyd. skryptowe. AWF , Kraków.
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I MŚ IBF-u, 10-12 października 1997 r., Istambuł (Turcja)232
Wyniki zawodów: kata
kategoria
kobiety
mężczyźni

I miejsce
-

kobiety
mężczyźni

-

KATA
II miejsce
Zbigniew Syc
KATA z BRONIĄ
-

III miejsce
IV miejsce Ryszard Boch

Polska reprezentacja z zawodów przywiozła 1 medal srebrny i po raz pierwszy
tytuł wicemistrza świata IBF-u w kata wywalczony przez Zbigniewa Syca oraz
czwarte miejsce Ryszarda Bocha w kata z bronią.
II MŚ IBF-u, 7-8 października 2000 r., Wesel (Niemcy)233
Wyniki zawodów: kata
KATA
II miejsce
KATA z BRONIĄ
KATA SYNCHRONICZNE

kategoria
kobiety
mężczyźni

I miejsce
-

III miejsce
-

kobiety
mężczyźni

-

Monika Zając
-

-

Michał Lubos
Sylwia Lubos
Izabela Szczepanek
KATA SYNCHRONICZNE z BRONIĄ
-

-

Wyniki zawodów: walki semikontaktowe

232
233

kategoria

I miejsce

-57 kg
-63 kg
-69 kg
-74 kg
-80 kg
-84 kg
-90 kg
+90 kg

-

SEMIKONTAKT – mężczyźni
II miejsce
-

III miejsce
Maciej Grochowski
-

http://www.bigbudopolska.bierun.pl.
Tamże.
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Polska reprezentacja z zawodów przywiozła 3 brązowe medale: 2 w kata
i 1 w walkach. Przyznano dodatkowo za świetne walki tytuł najlepszego technika
w walkach semikontaktowych dla Macieja Grochowskiego, mimo iż nie zdobył
złotego medalu.
III MŚ IBF-u, 4-5 października 2003 r., Bieruń (Polska)234
Wyniki zawodów: kata
KATA
II miejsce
III miejsce
Mareike Alsmöller (D)
Bożena Bigos (PL)
Richard Pet (NL)
Endrik Krasstinat (D)
KATA z BRONIĄ
Nina Bochmann (D)
kobiety Bożena Bigos (PL)
Sylwia Siemianowska (PL)
Ákos Cserei (H)
Endrik Krasstinat (D)
mężczyźni Michał Lubos (PL)
KATA SYNCHRONICZNE
Remon Strijk (NL)
Stefan Lange (D)
Michał Lubos (PL)
Richard Pet (NL)
Anna-Lena Fangmeier (D)
Bartosz Remiś (PL)
Bettina Bock (D)
Izabela Szczepanek (PL) Shireen Noort (NL)
KATA SYNCHRONICZNE z BRONIĄ
Bartosz Remiś (PL)
Krzysztof Niesyto (PL)
Michał Lubos (PL)
Alicja Buchta (PL)
Izabela Szczepanek (PL) Sylwia Siemianowska (PL)
I miejsce
kategoria
kobiety Nikolenko Nelli (UA)
mężczyźni Michał Lubos (PL)

Wyniki zawodów: walki
SEMIKONTAKT – kobiety
I miejsce
II miejsce
kategoria
Wiebke Staak (D)
-55 kg Nikolenko Nelli (UA)
Ruth Mampuys (NL)
-65 kg Bożena Bigos (PL)
Zagorodna Alla (UA)
-75 kg Linda Hofsteenge (NL)
+75 kg Susanne Stockfisch (D)
SEMIKONTAKT – mężczyźni
-57 kg Michał Lubos (PL)
Tomasz Bańczyk (PL)
Alakhramsing Sanjay
-63 kg Kamil Kuś (PL)
(NL)
Erkan Ulusu (D)
-69 kg Ghobouj Achmed (NL)
Zayikin Ivan (UA)
-74 kg German Babajev (NL)
Zbigniew Wyszyński
-80 kg Endrik Krasstinat (D)
(PL)
Christian Hoffman (D)
-84 kg Be Olthoff (NL)
-90 kg Andreas von der Haar (D) Thomas Schaepers (D)
Wadim Blagoweschneskij
Igor Doesburg (NL)
+90 kg
(D)

Uwaga! Miejsca Polaków zostały wytłuszczone.

