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important professional activities of the coach 

Abstract 

Introduction: The aim of this study was to collect and analyse opinions of people who train 

karate kyokushin regarding the importance (hierarchy) of individual professional activities of the 

coaches. Material and methods: The research involved 54 practitioners from 25 karate kyokushin 

sports clubs in Poland. Respondents were aged 35.0 ±12.0 years, and their training experien ce was 

15.9 ±8.7 years. All respondents had a technical level of at least 1 dan. Survey method was used, 

and the questionnaire developed by Tumanian [55] and modified by Januszewski and Sterkowicz 

[53] was applied. Results: The most important professional activities of a karate kyokushin coaches 

reported include three types of management: managing physical, technical and tactical preparation 

of athletes. Regardless of organizational and age divisions, opinions regarding the importance of 

particular professional activities of coaches were convergent (rsp = 0.79 −0.92, p <0.001). Conclu-
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sions: Structure professional activities deemed most important, allows classified karate kyokushin 

as more of a sport than a martial art of self-defense.  

Keywords: martial arts, combat sports, karate kyokushin, professional activities of a coach. 

Streszczenie 

Wprowadzenie: Celem badania było poznanie opinii osób trenujących karate kyokushin doty-

czących znaczenia (hierarchii) poszczególnych czynności zawodowych trenera. Materiał i metody 

badań: Badaniami objęto 54 praktyków z 25 klubów karate kyokushin w Polsce. Wiek badanych 

wynosił 35,0 ±12,0 lat, doświadczenie treningowe 15,9 ±8,7 lat. Wszyscy respondenci posiadali 

poziom wyszkolenia technicznego co najmniej 1 dan. W badaniach wykorzystano metodę sondażu 

diagnostycznego, a narzędziem był kwestionariusz ankiety Tumaniana [55] w polskiej wersji Janu-

szewskiego i Sterkowicza [53]. Wyniki: Do najważniejszych czynności zawodowych trenera ka-

rate kyokushin należą trzy rodzaje kierowania zawodnikiem: kierowanie przygotowaniem fizycz-

nym, technicznym i taktycznym. Bez względu na podziały organizacyjne oraz wiekowe, opinie 

dotyczące znaczenia poszczególnych czynności zawodowych trenera były zbieżne (rsp = 0,79–

0,92; p < 0,001). Wnioski: Ranga czynności zawodowych trenera karate kyokushin zbliża tę od-

mianę walki bardziej do sportu niż sztuki walki czy systemu samoobrony. Rangi podstawowych 

czynności zawodowych trenera karate kyokushin, zapasów, boksu, MMA, taekwondo ITF i spor-

towego jiu-jitsu są zbieżne. 

Słowa kluczowe: sporty walki, sztuki walki, karate kyokushin, czynności zawodowe trenera. 

Wprowadzenie 

Trener sportowy odgrywa kluczową rolę w procesie szkolenia swoich podo-

piecznych. W trakcie długoterminowego procesu treningowego wykonuje szereg 

czynności zawodowych, których typ, zasięg i intensywność prowadzą albo do 

sportowego sukcesu, albo do jego braku. To on ustala cele treningowe, zadania 

oraz metody i jednocześnie kontroluje ich realizację. Gilbert i Trudel [21] doko-

nali przeglądu ponad 600 publikacji dotyczących trenerów, w języku angielskim, 

w czasopismach z okresu lat 1970–2001. W swoich badaniach potwierdzili, że 

trener powinien posiadać szczególną wiedzę, umiejętności i indywidualne cechy 

warunkujące skuteczność procesu treningowego. Dodatkowo, profesjonalne 

przygotowanie trenera, a także modele trenerskie zostały przeanalizowane przez 

różnych badaczy (np. [4], [5], [11], [13], [27], [28], [29], [33], [39], [40], [44]). 

W większości publikacji omówiono kwestię przygotowania zawodowego trene-

rów. Naukowcy na całym świecie (np. Australia [37]; Kanada [3], [58]; Japonia 

[60], Szkocja [25]; Wielka Brytania [1]) starali się opracować oraz rozwijać już 

istniejące standardy i programy edukacyjne dla trenerów wysokiego szczebla. 

