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Ćwiczy z nami Maciej Zieliński
osmiokrotny mistrz Polski, dwukrotny zdobywca Pucharu Polski
i zawodnik dwa razy honorowany MVP polskiej ligi koszykówki.

D

obrze pamiętam film Biali nie potrafią skakać i tytuł
powtarzany jako przypis dla większości koszykarzy rasy białej. Za moich czasów konkursy Slam
Dunk najlepszej ligi na świecie, NBA, wygrywali
Jego Wysokość Michael Jordan, Dominik Wilkins czy też
mierzący zaledwie 170 cm Spud Webb. Nie chodzi jednak
o sprzeczkę na temat tego, czy to biali, czy też czarnoskórzy
zawodnicy mogą albo potrafią wyżej skakać, pytanie brzmi:
„co zrobić, żeby skakać wyżej niż obecnie”?
Na temat treningów poprawiających skoczność z pewnością napisano już tak wiele, że trudno udzielić jednoznacznej
odpowiedzi. Do rozmowy na ten temat zapraszam legendę
polskiej koszykówki Macieja Zielińskiego – zawodnika, który
zaczynał swoją karierę w roku 1987 roku w Olsztynie, a zakończył ją w 2006 roku we Wrocławiu i ma za sobą prawie
3-letnią przygodą za oceanem w lidze NCAA.
Uważam, że ośmiokrotny mistrz Polski, dwukrotny zdobywca
Pucharu Polski i zawodnik dwukrotnie honorowany MVP
polskiej ligi koszykówki, dzieląc się swoim doświadczeniem,
może udzielić nam kilku ważnych wskazówek. Kiedy pokazuję

Maćkowi jego zdjęcia z niejednego podniebnego lotu nad obręczami, uśmiecha się i z przymrużeniem oka mówi pytająco:
„Kiedy to było?”. Minęło już dobrych kilka lat od zakończenia jego kariery, ale propozycja doskonałych ćwiczeń mistrza
z pewnością zainteresuje wielu współczesnych graczy i trenerów.
Skoczność jest wieloczynnikową funkcją dwóch cech
podstawowych – z jednej strony szybkości i siły, a z drugiej,
budowy i proporcji ciała. Ćwiczenia skocznościowe są bardzo
dynamicznymi środkami treningowymi, podczas których
angażuje się wszystkie grupy mięśniowe, a także stawia duże
wymogi koordynacyjne. Podczas programowania treningu
skoczności należy wziąć pod uwagę kilka istotnych aspektów:
odpowiedni zestaw ćwiczeń, ukształtowanie i rodzaj terenu,
właściwości obciążenia, wiek i płeć zawodników oraz stopień
ich zaawansowania. Trzeba pamiętać, że ćwiczenia skoczności wykonuje się zazwyczaj metodą powtórzeniową. Wśród
specyficznych ćwiczeń skoczności można wyróżnić te, które
poprawiają siłę odbicia, oraz właściwe ćwiczenia skoczności.
Maciej twierdzi, że w procesie ewolucji u ludzi zmniejszyła
się długość stopy, a mięśnie łydek nie są tak dobrze rozwinięte
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jak u zwierząt. Szybkie zwierzęta w biegu i skokach wykorzystują wyłącznie śródstopie i palce. Stąd też pierwsze ćwiczenia
z wykorzystaniem rezystora i ręcznika, ale i późniejsze wskoki
na ławkę, opierają się głównie na pracy palców i śródstopia.
Kolosalny wpływ na poprawę wyskoku zawodników, takich
dyscyplin, jak siatkówka czy koszykówka, ma okres przygotowań. Mistrz zaleca stosowanie treningu z dużą liczbą skoków
pionowych czy w głąb po sezonie. Warto podkreślić, że większość
eksperymentów wykazała, że poprawa skoczności związana jest
bardziej ze wzrostem siły rozwijanej przy pokonywaniu dużych
obciążeń przy stosunkowo niewielkiej prędkości (np. wzrost
ciężaru maksymalnego w przysiadzie ze sztangą na barkach),
a więc tak naprawdę mocy przejawianej w strefie dużego oporu,
niż siły maksymalnej mierzonej w warunkach statycznych. My
jednak koncentrujemy się na pokazie ćwiczeń specjalistycznych.
Bardzo pouczające są wyniki badań, które dowodzą, że wykonanie bardzo dużej liczby skoków może nie zwiększyć istotnie
skoczności. Co ciekawsze, dotyczy to także początkujących
sportowców. W pewnym eksperymencie 14-, 15-letnich siatkarzy
podzielono na dwie grupy. Pierwsza z nich, oprócz normalnego