234

Tamże.
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III miejsce
Dyadyuk Nataliya (UA)
Anna-Lena Fangmeier (D)
Maria Makkelholt (NL)
Marcin Leks (PL)
Quereshi Romeo (NL)
Marcin Dziedzic (PL)
Volik Vyacheslav (UA)
Marc Böttcher (D)
Sławomir Noras (PL)
Farhat Chaker (D)
Aleksander Grzeszkowiak
(PL)

Reprezentacja polska zdobyła 8 medali w kata i 10 w walkach: 9 złotych,
4 srebrne i 5 brązowych.
Rozegrano także konkurencję walk semikontaktowych drużynowo. Drużyna
męska składała się z 8 osób (po jednym przedstawicielu z każdej kategorii wagowej),
a w skład drużyny żeńskiej weszły 4 zawodniczki.
Męska drużyna, reprezentowana przez: Michała Lubosa, Kamila Kusia, Pawła
Grzesicę, Bartka Remisia, Zbigniewa Wyszyńskiego, Sławomira Norasa, Michała
Sanecznika oraz Aleksandra Grzeszkowiaka, wywalczyła złoty medal. Srebro
wywalczyła drużyna niemiecka, a brąz holenderska.
Drużyna damska w składzie: Alicja Buchta, Bożena Bigos, Dagmara Brzezińska,
wywalczyła srebrny medal, przegrywając w finale z drużyną Niemiec.
Przyznano dodatkowo puchar najlepszej zawodniczki w konkurencjach kata kobiet dla
Bożeny Bigos (Polska) oraz dla najlepszego zawodnika w konkurencjach kata
mężczyzn dla Michała Lubosa (Polska).
IV MŚ IBF-u, 7-8 października 2006 r., Kijów (Ukraina)235
Wyniki zawodów: kata
kategoria
kobiety
mężczyźni
kobiety
mężczyźni
-

I miejsce
II miejsce
Anna Bacik
Sylwester Czarnota
KATA z BRONIĄ
Anna Bacik
Sylwester Czarnota
Mateusz Bigos
KATA SYNCHRONICZNE
KATA SYNCHRONICZNE z BRONIĄ
-

III miejsce
Monika Początek
-

Wyniki zawodów: walki

235

kategoria
-55 kg
-65 kg
-75 kg
+75 kg

I miejsce
Anna Rostek
-

-60 kg
-65 kg
-70 kg

-

SEMIKONTAKT – kobiety
II miejsce
SEMIKONTAKT – mężczyźni
Michał Czeczótka
-

III miejsce
-

Tamże.
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-75 kg
-80 kg
-90 kg
+90 kg

-

-

-

Reprezentacja Polski zdobyła 8 medali: 4 złote, 3 srebrne i 1 brązowy (6 medali
w kata i 2 w walkach). Najlepszym zawodnikiem reprezentacji polskiej został
Sylwester Czarnota.
V MŚ IBF-u, 7-8 października 2009 r., Dalfsen (Holandia)236

Ryc.40. Otwarcie MŚ IBF 2009 w Dalfsen w Holandii 237

Wyniki zawodów: kata
kategoria
kobiety
mężczyźni
kobiety
mężczyźni
-

236
237

KATA
II miejsce
Angelika Bigos
KATA z BRONIĄ
Angelika Bigos
Mateusz Bigos
Dawid Kisiel
KATA SYNCHRONICZNE
I miejsce
-

-

KATA SYNCHRONICZNE z BRONIĄ
-

Tamże.
Z prywatnych zbiorów autorów książki.
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-

III miejsce
Angelika Bigos
Monika Początek
Mateusz Bigos
-

Ryc.41. Polskie podium w Holandii -1m M. Bigos, 2m D. Kisiel238

Ryc.42. Medaliści konkurencji kata, kata z bronią i synchro kata:
od lewej A. Bigos, M. Bigos, M. Początek i D. Kisiel 239

238
239

Tamże.
Tamże.
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Wyniki zawodów: walki
kategoria
-55 kg
-65 kg
-75 kg
+75 kg