Na powodzenie pracy trenera w sporcie ma wpływ bardzo wiele czynników. 

Każdy z nich jest ważny, jednak każdy ma inną wartość. Praktycy i teoretycy 

sportu, uwzględniając swoje doświadczenia, wspólnie wskazują jednak na przy-

gotowanie pedagogiczne trenera jako przesądzające o powodzeniu w uprawia-
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nym przez niego zawodzie [12], [16], [17], [23], [10], [36], [43], [61]. Trener 

oddziałuje na zawodnika całą swoją osobowością, a nie tylko wytycznymi zawar-

tymi w planie treningu [26], [34]. Ma to szczególne znaczenie na poziomie szko-

lenia sportowego dzieci i młodzieży, kiedy to trener najpierw powinien być wy-

chowawcą, później organizatorem, a dopiero na końcu technologiem sportowym 

(szkoleniowcem) [18], [24], [32], [36], [41], [43], [45], [57], [62]. Podobnie jak 

zawodnik, trener musi być wciąż nastawiony na sukces, na ważny cel. Nie sprzy-

jają temu schematyczne myślenie i działanie, powielanie rozwiązań z przeszłości. 

Istotne są nawyki i świadomość ciągłego doskonalenia wiedzy i umiejętności, 

konieczność obserwowania, przewidywania i eksperymentowania, wyprzedzania 

zmian – trenerstwo jest zawodem twórczym, a nie odtwórczym ([2], [19], [43], [54]).  

Zapotrzebowanie na umiejętności walki zrodziło popyt na nauczyciela – mi-

strza sztuk walk. Całe życie mistrza i nauczyciela w jednej osobie wiązało się  

z eksperymentowaniem i testowaniem praktycznego zastosowania technik i róż-

nych rodzajów broni, rozwijaniem nowych sposobów efektywnej walki i przeka-

zywaniem swoich metod innym ludziom. Nabór na stanowisko nauczyciela nie 

zawsze szedł w parze z dydaktycznymi zdolnościami, decydowały głównie umie-

jętności praktyczne [14]. Ta tendencja utrzymuje się do dziś. W tradycyjnych 

sztukach walki1 częstym procederem jest promowanie na instruktorów osób  

z wysokimi stopniami wyszkolenia technicznego bez odpowiedniego przygoto-

wania merytorycznego [59]. Współczesny proces treningowy przebiega na gra-

nicy biologicznego bezpieczeństwa (możliwości adaptacyjnych organizmu),  

w związku z czym nawet najmniejszy błąd w jednym z elementów programu 

szkoleniowego może powodować negatywne skutki dla zdrowia, za które płaci 

tylko sportowiec. Kwalifikacje zawodowe trenera są obszerne, gdyż dotyczą ro-

zumienia i stosowania w pracy metod używanych w naukach przyrodniczych, 

technicznych i humanistycznych [35]. Z tego względu trener powinien kształcić 

się ustawicznie [31]. Głównym kryterium oceny skuteczności treningu i umiejęt-

ności trenerów są przede wszystkim wyniki zawodów. Poszukiwania najlepszych 

rozwiązań treningu w sportach walki obejmują również badania dotyczące przy-

gotowania kadry trenerskiej do zawodu, a wśród już pracujących – ich kompe-

tencji i czynności zawodowych. Tumanian [55] zaproponował 19 podstawowych 

typów działań, które charakteryzują zawód trenera. Te typy w późniejszym czasie 

rozwinięto w 20 profesjonalnych czynności zawodowych trenera [51]. Ich miej-

sce w hierarchicznej strukturze wskazuje główne cele treningowe i poziom pro-

fesjonalizmu wśród trenerów.  

Czynnościami zawodowymi trenera w sportach i sztukach walki zajmowali 

się m.in. Sterkowicz [47], [48], Sterkowicz i Januszewski [52], [53], Sterkowicz 

i Krasicki [49], Sterkowicz i in. [50], [51], Bujak i in. [9], [6], [7], [10], [8], Do-

brzycki [20]. Poza opracowaniem Sterkowicza i Januszewskiego [53] oraz Do-

 
1  Teoretycznym celem sztuk walki jest rozwój osobowościowo-duchowy, natomiast priorytetem 

sportów walki jest bezpośrednia rywalizacja sportowa.  
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brzyckiego [20], nie odnaleziono prac traktujących o czynnościach zawodowych 

szkoleniowca karate kyokushin. 

