
WIOŚLARSTWO



Rys historyczny, charakterystyka dyscypliny.

Wioślarstwo uznawane jest za jedną z najstarszych dyscyplin sportowych, wzmianki sięgają 
okresu jeszcze przed naszą erą.

1315 - pierwsze regaty weneckich gondolierów 
1715 - zawody przewoźników na Tamizie.
1829 - regaty na łodziach wyścigowych między studentami Cambrige i Oxfordu
1900 - wioślarstwo w programie Igrzysk Olimpijskich.
1976 - wioślarstwo kobiece wśród dyscyplin olimpijskich (Montreal). 
1878 - powstał pierwszy polski klub sportowy Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie
W Poznaniu pierwsze kluby to KW 1904 z tego samego roku i Tryton Poznań założony 1912r.
1830 – pierwsze odsadnie, 1857 ruchome siodełka umożliwiające wykorzystanie nóg
W najprostszej definicji wioślarstwo jest sportem polegającym na wprowadzeniu przez wioślarza 

w ruch łodzi wioślarskiej przy  czym  zawodnik  wykorzystuje do  70% masy mięśniowej, i 
porusza się tyłem do kierunku wyścigu.

Przed pojawieniem się triathlonu wioślarstwo uznawane było za najbardziej ogólnorozwojową 
dyscyplinę sportu.

Według różnych autorów  zabezpieczenie energetyczne to w przedziale miedzy 70 a 85% 
przemiany tlenowe i około 20 – 25 % przemiany beztlenowe. A sport określany jest jako 
wytrzymałościowo- siłowy. Wyróżniamy wiosła długie i wiosła krótkie, dystans zasadniczy 
2000m, 14 konkurencji olimpijskich 6 kobiecych, 8 męskich.



DR   GA D    
SUKCESU !!!



1. Wprowadzenie

Każdy zawodnik szuka drogi dla siebie (rozglądające się zawodniczki. Niekiedy w jednej 
łodzi , każdy patrzy w inną stronę. Każdy ma inne potrzeby , pragnienia i pomysły 
na siebie ale także na osadę.

Na szczęście jesteśmy otoczeni ludźmi którzy chcą nam pomóc  (otaczają ich ludzie 
którzy chcą im pomóc ) ich celem jest wskazanie zawodnikowi właściwej drogi do 
realizacji celu, ale ich zadaniem jest też nakreślenie tego celu, budowa w 
świadomości zawodnika potencjału własnych możliwości . Aby tak się stało zespół 
misi być wyposażony w odpowiedni zasób wiedzy, kompetencji i umiejętności , 
często bowiem pracujemy z najmłodszymi co wcale nie ułatwia zadania !!!.

Na sukces składa się współpraca bardzo wielu osób tworzących zgrany zespół , od 
lekarzy i fizjoterapeutów poczynając , przez sparing partnerów na psychologach i 
zespole technicznym kończąc. 

Jak jest w tym wszystkim rola trenera?
Trener jest „drogowskazem” nakreśla cel , pomaga w jego realizacji , jest z 

zawodnikiem w radosnych ale także trudnych chwilach.



Kiedy zaczynamy?







Kiedy zaczynamy.

• Wioślarstwo cechuje ogromna zaleta, jest sportem późnej specjalizacji  średnia 
wieku uzyskiwania najlepszych wyników to 28 lat i ta cyfra rośnie. Zaczynam tez 
stosunkowo późno w wieku 11 lat można rozpocząć pierwsze zajęcia 
ogólnorozwojowe od 14 roku życia dopuszczamy już trening „specjalistyczny” , 
dzięki temu mamy dużo czasu na wykreowanie mistrza.

• Ale ten czas niesie ze sobą również wiele niebezpieczeństw, młody człowiek musi 
być cierpliwy i my trenerzy musimy być cierpliwi, nie możemy jego organizmu 
poddawać nadmiernym przeciążeniom ( Magda medalistka MŚJ jako juniorka 
młodsza i później problemy zdrowotne , problemy z osłonką mielinową włókien 
nerwowych).