I miejsce
-

-60 kg
-65 kg
-70 kg
-75 kg
-80 kg
-90 kg
+90 kg

-

SEMIKONTAKT – kobiety
II miejsce
SEMIKONTAKT – mężczyźni
Kamil Tyrala
-

III miejsce
-

Reprezentacja Polski zdobyła 6 medali: 2 złote, 3 srebrne i 1 brązowy (5 medali
w kata i 1 w walkach). Przyznano dodatkowo puchar najlepszej zawodniczki
w konkurencjach kata kobiet dla Angeliki Bigos. W skład drużyny reprezentacji
Polski w Holandii weszli: Kacper Indyk, Michał Czeczótka, Kamil Zym, Mateusz
Bigos, Karol Nawrot, Kamil Tyrala. Startowało 9 drużyn. Drużyna polska zajęła 4
miejsce.
VI MŚ IBF-u, 6-7 października 2012 r., Budapeszt (Węgry)240

Ryc.43. Otwarcie MŚ IBF 2012 w Budapeszcie241

240
241

Tamże.
Z prywatnych zbiorów IBF Węgry
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Wyniki zawodów: kata
kategoria
kobiety
mężczyźni
kobiety
mężczyźni
-

KATA
II miejsce
KATA z BRONIĄ
Hanna Ćmiel
Dawid Kisiel
Mateusz Bigos
KATA SYNCHRONICZNE
KATA SYNCHRONICZNE z BRONIĄ
-

I miejsce
Angelika Bigos
-

III miejsce
Angelika Bigos
Martin Śmiłowski
-

Ryc.44. Polskie podium w Budapeszcie 242

Wyniki zawodów: walki

242

kategoria
-55 kg
-65 kg
-75 kg
+75 kg

I miejsce
-

-60 kg
-65 kg
-70 kg

-

SEMIKONTAKT – kobiety
II miejsce
SEMIKONTAKT – mężczyźni
-

III miejsce
-

Tamże.

111

-75 kg
-80 kg
-90 kg
+90 kg

Karol Nawrot
-

-

-

Reprezentacja Polski zdobyła 7 medali: 4 złote, 1 srebrny i 2 brązowe (6 medali
w kata i 1 w walkach).
Tab. 14. Podsumowanie sumaryczne pozycji medalowych polskich zawodników z sześciu
MŚ federacji IBF (1997-2012)
Lp. Imię i nazwisko
I miejsce
II miejsce
III miejsce
Razem
1
Zbigniew Syc
kata (1997)
1
2
kata z bronią
Monika Zając
1
(2000)
3
Michał Lubos
kata (2003),
synchron
7
kata z bronią
kata (2000)
(2003),
synchron kata
(2003),
synchron kata z
bronią (2003),
walki semi
(2003),
walki semi druż.
(2003)
4
synchron
Sylwia Lubos
1
kata (2000)
5
synchron kata
synchron
Izabela
3
(2003),
kata (2000)
Szczepanek
synchron kata z
bronią (2003)
6
7

8
9
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Maciej
Grochowski
Bożena Bigos

Sylwia
Siemianowska
Bartosz Remiś

walki semi
(2000)
kata z bronią
(2003),
walki semi
(2003)

kata (2003),
walki semi druż.
(2003)
synchron kata z
bronią (2003)

synchron kata
(2003),
synchron kata z
bronią (2003),
walki semi druż.
(2003)

1
4

kata z bronią
(2003)

2
3

10

Kamil Kuś

11
12

Tomasz Bańczyk
Marcin Leks

13

Marcin Dziedzic

14

Sławomir Noras

15

Aleksander
Grzeszkowiak
Pawł Grzesica

16
17
18

Zbigniew
Wyszyński
Michał Sanecznik

19

Alicja Buchta

20

Dagmara
Brzezińska
Krzysztof Niesyto

21
22

Sylwester
Czarnota

23

Anna Bacik

24

Mateusz Bigos

25

Monika Początek

26

Anna Rostek

27
28

Michał Czeczótka
Angelika Bigos

walki semi
(2003),
walki semi druż.
(2003)

2

walki semi (2003)

walki semi druż.
(2003)
walki semi druż.
(2003)
walki semi druż.
(2003)
walki semi druż.
(2003)
walki semi druż.
(2003)

walki semi
(2003)
walki semi
(2003)
walki semi
(2003)
walki semi
(2003)
walki semi (2003)

2
2

2
1
2

1
1
2

kata (2006)
kata z bronią
(2006),
kata z bronią
(2012)

2
synchron
kata (2009)

4

kata z bronią
(2006),
synchron
kata (2009)

2

walki semi
(2006)
kata z bronią
(2009), kata
(2012)

