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1. Wst"p
W biegach sprinterskich decyduj c rol! odgrywaj dwie wiod ce zdolno"ci: szybko"# i moc [1, 4, 5, 7, 9, 11, 13].
Szybko"# jako zdolno"# motoryczna jest uwarunkowana dziedzicznie.
O jej poziomie decyduj przede wszystkim cechy genetyczne i sprawno"#
uk$adu sterowania [2, 4, 5, 8]. Zdolno"# ta wi %e si! ze struktur budowy mi!"ni,
a zw$aszcza z proporcjami ró%nych rodzajów w$ókien mi!"niowych, konkretnie
z przewag w$ókien szybkokurczliwych [3, 6, 10, 12].
D %enie do zwi!kszenia szybko"ci stawia okre"lone wymagania procesowi
szkolenia. Dotycz one g$ównie zasad naboru do konkurencji sprinterskich,
technologii kszta$towania szybko"ci i uzyskiwania najwy%szych dyspozycji
w momencie g$ównego startu.
Celem bada& jest ocena poziomu sprawno"ci psychomotorycznej i mocy
anaerobowej dziewcz t uprawiaj cych biegi krótkie, a tak%e próba okre"lenia
procentowej zawarto"ci ich w$ókien mi!"niowych.
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2. Materia# i metody bada$
W badaniach uczestniczy$o 16 sprinterek Miejskiego Klubu Lekkoatletycznego w Szczecinie w wieku 14–17 lat. Do oceny poziomu szybko"ci
i mocy wykorzystano: bieg na 40 m (v, m/s), skok w dal z miejsca (Lm, cm),
wyskok dosi!%ny na macie tensometrycznej (hm, cm). Maksymaln moc anaerobow oceniano za pomoc testu – opracowanego przez C. Bosco i wsp.
w 1983 r. – na macie tensometrycznej po$ czonej z cyfrowym licznikiem aparatu
Ergo-Tester Þrmy Globus Italia. Metod po"redni okre"lono procentowy sk$ad
w$ókien szybkich % Ftb. Otrzymane wyniki bada& poddano analizie statystycznej i obliczono: "redni arytmetyczn , gwarancyjny b$ d wzgl!dny "redniej arytmetycznej oraz wspó$czynnik korelacji pomi!dzy badanymi zmiennymi [14].
3. Wyniki bada$
Charakterystyk! liczbow wyników bada& przedstawiono w tabeli 1. Rezultaty uzyskane w próbie szybko"ci oraz w biegu na 100 m zosta$y przeliczone na pr!dko"# (V, m/s). Wyniki zawodniczek w biegu na 100 m (t = 12,66)
klasyÞkuj badan grup! na poziomie czo$ówki krajowej w danej kategorii wiekowej [10].
Tabela 1
'rednie warto"ci liczbowe badanych cech (n = 16) (X ± (SX, p ) 0,05)
Badana cecha

X ± (SX

S x%

Pr!dko"# w biegu na 100 m,
V, m/s

7,92 ± 0,13

0,7

Pr!dko"# w biegu
na 40 m, V, m/s

7,69 ± 0,11

0,6

Skok w dal z miejsca
Lm, cm

253,7 ± 7,7

3,1

Wyskok dosi!%ny
hm, cm

45,5 ± 4,3

4,2

Ilo"# „szybkich”
w$ókien mi!"niowych, w %

50,8 ± 7,4

5,0

Analiza warto"ci liczbowych badanych parametrów wykazuje u badanych
zawodniczek stosunkowo du% liczb! „szybkich” w$ókien mi!"niowych (50,8%),
co "wiadczy o prawid$owym doborze do uprawianej dyscypliny sportowej.
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W celu okre"lenia wp$ywu poszczególnych uzdolnie& psychomotorycznych,
ocenianych za pomoc ró%nych testów, na rezultaty w biegu na 100 m, uzyskane
wyniki bada& poddano analizie korelacyjnej. Warto"ci wspó$czynników korelacji
Pearsona zawiera tabela 2.
Tabela 2
Analiza zale%no"ci pomi!dzy badanymi parametrami
w "wietle korelacji liniowej Pearsona
Korelacja
pomi!dzy

