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Poziom zdolności siłowo-szybkościowych 
i siłowo-wytrzymałościowych kajakarzy w zależności 

od wieku i budowy ciała

Słowa kluczowe: kajakarstwo, trening 
sportowy, moc, wytrzymałość.

Wstęp

Wiosłowanie w kajakarstwie klasycznym wymaga wielokrotnego powtarza-
nia cyklicznych ruchów, wykonywanych z dużą częstotliwością. Równocześnie 
niezbędne jest przejawianie w nich znacznej siły [1]. Krótki czas przejawiania siły 
w każdym ruchu wiosłowania wymaga wysokiego poziomu mocy, niezbędnej dla 
uzyskania znacznej prędkości przemieszczania się w kajaku lub kanadyjce [2]. 

Wiosłowanie w kajakarstwie klasycznym odbywa się na dystansach o różnej 
długości. Specyfika ruchu w środowisku wodnym powoduje, że najbardziej ko-
rzystne jest utrzymywanie stałej prędkości. Dlatego szczególnie ważna, zwłaszcza 
w wiosłowaniu na dłuższych dystansach jest wytrzymałość siłowa, której miarą 
jest zdolność do rozwijania submaksymalnej mocy użytecznej. Ważne, szczególnie 
w wiosłowaniu na najkrótszych dystansach oraz podczas startu – w fazie zwięk-
szania prędkości – są zdolności szybkościowo-siłowe. Ich przejawem jest poziom 
maksymalnej mocy użytecznej [3, 4]. 

Wprowadzenie do rywalizacji olimpijskiej dystansów 200 m i 1000 m spowodo-
wało potrzebę modyfikacji metod i środków treningowych w zależności od długości 
dystansu. Konieczne stało się też wprowadzenie kryteriów specjalizacji. Zawodnicy 
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specjalizujący się w wiosłowaniu na 200 m powinni cechować się wysokim pozio-
mem zdolności siłowo-szybkościowych. Sportowców specjalizujących się w wiosło-
waniu na 1000 m winien charakteryzować wysoki poziom wytrzymałości siłowej [5]. 

Ze względu na potrzebę zwiększenia efektywności szkolenia sportowego 
niezbędne jest dostarczenie praktykom kajakarstwa niezbędnych narzędzi do 
obiektywnego doboru zawodników specjalizujących się w wiosłowaniu na 200 m 
i 1000 m. Dlatego podjęto badania w celu zbadania poziomu maksymalnej mocy 
użytecznej i zdolności do wykonywania pracy w wysiłku siłowo-wytrzymałościo-
wym przez kajakarzy. Celem było także ustalenie zakresu zmienności tych cech 
w zależności od wieku, budowy ciała i sprawności specjalnej. 

Przyjęto następujące hipotezy:
1. Maksymalna moc użyteczna i zdolność do wykonywania pracy w ćwiczeniu si-

łowo – wytrzymałościowym o submaksymalnej intensywności zwiększają się 
wraz ze wzrostem wieku i stażu treningowego; 

2. Istnieje ograniczone podobieństwo pomiędzy zdolnością do rozwijania maksy-
malnej mocy użytecznej oraz wykonywania pracy w ćwiczeniu siłowo-wytrzy-
małościowym o submaksymalnej intensywności przez kajakarzy;

3. Potencjał związany z przejawianiem wysokiego poziomu maksymalnej mocy 
użytecznej jest bardziej uwarunkowany wysokością i masą ciała kajakarzy niż 
zdolność do wykonywania pracy w wysiłku o intensywności submaksymalnej.

Materiał 

Badaniami objęto 284 kajakarzy w wieku od 13 lat do 23 lat. Pomiary wyko-
nano w czasie Ogólnopolskiej Konsultacji Szkoleniowej, która odbyła się w dniach 
21-23 października 2016 roku (tabela 1). 

Tabela 1.

Charakterystyka somatyczna kajakarzy
parametr M ±Sd min max CV [%]

wiek [lata] 16,28 ±2,00 12,86 22,69 12,3

wysokość ciała [cm] 178,38 ±6,94 158 197 3,9

masa ciała [kg] 71,57 ±10,4 50,1 98 14,5

BMI [kg/m2] 22,42 ±2,47 17,17 31,15 11

Źródło: opracowanie własne.