Cel badań 

Celem badań było ustalenie, jaka jest ranga poszczególnych czynności zawo-

dowych trenera karate kyokushin w opiniach praktyków karate kyokushin, które 

czynności zawodowe najbardziej różnią przedstawicieli dwóch organizacji karate 

kyokushin2: Shinkyokushinkai WKO (IKO2)3 oraz International Budo Kai 

(IBK)4, starszych wiekowo i młodszych, z krótszym stażem treningowym i dłuż-

szym. Ocena ważności czynności zawodowych trenera karate kyokushin może 

stanowić podstawę do opracowania modelu działalności kadry szkoleniowej  

w tej sztuce i sporcie walki. Poznanie znaczenia czynności zawodowych trenera 

karate kyokushin pozwoli także identyfikować specyfikę i odpowiednio kon-

struować programy szkolenia kadr instruktorsko-trenerskich oraz racjonalizować 

wszelkie działania uzupełniające wiedzę i umiejętności. 

Materiał i metody 

W badaniach wzięło udział 54 praktyków karate kyokushin z dwóch organi-

zacji: 41 przedstawicieli Shinkyokushinkai WKO (IKO2) oraz 13 przedstawicieli 

International udo Kai (IBK). Wiek badanych wynosił 35,0 ±12,0 lat, doświadcze-

nie treningowe 15,9 ±8,7 lat. Wszyscy respondenci posiadali poziom wyszkole-

nia technicznego co najmniej 1. dan oraz byli aktywni sportowo – startowali  

w zawodach rangi krajowej oraz międzynarodowej. Badani pochodzili z 25 klu-

bów i sekcji karate w całej Polsce. 

W badaniach wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, a narzędziem 

był kwestionariusz ankiety Tumaniana [55], w polskiej wersji Januszewskiego  

i Sterkowicza [53], obejmujący 20 czynności zawodowych trenera ocenianych  

w 4-stopniowej skali, którym respondenci mieli nadać rangę wg klucza: 1 – bar-

dzo ważna, 2 – ważna, 3 – mniej ważna, 4 – nieważna. Zestawienie czynności 

zawodowych trenera obejmuje: 1) kierowanie przygotowaniem fizycznym;  

2) kierowanie przygotowaniem taktycznym; 3) kierowanie przygotowaniem 

 
2  Po śmierci twórcy karate kyokushin Masutatsu Oyamy (10. dan) w 1994 roku, w ramach tego 

stylu karate doszło do wielu podziałów organizacyjnych. Shinkyokushinkai WKO (IKO2) oraz 

International Budo Kai (IBK) stanowią dwie z ponad dwudziestu istniejących aktualnie organi-

zacji karate kyokushin. 
3  Druga na świecie pod względem zarejestrowanych członków organizacja karate kyokushin kie-

rowana przez Kenji Midori (8. dan) 
4  Mniej rozpoznawalna organizacja kierowana przez uczestnika pierwszej telewizyjnej edycji 

UFC Gerarda Gordeau (9. dan) 
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technicznym; 4) kierowanie przygotowaniem wolicjonalnym zawodników;  

5) kierowanie teoretycznym przygotowaniem zawodników; 6) kierowanie wy-

chowankami podczas zawodów; 7) kontrolę procesu treningowego i stanu orga-

nizmu sportowca; 8) nadzór nad postępami wychowanków w edukacji szkolnej; 

9) organizację i sędziowanie zawodów; 10) organizację obozów sportowych;  

11) organizację pracy wychowawczej w grupie; 12) organizację procesu odnowy 

i wypoczynku; 13) planowanie procesu przygotowania zawodników; 14) pod-

wyższanie kultury osobistej sportowców; 15) prowadzenie badań do prac nau-

kowo-metodycznych; 16) prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości;  

17) przeprowadzanie naboru do grup szkoleniowych i selekcji; 18) przygotowa-

nie instruktorów i sędziów; 19) rozwiązywanie problemów organizacyjnych tre-

ningu; 20) udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej. 