1

1

walki semi druż.
(2003), synchron
kata z bronią
(2003)
walki semi druż.
(2003)
synchron kata z
bronią (2003)
kata (2006),
kata z bronią
(2006)
kata z bronią
(2006)
kata z bronią
(2009)

1
1

1
walki semi (2006)
kata (2009)

synchron
kata (2009),
kata z bronią
(2012)

1
5
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29

Dawid Kisiel

30
31

Kamil Tyrala
Karol Nawrot

32

Hanna Ćmiel

33

Martin Śmiłowski

kata z bronią
(2012)

kata z bronią
(2009)
walki semi (2009)

2
1
1

walki semi
(2012)
kata z bronią
(2012)

1
kata z bronią
(2012)
Razem

1
44
(63)

Uwaga! Kolor jasny liczby zdobytych medali to wszystkie medale wręczone, kolor
ciemny to medale wywalczone dla Polski.
Wnioski wynikające z analizy wyników sportowych:
Najlepszym zawodnikiem w historii startów polskich zawodników na MŚ IBF-u
okazał się Michał Lubos, który zdobył w sumie 7 medali na dwóch turniejach, w tym
aż 6 złotych w kata i w walkach semi na jednych zawodach w 2003 r. w Bieruniu; jest
to absolutny rekord świata wszech czasów w liczbie medali zdobytych na jednym
turnieju w historii światowego IBF-u.
Drugim zawodnikiem pod względem liczby zdobytych medali został Mateusz
Bigos z 4 medalami (tylko w konkurencjach kata) w trzech turniejach – 1 medal
złoty, 2 srebrne i 1 brązowy.
Natomiast najlepszą i najbardziej wszechstronną zawodniczką w historii startów
polskich zawodniczek na MŚ IBF-u okazała się Bożena Bigos, zdobywając aż
4 medale na jednych zawodach w 2003 r. w Bieruniu: 2 złote i 2 srebrne w kata
i w walkach semi.
Jeżeli chodzi o generalną liczbę medali w kategorii kobiet, to na pierwszym
miejscu uplasowała się Angelika Bigos, zdobywając w sumie 5 medali (tylko
w konkurencjach kata) na dwóch MŚ: 2 złote, 1 srebrny i 2 brązowe.
Rodzinnie Bigosowie (Bożena, Mateusz i Angelika) wywalczyli w sumie
13 medali – jest to również swoistego rodzaju co najmniej rekord Polski.
Złote medale w konkurencjach indywidualnych kata w historii IBF-u Polska
wywalczyło w sumie aż 8 zawodników: Michał Lubos, Bożena Bigos, Sylwester
Czarnota, Anna Bacik, Mateusz Bigos, Angelika Bigos, Dawid Kisiel i Hanna
Ćmiel.
Złote medale w walkach semikontaktowych indywidualnie w historii IBF-u
Polska wywalczyło tylko 5 zawodników: Michał Lubos, Bożena Bigos, Kamil Kuś,
Anna Rostek i Karol Nawrot.
W zakresie liczby medali zdobytych na poszczególnych turniejach najwięcej
polscy zawodnicy wywalczyli według kolejności zdobytych pozycji medalowych:
• w 2003 r. w Bieruniu w sumie 19 medali: 9 złotych, 5 srebrnych
i 5 brązowych,
• w 2006 r. w Kijowie w sumie 8 medali: 4 złote, 3 srebrne i 1 brązowy,
• w 2012 r. w Budapeszcie w sumie 7 medali: 4 złote, 1 srebrny i 2 brązowe,
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•
•
•

w 2009 r. w Dalfsen w sumie 6 medali: 2 złote, 3 srebrne i 1 brązowy,
w 2000 r. w Wesel w sumie 3 brązowe medale,
w 1997 r. w Istambule w sumie 1 srebrny medal (pierwszy w historii IBF-u).

Ryc. 45. Ilościowy podział zdobytych medali w startach Polaków na MŚ IBF-u

Na sześciu MŚ IBF-u w konkurencjach technicznych kata polscy zawodnicy
wywalczyli w sumie 28 medali: 13 złotych, 7 srebrnych i 7 brązowych. W walkach
zdobyli 16 medali: 6 złotych, 5 srebrnych i 5 brązowych. Sumarycznie Polska zdobyła
44 medale: 19 złotych, 12 srebrnych i 13 brązowych.

