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Abstract
Introduction. The improvement of outcomes in sport requires the creation of appropriate conditions for training and the
search for more effective forms of its organisation and effective technology. Starting with this belief, the aim of the work is to
identify the size and structure of the training loads and determine the effectiveness of the training process of an elite athlete in
the Olympic macrocycle (2004-2008). Material and methods. We analysed loads in the four-year training cycle from 2004 to
2008. The parameters of the loads relating to the intensity (T1-T5) and type of training (general, special, and specific) were analysed. The present study also attempted to assess the impact of the work on the results obtained. Due to the nature of the competitive effort, we used the measurable parameter of distance (m, km) in the load analysis depending on the type and intensity
of the physical effort. Results. This work reports on the implementation of a specially designed four-year training programme.
The material gathered and the conclusions resulting from its analysis have made it possible to identify organisational and training solutions suitable for the athletic proficiency phase. The analysis of training loads indicated that in the training of a highly
skilled swimmer, the general work is particularly important and that the largest volume was realised in the second intensity
range (T2). Conclusions. The positive training and competition outcomes were the result of a deliberate training process. The
training proved to be effective, leading to an increase in the athlete’s training status. This was achieved primarily owing to the
training loads, which were accurately planned and implemented according to the special requirements of the race distance and
the individual characteristics of the swimmer.
Key words: swimming training, training periodisation, volume of training loads, competition participation policy, training
intensity, training specificity, monitoring and evaluation of training effectiveness, evaluation of parameters in swimming technique

Introduction
The overwhelming and unilateral work characteristic of
swimming training is becoming less and less attractive for athletes, which has motivated trainers to perform in-depth analyses of training programmes. The results of specialist research
are of vital importance in terms of their practical implications.
There is no doubt that only long-term observations and
conclusions can be motors for progress. Coaches and athletes
should be aware that only improving the quality of training can
ensure a higher level of performance. This is mainly related to
the size and type of training and competition loads, but it is also
connected with improved planning and programming of training aimed to optimise the training process [1].
Training volumes currently used in swimming vary from
1,500 to 2,000 km in special training and may be up to 2,4003,000 km in women and 2,400-3,000 km in men in specific
training [2]. However, there is a definite tendency to reduce the
volume of training in water and replace it with various forms of
training on land [3].
The implementation of the training plan aimed at achieving
the goals set assumes the application of specified, reasonably se-