W analizach wyników zastosowano wybrane statystyki, obliczając wartości 

średnie, odchylenie standardowe, średnie ważone dla każdej czynności, szeregu-

jąc je w skali pozycyjnej, miary rozproszenia, zbieżność opinii zbadano przez 

obliczenie współczynnika korelacji rang Spearmana „rsp”. 

Wyniki badań 

Ranga czynności zawodowych trenera karate kyokushin w opiniach 

wszystkich badanych 

 

Ryc. 1. Ranga czynności zawodowych trenera karate kyokushin w opiniach wszystkich badanych 

Źródło: badania własne. 
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Praktykujący karate kyokushin za najważniejsze w pracy trenera uznali kie-

rowanie przygotowaniem fizycznym (ranga 1), kierowanie przygotowaniem tech-

nicznym (ranga 2) i kierowanie przygotowaniem taktycznym (ranga 3) – ryc. 1. Do 

czynności nieważnych zaliczono prowadzenie badań do prac naukowo-meto-

dycznych (ranga 20), prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości (ranga 19), 

a także nadzór nad postępami wychowanków w edukacji szkolnej (ranga 18).  

Struktura czynności zawodowych trenera w opiniach przedstawicieli 

dwóch organizacji karate kyokushin: Shinkyokushinkai WKO (IKO2)  

i International Budo Kai (IBK) 

Przedstawiciele karate kyokushin z organizacji Shinkyokushinkai WKO 

(IKO2) za najważniejsze w pracy trenera uważają kierowanie przygotowaniem 

fizycznym (ranga 1), kierowanie przygotowaniem technicznym (ranga 2) oraz 

kierowanie przygotowaniem taktycznym (ranga 3). Do czynności nieważnych za-

liczyli prowadzenie badań do prac naukowo-metodycznych (ranga 20), prowa-

dzenie dokumentacji i sprawozdawczości (ranga 19) oraz nadzór nad postępami 

wychowanków w edukacji szkolnej (ranga 18) – ryc. 2. 

 

Ryc. 2. Ranga czynności zawodowych trenera karate kyokushin w opiniach przedstawicieli karate 

kyokushin z organizacji Shinkyokushinkai WKO (IKO2) 

Źródło: badania własne. 
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przedlekarskiej (ranga 1), kierowanie przygotowaniem fizycznym (ranga 2), 

technicznym (ranga 2) i taktycznym (ranga 4) zawodników.  

Za nieważne uznano: prowadzenie badań do prac naukowo-metodycznych 

(ranga 20), prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości (ranga 19), organiza-

cję i sędziowanie zawodów (ranga 17) oraz kierowanie teoretycznym przygoto-

waniem zawodników (ranga 17). Jak widać, najważniejsze czynności zawodowe 

trenera, jak i te nieważne są identyczne, jak w przypadku wszystkich badanych 

karateków, bez względu na przynależność organizacyjną (ryc. 3). 

 

Ryc. 3. Ranga czynności zawodowych trenera karate kyokushin w opiniach przedstawicieli karate 

kyokushin z organizacji Internationale Budo Kai (IBK) 

Źródło: badania własne. 
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wały w ocenie kierowania przygotowaniem wolicjonalnym (różnica wynosiła  

8 pozycji) oraz udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej (różnica 5 miejsc). 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ranga czynności trenera

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

N
r 

c
z
y
n

n
o

ś
c
i

IBK



66 Adrian DOBRZYCKI 

 

Ryc. 4. Porównanie rang przypisanych czynnościom zawodowym przez przedstawicieli organizacji 

karate kyokushin Shinkyokushinkai WKO (IKO2) i Internationale Budo Kai (IBK) 