treningu specjalistycznego, przez 3 miesiące poddawana była
dodatkowemu treningowi plyometrycznemu z częstością 2 razy
w tygodniu. Składał się on ze 160 skoków, w tym 60 wyskoków
pionowych po zeskoku w głąb. Pomimo wykonania tak dużej
liczby skoków w porównaniu z grupą kontrolną (w ciągu 12
tygodni 3840 skoków, w tym 1440 po zeskoku w głąb) zbadany
przyrost skoczności był niewielki (mniej niż 5%) i nieistotny
statystycznie (Carvalho i wsp. 1998). W innym eksperymencie,
u studentów poddanych 4-tygodniowemu treningowi (5 razy
w tygodniu po 6 serii złożonych z 15 wyskoków), również nie
zanotowano istotnego wzrostu skoczności (Fidelus i wsp. 1996).
Nie można jednak zapomnieć, że skoczność jest zdolnością
w dużym stopniu uwarunkowaną genetycznie i zwiększenie jej
np. o 25-30% raczej nie będzie możliwe. Jednak przy odpowiednio zaplanowanym treningu 10-proc poprawa jest założeniem
możliwym do zrealizowania, a w wielu dyscyplinach może ona
wpłynąć na wzrost poziomu sportowego zawodnika (np. piłka
siatkowa, piłka koszykowa czy skoki lekkoatletyczne).
JAROSŁAW JAKUBOWSKI

W proponowanym programie
uwzględniliśmy 8 ćwiczeń głównych
i 2 wspomagające.

ĆWICZENIE 1

Z użyciem rezystora szybkości; 10 sekund bieg w miejscu
2 skoki w przód i wyskok w górę
– 3 serie, przerwy 1,30
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ĆWICZENIE 2

Z użyciem rezystora szybkości; przeskoki
obunóż do boku – 20 przeskoków,
po 3 serie, przerwy 1,20

ĆWICZENIE 3

W ręczniku zawinięty talerz (tu 20 kg);
„polerowanie parkietu” – 30 sekund i bieg
– 3 przebieżki, przerwy 1,10

ĆWICZENIE 4

Z użyciem kamizelki (tu 30 kg); zeskok z ławki z dynamicznym wyskokiem
– 3 serie po 10 skoków, przerwy 1,20
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ĆWICZENIE 5

Z użyciem piłki lekarskiej
z uchwytami; z siadu na ławce
bezpośrednio po wstaniu dynamiczny wyskok – 10 wyskoków, 3 serie po 10 skoków,
przerwy 1,20 przejście do wykonania sekwencji

ĆWICZENIE 6

Z pozycji ugięcia nogi
w wykroku; noga zakroczna
na ławce, hantle trzymane
na wysokości mięśni
naramiennych, dynamiczne
podskoki 3 serie po
12 powtórzeń, przerwy 1,15

ĆWICZENIE 7

Dynamiczne wskoki – jak najkrótszy kontakt z ławką
– na ławkę z użyciem piłki lekarskiej z uchwytami (tu 10 kg) – 3 serie po 20, przerwy 1
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ĆWICZENIE 8

Po naskoku – raz na prawą,
raz na lewą nogę – wyskok
pionowy z piłką lekarską,
z dotknięciem tablicy; seria
może być zakończona
„wsadem” – 3 serie po 10
powtórzeń, przerwa 1,30

W treningu skoczności bardzo ważna jest mobilność w aspekcie skrętów tułowia
i silne mięśnie przykręgosłupowe wraz z odcinkiem krzyżowo-lędźwiowym.
Dodaliśmy z Maćkiem 2 dynamiczne ćwiczenia:

ĆWICZENIE 9

W siadzie
w rozkroku przy
drabinkach, przy
prostym tułowiu
przyciągnięcie
ramion w szerokim
nachwycie

ĆWICZENIE 10

Swing z przysiadu szerokiego z tubingiem – 3 serie po 15 powtórzeń, przerwy 1,15

Proponowana jednostka treningowa musi być wspomagana treningiem siły.
Czas trwania 8 tygodni, trening co 72 h.
Pierwszy tydzień: liczba serii 2; 2-5 tydzień 3; 6-8 tydzień do 4 serii.
Jeśli trening byłby realizowany przed zawodami,
należy zaprzestać go przynajmniej 3 dni wcześniej.
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