lected training loads [4]. Searching for an effective stimulus that
would help the athlete reach the highest level of preparation for
the competition in a relatively short time leads directly to the
need to precisely determine the type, volume, and intensity of
training. It is also important to work on the improvement of the
technique and to choose the right competition participation
policy to achieve the desired results [5].
On the scale of the whole process, by training loads we
generally mean the type and amount of training stimulating
athletic development, leading to changes in the athlete’s training level and thus the level of their physical preparation for the
competition, as well as the improvement of the results through
an optimal synergy of workloads [4]. This is the result of a permanent training process. This process is complex and is affected
by many factors [6]. Training load is the amount of work done in
a particular exercise, unit of training, or cycle [7, 8, 9].
The volume of work is influenced by two components: the
quantitative one, expressed in volume – which is the working
time, distance, mass or number of repetitions – and the qualitative one, characterised by the intensity expressed by the ratio
of the power developed to maximum power [1]. Hence, loads
have been categorised as external and internal [8]. The former
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category relates to quantitative and qualitative data, and the latter has to do with the energy cost and the sources from which
energy was drawn to accomplish this task [6].
As far as the impact of the different types of exercise is concerned, the loads are categorised as general, special, and specific, in terms of their specificity, or what has also been called
the information sphere [10]. When it comes to their energy
cost, they are classified according to their intensity; in the current study, we have divided the exercises into 5 intensity ranges
based on physiological determinants (heart rate, HR, and the
biochemical parameter of the lactate concentration in the blood
after the exercise, LA), taking into account the duration of the
physical effort of a defined intensity and exercises increasing
anabolic metabolism [8, 11, 12]. This criterion for the classification of physical exercise has also been called the energy sphere
[13].
In swimming, the ongoing assessment of training and qualification of loads according to energy criteria requires a knowledge of the individual competencies of the athlete and the correctness of the classification of the workload to the appropriate
zones based on the speed with which and the time within which
the distances are covered, resting periods, and the frequency
of movement [14]. This makes it possible to precisely plan the
training according to the principles of the interdependence of
motor characteristics and prevent them affecting each other in
an adverse way [6].
The physiological principles of training should determine
the maximum amount of training loads and their optimisation,
so that the athlete can achieve a high level of morphological,
functional, and motor qualities [8]. Therefore, when planning
training loads, factors related to the several-year duration of the
training process, the proportion of work types and their orientation, the dynamics and age of the athlete, their level of achievement, and many other conditions should be taken into consideration [6, 15, 16].
The search for optimal solutions for the selection and
amount of the workloads have prompted us to analyse the
preparation of an athlete at the highest level of training for the
Olympic Games in Beijing (2008). The study was motivated by
the need to obtain and collect objective information about the
implementation of the training process, and in particular the
volume and structure of the workloads. Parallel to its cognitive
value, such data is of great practical importance.
This research work attempts to present the solutions used
in the training of the most prominent swimmer in the history
of Polish swimming athletes, a medallist of the Olympic Games
and World and European Championships. The model of training loads planned and implemented in the four-year training
cycle in 2004-2008 was considered. We analysed the parameters of the loads relating to energy sources during the training
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and competitions and the types of training, that is general, special, and specific training. The data presented are the result of
the implementation of an original, specially designed four-year
training programme.
It is very important to identify the intensity of the exercise
during which the transition from aerobic (oxidative) to anaerobic performance is observed [17].
Material and methods
The study included data documenting the 4-year training
process of the Olympic champion O.J. The swimmer participated
in four Olympic Games, where she won 1 gold medal and 2 silver
medals (Athens 2004), as well as taking 4th place (Beijing 2008).
She won 14 medals during the World and European Championships. She was also a two-time world record holder. During the
course of the training macrocycle, the athlete was 21-25 years
old, and her training period was 14-18 years [18].
In the macrocycle analysed (2004-2008), the training process was monitored in detail. The study used a method of recording and analysing workloads developed at the Department of
Sports Theory at the University of Physical Education in Warsaw [6], identifying the loads in terms of their type (general,
special, and specific) and the intensity of the work (T1-T5) (Tab.
1). Due to the nature of the competitive effort, the measurable
parameter of the distance covered (m, km) according to the type
and intensity of exercise was used in the load analysis [8].
In preparation for the Olympic Games in Beijing, O.J. completed 12 training cycles, three in each annual macrocycle. A total of 206 microcycles and 1,647 training units were implemented in 2004-2008.
Table 1. Intensity ranges according to blood lactate level [mmol/l]

T1
(…-1mmol)

T2
(1-3 mmol)

Intensity ranges
T3
T4
(3-5 mmol)
(5-…mmol)

T5
(sprint)

Results
In the whole Olympic cycle, 84.8% of the plan was realised.
The training was completed to the greatest extent in the third
cycles (647, which is 97.0% of the plan) and to the smallest extent in the first cycles (373, which is 70.8% of the plan).
The total planned load was 10,277.0 km. The athlete actually swam 8,472.2 kilometres (which is 82.4% of the value assumed); she covered the greatest part of this distance in the last
year of preparation (2,563.0 km) and the smallest one in the
first year (1,697.9 km) (Tab. 2). The largest part of the training

Table 2. Size of training loads planned and executed in water in particular cycles of Olympic training [km]