Ryc. 46. Procentowy podział zdobytych medali w startach Polaków na MŚ IBF-u
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Podsumowanie wszystkich startów Polaków w MŚ IBF-u
Miejsce, data, liczba medali
I (złoto)
II (srebro)
III (brąz)
Istambuł, 1997, 1
1 (k)
Wesel, 2000, 3
3 (2k+1w)
Bieruń, 2003, 19
9 (5k+4w)
5 (2k+3w)
5 (1k+4w)
Kijów, 2006, 8
4 (3k+1w)
3 (2k+1w)
1 (k)
Dalfsen, 2009, 6
2 (k)
3 (2k+1w)
1 (k)
Budapeszt, 2012, 7
4 (3k+1w)
1 (k)
2 (k)
Uwaga! Powyższe materiały zostały pozyskane ze strony internetowej:
http://www.bigbudopolska.bierun.pl/ i innych dostępnych źródeł autorów książki.

Ryc. 47. Podsumowanie liczby zdobytych medali w startach Polaków na MŚ IBF-u

Jedną z konkurencji sportowych w zawodach IBF są formy kata. Każda
podstawowa forma treningu (także kata), ma swoje warianty i odmiany. Dotyczy ona
organizacyjnej strony jednostki treningowej. Cechą charakterystyczną form
treningowych, w tym form kata są określone parametry czasowe, przestrzenne
i organizacyjne. Konstrukcja modelów treningowych opartych o kata zależy od
rodzaju i celu planowanych zajęć. Dla skutecznej realizacji zajęć w określonych
formach treningu stosuje się różne metody treningowe (czyli sposoby postępowania
prowadzące do osiągnięcia założonego celu najczęściej w zakresie sprawności ogólnej
lub specjalnej oraz opanowania techniki ruchu), środki czyli ćwiczenia oraz zasady
treningowe. Pozwalają one łączyć ćwiczenia i wykorzystywać je dla kształtowania
dyspozycji lub realizacji celów określonego rodzaju. Trening kata (układów
formalnych) to właśnie realizacja zajęć w formie ścisłej, poprzez wykonywanie
wysoce sformalizowanych ćwiczeń opartych o technikę karate. Są one skomponowano
jako sekwencje technik ataku i obrony, połączone ze ściśle określonym poruszaniem
się, przyjęciem ustalonej pozycji i realizacją konkretnego sposobu oddychania.
Niektóre techniki w kata mają charakter wyłącznie symboliczny. Formy Kata są
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bardzo ważną częścią programów nauczania karate, a dla niektórych, stanowią
ćwiczenia podstawowe. Kata mogą być wykonywane jako ćwiczenia wolne lub przy
użyciu którejś z tradycyjnych białych broni. W układach technik w karate
wykonywanych pojedynczo zaleca się wizualizację ataku przeciwnika (przeciwników)
oraz własnej, zalecanej właśnie do tego rodzaju ataku, obrony. Formy kata zawierają
fundamentalne dla tej sztuki walki pozycje i techniki, które mają pomagać w
zapamiętaniu i zrozumieniu kluczowych zagadnień. W karate znajomość kata
wymagana jest przy zdawaniu egzaminów na niektóre stopnie uczniowskie oraz
mistrzowskie. Kata są również często prezentowane podczas publicznych pokazów,
a w kategoriach konkurencji sportowej oceniana jest poprawność ich wykonania.
Zarówno trening form kata jak start w zawodach odbywają się w strefie przemian
tlenowych, tętno zawodnika waha się pomiędzy 130 a 150 ud./min. Jest to forma
ćwiczeń, stosowana dla doskonalenia techniki243 , a w tradycyjnych stylach jako
sposób zapisu technik przez mistrza szkoły i przekazywanie ich następnym
pokoleniom uczniów. Dodatkową zaletą jest doskonalenie poprzez trening kata
koordynacji i pamięci ruchowej. Poprzez psychofizyczny mechanizm kata zachodzi
przekaz pozwalający na uporządkowanie wnętrza oraz przestrzeni otaczającej
ćwiczącego. Profesor Tokarski chętnie odwołuje się tu do pojęcia „medytacji
w ruchu”244. Mówi się też w kręgach zbliżonych do badaczy dalekowschodnich kultur
o jeszcze innym transferze. Chodzi mianowicie o to, że ruchy obrotowe oraz ruchy
asymetryczne (zwroty i techniki bloków uderzeń i kopnięć) transferują poprzez ich
wykonywanie na podniesienie inteligencji ćwiczących. Niezależnie od występowania
oddziaływań o charakterze mentalnym, wolicjonalnym oraz perfekcjonistycznym,
intensywne ruchowe zaangażowanie w wykonywanie treningu kata powoduje
określone fizjologiczne oddziaływanie na funkcje organizmu osoby ćwiczącej245.
W tabeli 15 i 16 przedstawiono przykładowe formy kata z bronią i bez
w wykonaniu zawodników klasy mistrzowskiej.