Źródło: badania własne. 
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Ryc. 5. Ranga czynności zawodowych trenera karate kyokushin w opiniach przedstawicieli karate 

kyokushin w wieku do 26 lat 

Źródło: badania własne. 
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Źródło: badania własne. 
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Karatecy w wieku od 26 do 39 lat do najważniejszych czynności zawodo-

wych zaliczyli: kierowanie przygotowaniem fizycznym (ranga 1), kierowanie 

przygotowaniem technicznym (ranga 2), kierowanie przygotowaniem taktycz-

nym (ranga 3). Za nieważne w pracy trenera uznali: prowadzenie badań do prac 

naukowo-metodycznych (ranga 20), prowadzenie dokumentacji i sprawozdaw-

czości (ranga 19), organizację i sędziowanie zawodów (ranga 18) – ryc. 6. 

Praktykujący karate kyokushin powyżej 39 roku życia za najważniejsze  

w pracy szkoleniowca uważają: kierowanie przygotowaniem technicznym (ranga 

1), kierowanie przygotowaniem fizycznym (ranga 2), kierowanie przygotowa-

niem taktycznym (ranga 3). Do czynności nieważnych zaliczyli: prowadzenie ba-

dań do prac naukowo-metodycznych (ranga 20), prowadzenie dokumentacji  

i sprawozdawczości (ranga 19), nadzór nad postępami wychowanków w edukacji 

szkolnej (ranga 18) – ryc. 7. 

 

Ryc. 7. Ranga czynności zawodowych trenera karate kyokushin w opiniach przedstawicieli karate 

kyokushin w wieku powyżej 39 lat 

Źródło: badania własne. 

Porównując opinie dotyczące znaczenia czynności zawodowych trenera ka-

rate kyokushin wśród praktyków do 26 roku życia i wieku od 26 do 39 lat, stwier-

dzono zgodność opinii w przypadku czynności: kierowanie przygotowaniem wo-

licjonalnym, organizacja obozów sportowych, organizacja pracy wychowawczej 

w grupie. Największe różnice dotyczyły sportowej strony kyokushin: kierowanie 
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przygotowaniem taktycznym (rangi 7 i 3), kierowanie wychowankami podczas 

zawodów (rangi 5 i 10), organizacja procesu odnowy i wypoczynku (ranga 9  

i 14), przygotowanie instruktorów i sędziów (rangi 12 i 7). Współczynnik kore-

lacji rang był wysoki (rsp = 0,89; p < 0,001) (ryc. 8). 

 

Ryc. 8. Porównanie rang przypisanych czynnościom zawodowym trenera karate kyokushin wśród 

praktyków do 26 roku życia i wieku od 26 do 39 lat 

Źródło: badania własne. 

 

Ryc. 9. Porównanie rang przypisanych czynnościom zawodowym trenera karate kyokushin wśród 

praktyków od 26 do 39 lat i powyżej 39 roku życia 

Źródło: badania własne. 
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zaobserwowano zgodność opinii w przypadku następujących czynności zawodo-

wych: kierowanie przygotowaniem taktycznym, kierowanie teoretycznym przy-

gotowaniem zawodników, prowadzenie badań do prac naukowo-metodycznych, 

prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości. Największe różnice odnoto-

wano w znaczeniu organizacji procesu odnowy i wypoczynku (różnica wynosiła 

5 miejsc): Zgodność opinii obu grup wiekowych charakteryzowała bardzo wy-

soka korelacja poglądów na temat znaczenia czynności zawodowych trenera  

(rsp = 0,92; p < 0,001) (ryc. 9). 

Praktykujący karate kyokushin w wieku do 26 lat i powyżej 39 lat byli zgodni 

co do rangi 5 czynności zawodowych: kierowanie przygotowaniem fizycznym, 

kierowanie przygotowaniem technicznym, organizacja i sędziowanie zawodów, 

organizacja procesu odnowy i wypoczynku, przeprowadzenie naboru do grup 

szkoleniowych i selekcji. Największe rozbieżności w poglądach zarysowały się 

w przypadku oceny znaczenia przygotowania instruktorów i sędziów, ponieważ 

karatecy powyżej 39 lat sklasyfikowali tę czynność na 3 pozycji, podczas gdy ci 

z drugiej grupy umiejscowili ją dopiero na 12 pozycji. Może to świadczyć o tym, 

iż bardziej doświadczeni w tym sporcie, jako organizatorzy zawodów sporto-

wych, dostrzegają potrzebę szkolenia następców i sędziów sportowych. 