Metoda

Zastosowano dwa standardowe dla kajakarzy ćwiczenia ze sztangą. Ciężar sztan-
gi dobrano indywidualnie. Jego wartość ustalono na poziomie 50 ±5% masy ciała. 
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Pierwszym ćwiczeniem było wyciskanie sztangi w leżeniu tyłem na poziomo usta-
wionej ławce. Drugim, dociąganie sztangi w leżeniu przodem na poziomo ustawionej 
ławce. Każde z ćwiczeń wykonywano w dwóch wersjach. Pierwsza polegała na wyko-
naniu serii sześciu powtórzeń z maksymalną intensywnością. Do analizy przyjmowa-
no maksymalną moc użyteczną rozwijaną w fazie koncentrycznej pojedynczego po-
wtórzenia. Wartość maksymalnej mocy użytecznej traktowano jako miarę zdolności 
siłowo-szybkościowych. Druga wersja polegała na wykonywaniu ćwiczenia w czasie 
120 s. Mierzono długość drogi, na której przemieszczała się sztanga. Na tej podstawie 
wyliczano wartość pracy mechanicznej wykonywanej w fazie koncentrycznej. Wartość 
pracy pośrednio dowodziła poziomu wytrzymałości siłowej badanych zawodników.

Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej. Obliczono podstawowe 
statystyki, a następnie równania regresji pomiędzy wiekiem a mierzonymi warto-
ściami maksymalnej mocy użytecznej i pracy wykonanej w ćwiczeniach wytrzyma-
łościowo-siłowych. W dalszej kolejności dokonano grupowania cech, które prze-
prowadzono wg następującej procedury: wprowadzono dane surowe, grupowane 
zmiennymi. Zastosowano aglomerację metodą średnich połączeń z wykorzysta-
niem, jako miary odległości 1 – r Pearsona. 

Wyniki

Badani zawodnicy cechowali się znacznym zróżnicowaniem maksymalnej mocy 
użytecznej. W ćwiczeniu dociąganie sztangi leżąc uzyskali większe wartości mocy. CV 
był w tym ćwiczeniu mniejszy niż typowy dla wyciskania sztangi w leżeniu (tab. 2). 

Większe wartości pracy w ćwiczeniu wytrzymałościowo-siłowym osiągnięto 
w ćwiczeniu dociąganie sztangi w leżeniu przodem. Również w tym ćwiczeniu uzy-
skano mniejsze wartości CV niż obliczone dla wyciskania sztangi leżąc (tab. 2).

Tabela 2. 

Przejawy zdolności siłowo szybkościowych kajakarzy N = 284
zdolność M ±Sd min max CV [%]

moc max dociąganie [W] 463,5 ±104,8 193,0 755,0 22,2

moc max wyciskanie [W] 400,5 ±108,1 143,0 737,0 26,4

praca dociąganie t =120 s [J] 8863 ±3211 1536,2 18325,1 35,1

praca wyciskanie t = 120 s [J] 6974 ±3165 1337,6 16265,0 42,4

Źródło: opracowanie własne.

Obliczono równania regresji liniowej pomiędzy wiekiem kajakarzy, a zdolnością 
do przejawiania maksymalnej mocy użytecznej w wyciskaniu i dociąganiu sztangi w le-
żeniu przodem. Podobne działania wykonano też w celu ustalenia zależności pomię-
dzy wiekiem kajakarzy a zdolnością do wykonania pracy mechanicznej w trwających 
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120 s ćwiczeniach ze sztangą. Stwierdzono, że obliczone równania regresji dowodzą 
istnienia silnych zależności liniowych w każdym z badanych ćwiczeń (ryciny 1–4). 

Rycina 1. Zależność pomiędzy wiekiem a maksymalną mocą użyteczną rozwijaną przez 
kajakarzy w ćwiczeniu dociąganie sztangi leżąc N = 284.

Źródło: badania własne.

Rycina 2. Zależność pomiędzy wiekiem a maksymalną mocą użyteczną rozwijaną przez 
kajakarzy w ćwiczeniu wyciskanie sztangi leżąc N = 284.

Źródło: badania własne.