Ambroży T., Piwowarski J., Badeński A., Polski Związek Ju-jitsu a bezpieczeństwo: sprawność, skuteczność,
organizacja. WSBPI „Apeiron”, Kraków 2013.
244
Tokarski S., Sztuki walki. Ruchowe formy ekspresji filozofii Wschodu, Wydawnictwo „Glob”, Szczecin 1989,
s. 39, 40
245
Ambroży T., Piwowarski J., Badeński A., Polski Związek Ju-jitsu a bezpieczeństwo: sprawność, skuteczność,
organizacja. WSBPI „Apeiron”, Kraków 2013.
243
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Tab.15. Przykładowe kata sportowe z bronią w wykonaniu mistrza świata IBF-u
z 2012 r. Dawida Kisiela
Lp. Opis akcji technicznej zawodnika
1
Pozycja wyjściowa musubi-dachi,
broń-kij długi za plecami jak na
zdjęciu

2

Przejście z pozycji musubi-dachi
o kąt 45* do pozycji prawego
zenkutsu-dachi z układem rąk
i broni jak na rysunku

3

Przejście z pozycji zenkutsu-dachi
po pełnym obrocie o kąt 360*
w lewo z pełnym podwójnym
młynkiem broni nad głową jak
na rysunku i…….

4

….wejściem do pozycji prawego
zenkutsu-dachi z układem rąk
i broni jak na rysunku

5

A następnie przejście do lewego
zenkutsu-dachi wykonanie
podwójnych uderzeń bronią pod
pachami z wejściem końcowym jak
na rysunku
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6

Następnie przejście do pozycji
prawego zenkutsu-dachi w prawą
stronę o kąt 90* i ponowne
wykonanie podwójnych uderzeń
z wejściem broni jak na rysunku

7

Następnie wejście do pozycji
lewego przyklęku i wykonanie
uderzenia bronią w tył jak na
rysunku

8

Przejście z poprzedniej pozycji do
frontalnej pozycji musubi-dachi
i wykonanie kilku młynków po tzw.
„ósemce” z drobnym krokiem
w przód w trakcie obrotów

9

Sekwencje wcześniejsze kończymy
wejściem do pozycji kiba dachi
po skręcie o kąt 90* w lewą stronę
z wejściem broni jak na rysunku

10

Następnie wykonanie podwójnych
uderzeń prawą ręką uraken age
i tate gedan jak na rysunku
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11

Przejście z poprzedniej pozycji o kąt
90* w prawą stronę do pozycji
prawego zenkutsu-dachi
i wykonanie młynka-obejścia do
okoła szyji bronią jak na rysunku

12

Następnie po pełnym obrocie ciała
i broni do okoła tułowia przejście do
pozycji prawego zenkutsu-dachi
i ponowne wykonanie podwójnych
uderzeń z wejściem broni jak na
rysunku

13

W tej pozycji-prawego zenkutsudachi ponowne wykonanie
podwójnych uderzeń w pionie
z układem broni jak na rysunku

14

C.d. wykonania podwójnych
uderzeń bronią z wejściem
końcowym jak na rysunku

15

Przejście z poprzedniej pozycji
w lewą stronę o kąt 90* do pozycji
lewego zenkutsu-dachi i wykonanie
uderzeń z wejściem broni jak na
rysunku
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16

Następnie powrót do pozycji
frontalno-bocznej
z wyprowadzeniem powolnym
broni w górę jak na rysunku

17

Następnie wejście do pozycji
lewego przyklęku i wykonanie
uderzenia lewego gyaku tsuki
z wprowadzeniem broni za plecyjak na rysunku

18

Ponowne przejście do pozycji
prawego zenkutsu-dachi
i wykonanie podwójnych uderzeń
pchających z układem broni jak na
rysunku

19

Następnie wejście do pozycji
prawego przyklęku i wykonanie
uderzenia lewego ura age tsuki
z wprowadzeniem broni za plecyjak na rysunku