Większą niezgodność zdań zanotowano również w przypadku znaczenia kie-

rowania wychowankami podczas zawodów (różnica wynosiła 8 pozycji), pod-

wyższania kultury osobistej sportowców (różnica 6 miejsc), kontroli procesu tre-

ningowego i stanu organizmu sportowca (różnica 5 miejsc). Współzależność 

rangi czynności zawodowych w procesie treningu obu grup wiekowych okazała 

się wysoka (rsp = 0,79; p < 0,001) (ryc. 10). 

 

Ryc. 10. Porównanie rang przypisanych czynnościom zawodowym trenera karate kyokushin wśród 

praktyków w wieku do 26 lat i powyżej 39 lat 

Źródło: badania własne. 
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Dyskusja 

Kompetentne wykonywanie czynności zawodowych przez trenera jest pod-

stawą prawidłowo prowadzonego szkolenia zawodnika. Czynności zawodowe 

muszą podlegać stałej aktualizacji i weryfikacji. Jak w każdej dyscyplinie sportu, 

również w karate kyokushin następują zmiany, które trener powinien dobrze znać 

i rozumieć, a w związku z tym stale dopasowywać swoje kompetencje zawodowe 

do wymagań sportu. 

Wyniki badań pokazują, że praktykujący karate kyokushin za najważniejsze 

w pracy trenera uznali kierowanie przygotowaniem fizycznym (ranga 1), kiero-

wanie przygotowaniem technicznym (ranga 2) i kierowanie przygotowaniem tak-

tycznym (ranga 3) (ryc. 2). Te czynności trenerskie związane bezpośrednio  

z technologią treningu sportowego są niezwykle ważne nie tylko w sportach 

walki, ale również w innych dyscyplinach [3], [4], [10], [49]. To one przede 

wszystkim pozwalają skutecznie przygotować się do sportowej rywalizacji. Po-

dobne wyniki uzyskał Dobrzycki [20] w badaniach przeprowadzonych wśród tre-

nerów karate kyokushin. Zarówno osoby trenujące karate kyokushin, jak i trene-

rzy zgodnie zaznaczają, które czynności zawodowe trenera pomagają w osiągnię-

ciu mistrzowskiego poziomu wyszkolenia. Podobieństwo zauważono również  

w badaniach opinii trenerów taekwondo ITF [7], [10], [8], MMA5 [10], boksu 

[6], sportowego ju-jitsu [48], judo [47], [49] oraz zapasów [7], [50]. Tak, jak  

w przypadku zapasów, MMA, judo, boksu, taekwondo ITF, sportowym ju-jitsu, 

również w karate kyokushin ranga czynności zawodowych trenera zbliża tę od-

mianę walki bardziej do sportu niż sztuki walki.  

Do czynności nieważnych zaliczono prowadzenie badań do prac naukowo-

metodycznych (ranga 20), prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości (ranga 

19), a także nadzór nad postępami wychowanków w edukacji szkolnej (ranga 18). 

Sugeruje to pewną awersję do tzw. „papierkowej roboty”, która kojarzona jest 

głównie z rozliczaniem, dokumentowaniem, utrwalaniem lub rejestrowaniem 

wykonywanej pracy i jej efektów. Tradycyjny sposób nauczania w karate polegał 

na praktycznej nauce (często w tajemnicy) w małych grupkach lub indywidualnie 

i przekazywaniu wiedzy „z serca do serca” [15]. W sporcie wyczynowym jednak 

rejestracja wcześniej zaplanowanej pracy i jej analizy stanowią podstawę kolej-

nych kroków skutecznego i racjonalnego procesu treningowego.  