Dziewczyny realizują swoją karierę sportowa odpowiednio  Magda 16 lat, - Natalia 13 
lat do złota igrzysk olimpijskich . W międzyczasie Szkoła Mistrzostwa Sportowego 
udział w strukturach szkolenia juniorskiego, później młodzieżowego i w końcu 
seniorskiego ale zaczynały swoja przygodę sportową przechodząc przez wielu 
trenerów. Razem już startowały w kwalifikacjach olimpijskich w 2008 roku i 
niewiele zabrakło. Późna specjalizacja pozwoliła im „dorosnąć” nabrać 
doświadczenia i wejść na wyższy poziom zarówno fizjologii organizmu jak i 
mentalności co w efekcie pozwoliło im cieszyć się złotym medale IO w Rio.



1x KJ MŚJ                                            
Amsterdam 2006r.                    

2x KJ MŚJ                                                                      i                                             
Troki 2002r.                                                                     i



Droga sportowa

Magda: (większość kariery sportowej spędziła na 2x, 
startowała nawet z siostra Natalii)

- 2002 – MŚJ- 2x -2m
- W 2003 odesłałem ja ze zgrupowania przed MŚJ
- 2004 wraca na 2x i ląduje tuż za podium
- 2005-2006 – przerwa w startach reprezentacji , 

ale Magda jest cierpliwa i konsekwentna
- 2007 – MMŚ2x 3m
- 2007 pierwszy raz z Magdą ME
- 2008 pierwszy raz z Magdą
W tym samy roku nieudane kwalifikacje olimpijskie 

do Pekinu                 2008 – ME 2x – 2m
obie u mnie od 2009 roku

Natalia wraca na 1x ale nie odnosimy sukcesów
2009 – ME 2x 3m
Od 2010 do 2012 – 4x w tym IO Londyn
- 2013 powrót do Magdy do 2x ME 2m 
- Od 2014 (mały epizod na 2x PŚ Australia) i od 

tego czasu już 2x Fularczyk-Kozłowsk – Madaj
- 2016 – IO Rio 1m

Natalia: (zawsze pierwsza na łodzi)
- 2005 – MŚJ 4x – 5m
- 2006 – MŚJ – 1x -1m
- 2007 (spotkaliśmy się pierwszy raz) PŚ 2x 14m

- 2007 – MMŚ 1x – 2m

Poznań 4x – 5m
2x MMŚ – 3m

- PŚ 2x 4m
- Magda trafia do 2x i zostaje w tej załodze do 2012 

do IO w Londynie 3m

- Za mało i obie zawodniczki trafiają do 4x MŚS 3m





Łączka.

Tak zaczynamy sezon , a właściwie jego planowanie, wychodząc od terminu 
imprezy głównej cofam się do okresu przygotowawczego , planując starty 
w okresie startowym i czas trwania BPS z udziałem średnich gór. 
(oderwanie od wody , głód wody, odbudowa parametrów fizycznych – siła 
– wytrzymałość).



Cykl olimpijski 2012-2016.



Organizacja szkolenia



Środki treningowe w wioślarstwie: 
Wszechstronne – siłownia, bieg , marszobieg , rower, gry, stabilizacja, basen, trening 

ogólnorozwojowy itp.,
Ukierunkowane – ergometr wioślarski, 

Specjalne – trening na wodzie z wykorzystaniem łodzi wioślarskich.



Procentowy rozkład treningów w sezonie 2015-16.





.



Wyniki wydolnościowe 07.16.



Droga do sukcesu.
Praca u podstaw i zmiany w procesie szkolenia od młodzika      – zabawa w sport

- wszechstronność
- przywiązanie

do seniora                                                                                          - zaufanie
- specjalizacja
- wymagania i cele

Sukces to zespół , szacunek i konsekwencja.
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