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Ryc l PraĆa meĆhelcaa wykonanaw ćwiczeniu dociąeanie sf'angileżąc prfez kajakfzy
(N,IK)

w dniach 26 28 04, 2011 pŹep'owadzono pomiary pr&y meohmicfne] w

ćwiżeniach f cjęźarmi zadanie po]egało na wykonaniu w Ćżasio ]20 s naksymalnej ljczby

poutózeń w ćwiczeniach wtciskanie i dÓĆiągdie sztanei w |ezeniu na poziomo UstaBionej

łrwce Badani zawodnicy óWiczyli f ciężarami zbliźon'Tni do 50 % masy ciala w każdyn

ćłiczdiu ńielzono d.o!ę z dok]adnością do 0' 01 n Na tej podŚawie s]liczono wielkośó

pmcy mechanichej q fżie pÓkonująĆej ' koncentrycaej i pŹedstawiono ją v kcm

wynik] indyvidualne pue{tstarviono w ońcjalnyn komunikacie oFacowanym PŹez Pf(aj

w sprawozdmid dokonano dodatkowej ana|izy porównując w}Tiki uzyskane pŹż

,avo{tnikóy z każdego rocfnjka' Óddzielnie dla kajakalzy (IMK), kańadyjkaży 0vlc) oru

kajakarek (KK) obliczono leż wartości średńie d]a wszyslkich badanyĆh favÓdńikóv z

dmej specjabości G'fii Mc, KK) otrzymane wyniki porównano z rezulatani osiągniętymi

na końsultacjach kadry, k1ó.e odbyly się ]esienią 20] 0 roku

w ćwiozeniu dociąganie sztangi leżąc stwierdfono poprayę wyników uzyskMyĆh w

krMehiu 20l] .oku w poróNnaniu do rezultaów q'povych d|a splawdzianów z paździemika

20]0 roku w gfupie kajakaŹy rófnjca Bynosi]a średnjo ll,] % (ryc 1)' wnód

kanadyjkauy różn]ca ÓŚiąenęła średnio ]1,9 % (Iyc 2). Pop6wę łyników stwiedzolo

*'nód zlwodnjków w kżdej cfupie Biekowej (ryc' l' ryc 2)
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Ryc 2 PŹca mechoiczna *]konana w ćwiozeniu dociąganie sfaf,cl|eżąa p\zą

w gjlpie kaja*arek średnja poprawa łynikóv wynosiła jedyńe 2,3 ./D |ry. ]J. z^

baldfo foepokojąoe należy uaad obniżenie się wańości średńich w gfupach zlożonych z

zawodniczek lć i L3 lctnjch Równocześnie stwierdzono poslęp w grupie fałodniżek ]7

letnich Jego isńieĄie sugeruje, źe dobóI do kajaktrstwa or& Śzkolenić młodych

załodniczek nie jes w pełni oplńe na racjonalnych zsadacn wydaje się, że fb',l cżęsto

prowadfone jesl w opa.ciu o pŹypadkowo dobrańe osoby oraz bodźce tmingowe

ńiedoiosowane do potŹeb kajakdstwa i możliwości t*ÓdyĆh zavodniczek (ryc ]),

f

Ryc ] PBca neohani@na yykonana ł ćwiczeńu dociaeMie saansi leżąc ptfą kajakrkj
((K)

w dfugiń ówiĆzeniu, którym bylo wychkanie sfa.gi leąc odnotowano różnice w

obydm tenjnach pońi.lów' w gfupje kajakazy \ynosiły one l3,3 % (ryc 4)

Kanaó]jkalze wiosną 20] l roku osiącnę|i łlniki lepsfe o ] l'9 % (lyĆ' j) Takf. kijakarki
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negatyrvne n!|ezy uznaó styierdzenie goĄfych vYni!ów ł

(MK)
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nech4caa {yko.ana w ówicfen'u wyciskanie 9tangj Ieżąc przż tajakarł

'$aa

vykonana } rytrzefuu w]. \kańe
Ryc 5 PĘca nechanicaa
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Ryc 6 Pnca mechaniczna ł}konana w ćwiczeniu wyciskanio sżtansi |eżąo przef kajakark]
(K()

wykonano tż poró\WanG różnic pomiędzy zawodnikami posżcfególnych grup

wiekÓ'tĆh j specjalności, Wynik] wyrażono w %' za ]0o % przyjęto realtaty typowe dld

l4 ]etnich zawodnjkół uzyskane na konsuhŃjach' klóre odb}4y sięjesignią20r0 roku

stwierdzono, że w ćwiczeniu dociąganie szlanci |eząc badani kajakarze olK) i

kMadyjkaue (Mc) cecbowali się systematycznym zwiększaniÓm fdol ości do $rykon}nvania

pracy (ryc 7' ryc 3) Należy podkeślić' żÓ wśród kajakarek w wieh 16 i r3 lat odnotołano

pogorszoie się 4ńikÓw Uzys|ffych w kwietniu 20l] roku w porównaniu do refullatów

ko.su|tacji z pżdzi€rnika 2010 rcku (ryc 9)' w dfueiń z zastosoNańych ćwiczeĄ klóryn

by]o ryciskanje szlangi leżąc odnotowano podobne le4]taty {Iyc' 10 ' l2).

Ryc ] wzg|ędne wańości pncy foechanidznej
latków na końsultacjach jesień 2010) uzyskane

(l00 % waności q?ołó dla 8fupy
w ówicfgńu dociąganie sfangi leżąc



Ryc 8 wzB|gdne wańości placy neĆhanicńÓj
Latków na konsultacjach jesień 20]0) uzyŚkane

(100 % vaftośĆi t}love dla gfupy 14 .
B ćwiofeniu dociąganie gtangi leżąĆ przez

I

Ryc 9 wzg|ędnc wańości pracy mechanicaej
latkół n! konsultacjach ]eŚień 2010) Uzyskańe

(l00 % wartości typove d|a gropy
ł ćwiczeniu doci€a!]e sztangi lżąc



Ryc l0 względne wańości pńcy m{hanlcznej
|arków ńa konsultacjach jesień 20]0) UfyŚkade r

Ryc' ]l wfslędne wartości pńcy mechanicaej
]atków na konsu|tacjach jesień 2oro) uzyskane w

(100 % wartości 1ypow€ dla gfupy ]4
ćłiczfii! sycisk3ń€ sz1an8i |eżąc przż

(l00 % wańośoi typoye d|a grupy ]4 -
ówicueńiu vyĆiskanie gtangj leźąc pżef

lMTM
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Ryc 12 względne wńości pracy nechmicznej
|a1kóv na konsultacjaĆh jesień 2010) ofyskane w
Lajakarki (KK)

(10o % wa.1ości tyPowe dla grupy 14
ćwicfeniu 'yciskmie Śfang leząc prt
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