r

T

p

V100m – Lm

0,30

0,93

>0,30

V100m – hm

0,47

1,71

>0,10

V100m – V40m

0,57

2,39

<0,05

V100m – %Ftb

0,54

2,15

<0,05

V40m – Lm

0,72

4,23

<0,001

V40m – hm

0,45

1,60

>0,20

V40m – %Ftb

0,60

2,82

<0,02

Lm – hm

0,57

2,39

<0,05

Lm – %Ftb

0,56

2,30

<0,05

hm – %Ftb

0,80

6,29

<0,001

Analiza wyników bada& wskazuje na silne zwi zki pomi!dzy poziomem szybko"ci, mierzonej za pomoc biegu na 40 m, a wynikami w biegu na
100 m (r = 0,57, p < 0,05). Badania wykaza$y równie% silny wp$yw poziomu
mocy na wyniki osi gane w konkurencjach sprinterskich. Istotne statystycznie
zale%no"ci (r = 0,54, p < 0,05) pomi!dzy ilo"ci „szybkich” w$ókien mi!"niowych a wynikami w biegach sprinterskich potwierdzaj fakt silnych uwarunkowa& zdolno"ci wysi$kowych w konkurencjach sprinterskich od proporcji
i rodzaju w$ókien mi!"niowych. Dane te potwierdza m$ody wiek i krótki sta%
treningowy (oko$o 2–3 lat) badanych zawodniczek. Badania nie wykaza$y
istotnego statystycznie zwi zku pomi!dzy wynikami biegu na 100 m a wynikami skoku w dal z miejsca w badanej grupie. Próba skoku w dal z miejsca
jest bardzo powszechnie stosowan prób , s$u% c do oceny poziomu mocy
kwaliÞkowanych zawodników i zawodniczek. Brak powi za& wyników
w skoku w dal z miejsca przy jednoczesnych istotnych statystycznie zwi z-
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kach wyników w próbie wyskoku dosi!%nego mo%e sugerowa#, %e skok w dal
z miejsca prawdopodobnie nie jest w$a"ciw prób do oceny poziomu mocy
u zawodniczek o krótkim sta%u treningowym. Wi za# si! to mo%e z zale%no"ci
wyników w tej próbie od techniki l dowania, zjawisko to nie ma miejsca w próbie wyskoku dosi!%nego.
4. Wnioski
1. Wyniki osi gane przez badane zawodniczki w biegu na 100 m s silnie skolerowane z poziomem mocy i szybko"ci badanych.
2. Zdolno"ci wysi$kowe w konkurencjach sprinterskich zale% w bardzo du%ym
stopniu od genetycznych uwarunkowa& zwi zanych z proporcjami ró%nych
rodzajów w$ókien mi!"niowych.
3. Próby: wyskoku dosi!%nego na macie tensometrycznej, szybko"ci (bieg na
40 m) oraz test mechanicznej mocy beztlenowej C. Bosco pozwalaj na ocen! zdolno"ci wysi$kowych w konkurencjach sprinterskich.
4. Powszechnie stosowana do oceny mocy (skoczno"ci) próba skoku w dal
z miejsca nie jest w$a"ciw prób dla zawodniczek o krótkim sta%u treningowym.
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ANALYSIS OF THE PSYCHOMOTOR APTITUDE LEVEL
AND ANAEROBIC STRENGTH IN GIRLS COMPETING
IN SHORT-DISTANCE RUNNING
Summary
In this article we are trying to analyze the psychomotor aptitude level and anaerobic
strength in girls competing in short-distance running.
Sixteen girl sprinters, aged between 14 and 17, from the City Track and Field Club
participated in our research project. To assess the speed and strength the following exercises where performed: running 40 m (v, m/s), standing long jumping (Lm, cm), standing
vertical jump on a tensometric mat (hm, cm). Maximum anaerobic strength was measured
using the test developed by C. Bosco and partners (1983) on a tensometric mat, connected
to the digital Ergo-Tester measuring device from the Globus Italia company. Using an
indirect method we deÞned the percentage of fast twitch muscle Þbers. The acquired
results underwent static analysis.
The analysis of the results point to a strong connection between speed, measured
during the 40 m run and the results from the 100 m run (r = 0,57, p < 0,05). Our research
also showed that strength strongly inßuences the results obtained during sprint championships. Statistically relevant dependencies (r = 0,54, p < 0,05), between the amount
of „fast” muscle Þbers and the results in sprint championships conÞrm the fact that the
proportions and types of muscle Þbers strongly condition the running ability in sprint
championships. Additionally it was observed that there was no correlation between the
standing long jump and the 100 m run results.
Translation: Stanis$aw Michno