20

Powrót do pozycji wyjściowej
musubi-dachi i wykonanie ukłonu
kończącego formę sportową
z bronią
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Tab. 16. Przykładowe sportowe kata w wykonaniu wielokrotnej mistrzyni Europy juniorów
IBF-u Katarzyny Lisowicz
Lp. Opis akcji technicznej zawodnika
1
Pozycja wyjściowa fudo-dachi

2

Przejście z pozycji fudo-dachi do
pozycji musubi-dachi z układem rąk
jak na rysunku

3

Z pozycji musubi-dachi przejście do
pozycji kiba-dachi z podwójnym
shuto gedan- uke

4

Następnie po skręcie 45* w lewo
przejście do pozycji zenkutsu-dachi
z lewym gedanshuto-uke

5

Następnie po skręcie 90* w prawo
przejście do pozycji zenkutsu-dachi
z prawym jodan shuto-uke
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6

Następnie po skręcie 45* w lewo
(do pozycji frontalnej) przejście do
p. lewej zenkutsu-dachi z lewym
gedan-uke

7

W tej pozycji wykonanie techniki
oi-tsuki

8

Z tej pozycji wykonanie techniki
prawego kopnięcia mae-geri

9

Obrót o 90* w lewo i wykonanie
kopnięcia yoko-geri

10

Dalszy obrót o 90* w lewo
i wykonanie kopnięcia mawachi-geri
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11

Przejście do pozycji kiba-dachi
i wykonanie techniki gedan-tsuki

12

Przejście do prawego padu
podpartego i wykonanie lewego
kopnięcia yoko-geri

13

Powrót do pozycji stojącej
i wykonanie prawego kopnięcia
yoko-geri jodan

14

Po kopnięciu przejście do pozycji
kiba-dachi z podwójnym gedan-uke

15

Skręt bioder o 45* do pozycji lewej
zenkutsu-dachi i jednoczesne
wykonanie dwóch bloków uchi
i gedan w wolnym tempie na 5
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16

Przejście w przód prawą nogą
z dostawieniem lewej z tyłu-pozycja
skrzyżowanych nóg i wykonanie
techniki prawego urakengedan-uchi

17

Obrót przez prawe ramię
z przejściem do lewego zenkutsudachi i wykonanie techniki prawego
gyaku-tsuki

18

Następnie wykonanie prawego
kopnięcia mae-geri i przejście
do prawego zenkutsu-dachi
i wykonanie techniki lewegogyakutsuki

19

Wykonanie skrętu w lewą stronę o
90* i wykonanie techniki
prawegogedangyaku-tsuki z
przyklękiem prawej nogi

20

Powrót do pozycji wyjściowej
musubi-dachi i wykonanie ukłonu
kończącego formę rey
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ZAKOŃCZENIE
Niniejsza pozycja powstała na bazie dziesięcioletnich doświadczeń autorów
książki, polegających na współpracy z prężnie działającą amatorską organizacją
sportową IBF, która działa w Europie w zakresie propagowania i promowania
dalekowschodnich sztuk i sportów walki.
Celem pracy było ukazanie historii, genezy i działalności sportowej wymienionej
organizacji. Dokonano wnikliwej analizy 70 walk semikontaktowych na podstawie
materiałów filmowych z MŚ IBF-u z 2012 r. w Budapeszcie w celu określenia
struktury czasowej i rzeczowej walki sportowej oraz analizy występów polskich
zawodników na sześciu międzynarodowych turniejach – mistrzostwach świata IBF-u
w latach 1997-2012. Badany okres to czas dużej aktywności polskich zawodników
w imprezach sportowych z bogatego kalendarza imprez IBF-u.
Pogłębiona analiza pokazała, iż federacja IBF jest organizacją funkcjonującą
prawidłowo i osiągającą wysoki poziom organizacyjno-sportowy, o czym świadczą
dobrze prowadzone imprezy rozgrywane w wielu krajach.
Udział polskich sportowców i osiągane wysokie pozycje medalowe w najbardziej
prestiżowych turniejach na przestrzeni kilkunastu lat wskazują na bardzo dobry
poziom techniczny polskich ekip, a także dobrą organizację i poziom szkolenia
w klubach z Polski. Brak większego wsparcia ze strony samorządów lokalnych jest
jedyną przeszkodą w osiąganiu jeszcze lepszych rezultatów.
Autorzy książki dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do jej powstania.
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