Największe rozbieżności w poglądach przedstawicieli organizacji karate ky-

okushin – Shinkyokushinkai WKO (IKO2) i International Budo Kai (IBK) – wy-

stępowały w ocenie kierowania przygotowaniem wolicjonalnym oraz udziela-

niem pierwszej pomocy przedlekarskiej. Karate kyokushin z uwagi na regulamin 

walki jest sportem dość urazogennym [38], [46], [56]. Na treningach stosuje się 

środki zbliżone do walki turniejowej, często ochraniacze na poszczególne części 

 
5  Mieszane sztuki walki. 
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ciała są używane w minimalnym stopniu (dozwolone są ochraniacze osobiste – 

ochraniacze piszczeli i stóp, suspensor, nie stosuje się ochraniaczy na głowę, dło-

nie oraz zęby), w ten sposób przygotowując ćwiczących do walk pełno kontak-

towych6 na zawodach sportowych. Obserwacje własne pozwalają stwierdzić, iż 

tak spore różnice w przypadku oceny tych czynności mogą wynikać z uwarunko-

wań regulaminu rywalizacji sportowej – w IBK pozwala się na start zawodników 

bez odpowiedniego stopnia wyszkolenia technicznego kyu, inaczej niż ma to 

miejsce w IKO2. Walka z przeciwnikiem lepiej wyszkolonym technicznie niesie 

za sobą ryzyko większych urazów i wymaga umiejętnego udzielania pierwszej 

pomocy, gdy dojdzie do wypadku. Również sfera wolicjonalna odgrywa tu 

ogromną rolę, gdy zawodnik wie, że stoczy walkę z przeciwnikiem bardziej zaa-

wansowanym technicznie. Trener pełni więc istotną rolę motywatora. Mimo róż-

nych podstaw organizacyjnych oraz ambicji do miana największej i najsilniejszej 

organizacji karate, badania wykazały, że obie organizacje kyokushin mają po-

dobne problemy, o których świadczą istotne zależności i wysoki współczynnik 

korelacji między rangami podstawowych czynności zawodowych trenera.  

Największe rozbieżności w poglądach trenujących karate kyokushin w wieku 

do 26 lat i powyżej 39 lat zarysowały się w przypadku oceny znaczenia przygo-

towania instruktorów i sędziów. Bardziej doświadczeni karatecy, jako organiza-

torzy zawodów sportowych, dostrzegają potrzebę szkolenia następców i sędziów 

sportowych, rozumiejąc ich rolę w motywowaniu zawodników do dalszej pracy, 

edukowaniu w poszanowaniu zasad, norm i regulaminów.  

Hierarchia czynności zawodowych trenera karate kyokushin kwalifikuje ten 

styl pomiędzy sportem a sztuką walki. Uogólnienie celów treningowych w od-

niesieniu do całej grupy wymusza realizację przede wszystkim tych najbardziej 

powszechnych i logicznych: nabycie umiejętności technicznych i taktycznych 

oraz rozwój fizyczny, psychiczny i moralny. Badania Gilberta i in. [22] pokazują, 

że za mało czasu poświęca się na kształcenie trenerów, warto więc uwzględnić 

określone czynności zawodowe w programach edukacyjnych trenerów karate ky-

okushin.  

Wnioski 

1.  Do najważniejszych czynności zawodowych, w opinii osób trenujących ka-

rate kyokushin, należą trzy rodzaje kierowania zawodnikiem: kierowanie 

przygotowaniem fizycznym, technicznym i taktycznym. 

2.  Bez względu na podziały (przynależność organizacyjna, wiek oraz staż tre-

ningowy), opinie dotyczące znaczenia poszczególnych czynności zawodo-

wych trenera są podobne do siebie.  

 
6  Wyłączając uderzenia rękoma w głowę. 
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3.  Rangi podstawowych czynności zawodowych trenera karate kyokushin, za-

pasów, boksu, MMA, taekwondo ITF i sportowego jiu-jitsu są zbieżne. 

4.  Ranga czynności zawodowych trenera karate kyokushin zbliża tę odmianę 

walki bardziej do sportu niż sztuki walki. 

5.  Treści programów przygotowania kadr szkoleniowych w karate kyokushin 

powinny odzwierciedlać specyfikę, wynikającą ze znaczenia najważniej-

szych czynności zawodowych trenera. 
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