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Siła

Drugie spotkanie z Szymonem – zawodowym tenisistą – zapoczątkowuje pracę 

nad kolejnym istotnym elementem wpływającym na poziom sportowy gry w tenisa, 

czyli nad siłą. Ciągle poszukujemy, ucząc się na doświadczeniu innych, ale również 

bazując na własnych koncepcjach działania.

Jarosław Jakubowski
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P
oziom siły, w tym zwłaszcza dynamicznej 
i zrywnej, był w dotychczasowych badaniach 
(Schönborn, Eliott) uważany za jeden z naj-
ważniejszych czynników determinujących 
poziom sportowy gry w tenisa. Prowadzone 
przez wiele lat obserwacje młodych zawod-

ników z kilkudziesięciu państw potwierdzają ten pogląd. Jak 
stwierdzono w badaniach, siła wywiera wraz z wiekiem coraz 
większy wpływ na wyniki osiągane w tenisie.

Z uwagi na wskazywane przez wielu trenerów efekty zabu-
rzeń koordynacyjnych związanych z brakiem przygotowania 
siłowego, decydujemy się z Szymonem na „wplecenie” ćwiczeń 
związanych z mocną pracą skrętu tułowia – charakterystyczną 
dla tenisisty – przy niewielkim obciążeniu, a wysokiej dyna-
mice ruchu. Nie zmienia to relacji zaburzeniowej pomiędzy 
treningiem siłowym a koordynacją, ale z naszych obser-
wacji wynika, że pozwala na zaznaczenie pewnego wzorca 
ruchowego charakterystycznego dla zawodnika, co może 
zmniejszać efekt zaburzeń. Aby jeszcze bardziej je ograniczyć, 
bezpośrednio po treningu warto pograć na małe pola lub po 
prostu spokojnie poodbijać. Należy również wykorzystywać 
zjawisko superkompensacji i w odpowiednim czasie po 

treningu siłowym wykonywać ćwiczenia siłowo-szybkościowe 
na korcie (np. trening winnerów lub serve-volley). Poza tym 
przerwy w treningu (pomiędzy ćwiczeniami) można wyko-
rzystać na ćwiczenia rozciągające. Ważne jest uzyskanie przez 
trening siłowy poprawy koordynacji mięśni synergicznych 
i antagonistycznych, ich elastyczności oraz ruchomości w od-
powiednich stawach, co prowadzi do zwiększenia amplitudy 
ruchów oraz ich ekonomiczności. Celem mają być między 
innymi odpowiednie zmiany w mięśniach, układzie kostnym 
i nerwowym. W tenisie nie jest najważniejsze zwiększanie siły 
poprzez zwiększanie masy mięśniowej. Ćwiczenia powinny 
być wykonywane w zakresie ok. 60-70% możliwości danego 
zawodnika. Włókna szybkie, które są głównym źródłem 
siły szybkościowej, rozwijają się przy obciążeniu wynoszą-
cym ok. 60% maksymalnego – oczywiście, przy typowych 
ćwiczeniach dynamicznych.

Okres odnowy po ciężkim treningu siłowym wynosi 2-3 dni, 
dlatego nie wolno trenować zbyt często, zalecam jednak, 
aby na budowanie siły przeznaczyć minimum 12 jednostek 
treningowych – najlepszym okresem do pracy nad siłą jest 
najdłuższa przerwa między turniejami. Trening siłowy nie 
może zakłócać rozwoju innych zdolności, np. koordynacji. ×

TRENING SIŁY ZRYWNEJ I DYNAMICZNEJPOZA KORTEM 
POWINIEN OBEJMOWAĆ: 

ćwiczenia o charakterze ukierunkowanym (skocznościowe, rzuty itp.)

maksymalną szybkość wykonania przy pełnej przerwie wypoczynkowej

wysiłek wybitnie beztlenowy niekwasomlekowy

dodatkowo ćwiczenia z akcentem koordynacyjnym (np. obroty, zmiany kierunku)

A TAKŻE WYKORZYSTYWAĆ OPÓR: 
ZARÓWNO WŁASNEGO CIAŁA, JAK I ZEWNĘTRZNY

Źródło: Opracowanie własne.
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 ĆWICZENIE 1. 

Zawodnik wykonuje „pompkę”, trzymając jedną dłoń na piłce, po czym przetacza piłkę 

pod przeciwną rękę i powtarza ruch.

 Poniżej proponujemy zestaw  

 6 ćwiczeń z użyciem piłek lekarskich 
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 ĆWICZENIE 3. 

Trzymając piłkę z uchwytami, zawodnik 

wskakuje na ławkę lub podest i wykonuje 

przysiad oraz zejście.

 ĆWICZENIE 2. 

Zawodnik wykonuje podciągania 

nachwytem na szerokość ramion.
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 ĆWICZENIE 4. 

Zawodnik wyrzuca piłkę zza głowy i odbija 

ją od podłoża, po czym – łapiąc ją w locie – 

wyskakuje w górę, a następnie przemieszcza się 

w bok.
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 ĆWICZENIE 5..

Uginając nogi w wykroku, zawodnik przenosi 

piłkę do boku tułowia przez skręt.

 ĆWICZENIE 6. 

Stojąc z piłką trzymaną oburącz na wysokości 

klatki piersiowej, zawodnik wykonuje 

dynamiczne skręty z jednoczesną pracą nóg. ×

5

6

fo
t.
 T

o
m

a
sz

 W
iś

n
ie

w
sk

i

33/2014 magazyn trenera 25


