
 warsztat trenera 

W
itajcie na kolejnym spotkaniu, 

podczas którego doskonalić bę-

dziemy nasz warsztat trenerski. 

Do przygotowania tego i ko-

lejnego artykułu zaprosiłem do 

udziału Szymona Walkowa, 

wielokrotnego medalistę młodzieżowych mistrzostw Polski 

w tenisie ziemnym – zarówno w singlu, jak i w deblu.

To zaproszenie nasuwa pytanie, co zrobić, by zawodnik 

tenisa ziemnego lepiej grał? Nie potra�ę za bardzo grać 

w tenisa, jednak od dłuższego czasu obserwując ten sport od 

strony szeroko pojętego przygotowania motorycznego, jedno 

wiem na pewno – równowaga i siła dynamiczna to klucz do 

wykorzystania talentu tenisowego, więc tymi właśnie tematami 

zajmiemy się w najbliższych dwóch artykułach.

Tenis charakteryzuje się brakiem kontaktu między zawodnika-

mi. Mimo to zawodnicy często ulegają kontuzjom, a największa 

ich liczba dotyczy kończyn dolnych. W celu zapobiegania im 

specjaliści zalecają przeprowadzanie programów rozciągających 

i wzmacniających mięśnie oraz poprawiających równowagę – 

propriocepcję. Szczególnie ten ostatni, co potwierdzają badania, 

znacznie przyczynia się do zmniejszenia liczby urazów.

Termin propriocepcja rozumiany jest jako zdolność do 

określania położenia i orientacji poszczególnych segmentów 

ciała (tzw. czucie głębokie w mięśniach i ścięgnach). Jest to 

niezwykle ważne w tenisie, gdzie ruchy wymagają wysokiej 

zdolności utrzymania równowagi, dlatego rozwijanie balansu 

stanowi niezbędny element w treningu specjalistycznym.

Badania naukowe dotyczące tenisa dowodzą, że zmęczenie 

związane z treningiem wpływa na obniżenie skuteczności gry, 

celności odbić i timingu. Podjęto również próbę, która miała 

na celu określenie, czy program ćwiczeń poprawiających balans 

stosowany przed treningiem tenisowym jest równie skuteczny 

jak w przypadku przeprowadzania go po jednostce treningowej. 

Równowaga
Jarosław Jakubowski
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Wyniki wskazały, że nie ma znaczenia czas ich przeprowadze-

nia – zmęczenie nie wpływa na efektywność programu ćwiczeń 

balansowych u młodych tenisistów. Stosowanie programu 

przed i po treningu daje podobne widoczne korzyści.

Mając na uwadze fakt, że stabilna pozycja i silne kończyny 

dolne są fundamentem w grze i jej elementach technicznych 

(łańcuch kinematyczny), niezwykle ważne jest stosowanie 

podobnych programów na wczesnych etapach szkolenia.

W naszym treningu będziemy wykorzystywać trenery 

równowagi i dynairy.

Po konsultacjach z Szymonem i bazując na doświadczeniu 

związanym z eksperymentowaniem, zdecydowaliśmy się w wielu 

ćwiczeniach użyć rakiety tenisowej zarówno w formie symulującej 

uderzenia, jak i w celu uzyskania skuteczności tra*enia w punkt.

We wszystkich ćwiczeniach, w których nie dochodzi do 

odbić piłki, wykonujemy od 12 do 15 ruchów w 3 seriach, 

ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania pozycji przez 

napięcie mięśni brzucha.

W pierwszej fazie ćwiczeń zawsze trener pomaga w utrzy-

maniu równowagi, przy jednoczesnej stałej kontroli korekty 

pozycji, a następnie zawodnik samodzielnie wykonuje 

poszczególne ćwiczenia. W ćwiczeniach zorientowanych 

na uderzenia w cel realizujemy wyrzuty 30 piłek na każde 

uderzenie, również w 3 seriach. ×

 ĆWICZENIE 2. 

Stojąc na dynairze na lekko ugiętej nodze, 

zawodnik utrzymuje równowagę – trener 

wytrąca go z równowagi przez taśmę 

owiniętą wokół pasa.

 ĆWICZENIE 1. 

Stojąc na dynairze, zawodnik wykonuje przysiad przy jednocześnie uniesionych ramionach; 

w kolejnych seriach włączamy taśmę.
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ĆWICZENIE 3A. 

przeniesienie nogi w tył – „zakrok”.

 ĆWICZENIE 3. 

Stojąc w rozkroku na dwóch dynairach, 

zawodnik przenosi ciężar ciała raz na jedną, 

raz na drugą stronę. W rozwinięciu ćwiczenia 

zawodnik przechodzi jedną nogą na trenera 

równowagi, aby wykonać poniższe ćwiczenia:
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ĆWICZENIE 3C. 

ugięcie nogi w stawie kolanowym.

ĆWICZENIE 3B. 

wyprostowanie nogi w stawie kolanowym.
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 ĆWICZENIE 4..

Stojąc na jednej nodze, zawodnik imituje 

uderzenie forehand, a następnie backhand.

4
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 ĆWICZENIE 5. 

Stojąc na jednej nodze, zawodnik uderza 

forehand, a następnie backhand w pole 

kwadratów, po czym próbuje strącić pachołki. ×

 Powodzenia! 
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