Wykres rozrzutu   Moc max dociąganie [W] względem wiek  [lata]

Warunek włączania: v5='m'
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Rycina 3. Zależność pomiędzy wiekiem a pracą mechaniczną wykonywaną przez kajaka-
rzy w trwającym 120 s ćwiczeniu dociąganie sztangi leżąc N = 284.

Źródło: badania własne.

Rycina 4. Zależność pomiędzy wiekiem a pracą mechaniczną wykonywaną przez kajaka-
rzy w trwającym 120 s ćwiczeniu wyciskanie sztangi leżąc N = 284.

Źródło: badania własne.

Wykres rozrzutu   Praca dociąganie w t =120 s [J] względem wiek  [lata]
Warunek włączania: v5='m'

Praca dociąganie w t =120 s [J]  = -6107,6227+937,8161*x
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W celu ustalenia hierarchii badanych zmiennych zastosowano analizę regre-
sji grzbietowej. Do redukcji zmiennych zastosowano metodę krokową wsteczną. 
Stwierdzono istnienie bardzo silnej zależności pomiędzy wiekiem kajakarzy a ba-
danymi przejawami motoryczności. Współczynniki R wahały się od 0,9649 w peł-
nym modelu do 0,9429 w modelu maksymalnie zredukowanym. Kolejność redukcji 
zmiennych przedstawiała się następująco: 1. Praca wykonana w trwającym 120 s 
ćwiczeniu wyciskanie sztangi leżąc; 2. Praca wykonana w trwającym 120 s ćwicze-
niu dociąganie sztangi leżąc; 3. Moc maksymalna osiągana w ćwiczeniu wyciskanie 
sztangi leżąc; 4. Moc maksymalna osiągana w ćwiczeniu dociąganie sztangi leżąc.

Posługując się metodą grupowania zmiennych stwierdzono istnienie silnego 
związku pomiędzy BMI i masą ciała. Te dwie cechy somatyczne były też blisko zwią-
zane z maksymalną mocą użyteczną typową dla obydwu zastosowanych ćwiczeń 
ze sztangą. Praca wykonywana w ćwiczeniach trwających 120 s była silnie związa-
na wzajemnie. Związki z cechami somatycznymi oraz maksymalną mocą użyteczną 
miały charakter pośredni i były mniej silne. Najbardziej odległe podobieństwo od-
notowano w przypadku wysokości ciała (rycina 5).

Rycina 5. Wyniki grupowania cech u kajakarzy N = 284.

Źródło: badania własne.

Dyskusja 

Wprowadzenie do programu rywalizacji olimpijskiej dystansów 200 m 
i 1000 m nasiliło dążenie do wczesnej specjalizacji. Bardzo często, zwłaszcza 

Diagram drzewa średnich połączeń
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Warunek uwzględniania: v5='m'
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w polskim kajakarstwie, jest ona wprowadzana zbyt wcześnie i rzadko kiedy 
z należytym rozeznaniem rzeczywistych predyspozycji kajakarzy [5]. Istotne 
staje się zatem poszukiwanie obiektywnych kryteriów do wczesnej diagno-
styki talentu do konkurencji siłowo-szybkościowych lub siłowo-wytrzymało-
ściowych. W dążeniu do rozwiązania problemu należy też uwzględnić wpływ 
budowy ciała, szczególnie jego masy i wysokości na możliwości przejawiania 
mocy maksymalnej i wytrzymałości siłowej. W sporcie bardzo często uznaje się 
za utalentowanych osobników cechujących się przyśpieszonym rozwojem bio-
logicznym [6]. Zazwyczaj istnieje silna zależność pomiędzy wiekiem rozwojo-
wym a poziomem zdolności motorycznych i będącą ich pochodną sprawnością 
fizyczną. Niestety nie oznacza to posiadania przez takiego osobnika rzeczywi-
stych, znaczących predyspozycji do treningu sportowego. Uzyskane wyniki ba-
dań wskazują na istnienie silnego związku pomiędzy masą ciała a mocą maksy-
malną i pracą wykonywaną w ćwiczeniach wytrzymałościowo-siłowych. Duża 
masa ciała, przy BMI mieszczącym się w granicach normy lub wyższych od niej, 
stwierdzona u badanych kajakarzy, dowodzi istnienia stosunkowo dobrze roz-
winiętej masy mięśni. Analiza wskazuje na zdecydowanie mniejsze znaczenie 
wysokości ciała. W kajakarstwie istnieje wiele przypadków dowodzących moż-
liwości osiągania wysokich wyników sportowych przez zawodników znacznie 
różniących się wysokością ciała [3, 7, 8].

Z przedstawionych wyników badań wynika, że silniejszym związkiem 
z wiekiem cechują się zdolności siłowo-szybkościowe określane na podstawie 
maksymalnej mocy użytecznej. Wyjaśnienie tego zjawiska może być dwojakie-
go rodzaju. Po pierwsze, nieodpowiedni dobór bodźców treningowych, które 
są ukierunkowane na rozwój dyspozycji siłowo-szybkościowych. Inną przyczy-
ną jest zjawisko nierównomiernego tempa zwiększania się różnych przejawów 
zdolności motorycznych. Stwierdzono bowiem, że nawet przy regularnym sto-
sowaniu treningu wytrzymałościowo-siłowego w pierwszej kolejności odnotuje 
się poprawę zdolności siłowo-szybkościowych. Na polepszenie wytrzymałości 
siłowej potrzeba zdecydowanie dłuższego okresu stosowania bodźców trenin-
gowych [1, 5].

Przedstawione wyniki stanowią jedynie wstępną informację z badań, które 
wykonywano przez 7 lat, dwukrotnie każdego roku. Każdorazowo w badaniach 
uczestniczyło 300–400 zawodników, co stanowi 15–20% wszystkich sportow-
ców zarejestrowanych w PZKaj. Co najważniejsze byli wśród nich członkowie ka-
dry narodowej (juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców i seniorów) oraz 
zawodnicy aspirujący do reprezentacji narodowej. Zasadniczym celem progra-
mu badawczego jest ustalenie kryteriów selekcyjnych do reprezentacji zawod-
ników różnych kategorii wiekowych. Drugim z celów jest ustalenie zasadniczych 
testów oraz wyznaczenie norm rozwojowych w funkcji wieku zawodników.
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Wnioski

1. Na podstawie uzyskanych wyników badań stwierdzono, że u kajakarzy wraz 
z wiekiem dochodzi do poprawy uzyskiwanych wyników w zakresie maksymal-
nej mocy użytecznej i zdolności do wykonywania pracy w ćwiczeniach siłowo–
wytrzymałościowych o submaksymalnej intensywności.

2. Stwierdzono ograniczone podobieństwo pomiędzy zdolnością do rozwijania 
maksymalnej mocy użytecznej oraz wykonywania pracy w ćwiczeniu siłowo–
wytrzymałościowym o submaksymalnej intensywności przez kajakarzy.

3. Analizując wyniki badań jedynie częściowo potwierdzono przyjętą hipotezę, 
gdyż stwierdzono, że zdolność do przejawiania wysokiego poziomu mocy jest 
w największym stopniu związana z masą ciała badanych, następnie ze zdolno-
ścią do pracy w ćwiczeniu siłowo-wytrzymałościowym o submaksymalnej in-
tensywności. Wysokość ciała badanych cechowała się najmniejszym związkiem 
z potencjałem do przejawiania wysokiej mocy.
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Summary

Keywords: kayaking, sport training, power, endurance. 

The need to increase effectiveness of sports training it was necessary to provide the 
canoeing the practice tools for objective selection of the kayaker paddling at 200 m and 
1000 m. Therefore, research was conducted to investigate the maximum power level and 
ability to work in strength endurance exercise by kayakers. The aim was also to determine 
the range of variability of these characteristics depending on age, body structure and spe-
cific fitness.

The study covered 284 kayakers aged 13 to 23 years. Two standard tests were used, 
barbell pull and barbell press. The weight of the bar was individually adjusted. Its value 
was set at 50 ± 5% of body weight. Each of the exercises was done in two versions. The first 
consisted of a series of six repetitions with maximum intensity, the second one consisted of 
performing the exercise in 120 seconds, where the length of the road on which the bar was 
moving was measured.

Based on the results of the research, improvement of the ability to obtain high pow-
er and the work performed in strength training was demonstrated with age and length 
of practice. It was also determined that the power level was mainly dependent on body 
weight and BMI, and a little on the athlete’s body height.

Translated by Mateusz Rynkiewicz