Years
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2004-2008

Cycle 1
Plan
0.0
1031.7
757.6
854.9
2644.2

Execution
45.3
320.8
650.0
755.3
1771.4

Plan
1394.4
1021.4
1082.5
768.8
4267.1

Cycle 2
Execution
1102.5
845.9
897.6
548.9
3394.9

Plan
584.1
639.8
986.2
1155.6
3365.7

Cycle 3
Execution
550.1
603.2
893.8
1258.8
3305.9

Total
Plan
1978.5
2692.9
2826.3
2779.3
10277

Execution
1697.9
1769.9
2441.4
2563
8472.2
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Table 3. Comparison of types and sizes of loads in cycles 1, 2, and 3 of the 2004-2008 macrocycle [km]

Years

General
Swimming in
full coordination

Arm-only
swimming

Leg-only
swimming

2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008

24.7
192.3
392.7
471.0

9.8
66.8
137.1
132.7

10.8
61.7
120.2
151.6

2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008

662.8
499.9
578.2
337.8

233.9
189.3
164.1
110.3

205.8
156.7
155.3
100.8

2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008

321.4
386.9
552.7
718.3

126.8
114.6
165.1
263.2

101.9
101.7
176.0
277.3

2004-2008

5138.7

1713.7

1619.8

Special
Breath-hold
Swimming
swimming
with paddles
Cycle 1
0.7
4.6
17.8
91.5
45.9
184.2
42.9
205.6
Cycle 2
67.1
393.4
34.3
324.1
45.6
255.6
57.1
135.2
Cycle 3
24.8
169.0
22.7
209.3
80.8
232.9
98.5
352.8
Total
538.2
2558.2

Specific
Swimming in Improving the
main style
technique

Swimming
with fins

Swimming
with drag belt

4.5
31.3
88.2
107.5

1.2
5.7
34.3
39.7

3.3
5.5
55.3
43.7

2.4
7.3
27.9
43.7

181.4
149.2
118.8
96.6

81.6
37.8
69.9
30.8

73.9
84.7
78.9
33.4

38.1
45.0
34.9
38.2

61.0
80.8
133.0
262.4

32.2
22.5
41.4
57.8

59.9
74.7
64.2
53.5

20.1
35.6
44.6
63.0

1314.7

454.9

631

400.8

Table 4. Distribution of training loads in the 2004-2008 macrocycle [km, %]

Total load = 8472.2 km
Unit of measurement

General

Special

Specific

T1

T2

T3

T4

T5

km

5138.7

2301.7

1031.8

1308.9

4975.3

1799.6

232.6

155.8

% of total load

60.6

27.2

12.2

15.4

58.8

21.3

2.7

1.8

Training specificity

in water was completed in the third cycle in 2007-2008, and
the smallest one was completed in the first cycle in 2004-2005
(Tab. 2).
A detailed analysis of the training in the water divided into
annual macrocycles was made. In terms of the specificity of the
training, the swimmer performed the greatest work using a load
of a general character. O.J. covered 5,138.7 kilometres within
4 years swimming using all styles in full coordination. The type
of loads that had the smallest share were specific loads; the athlete swam 400.8 km perfecting the basic style (butterfly) technique (Tab. 3).
In subsequent years, we can see that as far as the general
training load is concerned, the largest part of the training
took place in the cycle from 2007 to 2008 (1,527.1 km) (Tab.
3). Within the special load, the largest volume was completed
swimming in swim paddles. In the year 2007-2008, O.J. covered
693.6 kilometres in this manner. The smallest volume was reported in 2005-2006, when she swam 66.0 km with a drag
belt (Tab. 3). As for specific training, O.J. completed the largest
load in the 2006-2007 macrocycle, swimming 198.4 km in her
primary competition style (butterfly style). The exercises perfecting the technique of the butterfly style were of the smallest
volume in this group in the 2004-2005 cycle (60.6 km) (Tab. 3).

Training intensity

Considering the classification according to intensity range,
the highest load in the water was scheduled in aerobic (oxidative) performance (T2) in the 1 to 3 mmol/l range (5,999.7 km).
The lowest load (206.2 km) was planned in alactic anaerobic
performance (T5), characteristic for sprint training. Throughout the whole four-year cycle, the exercises within the aerobic
(oxidative) zone dominated (T2), making a total of 4,975.3 km.
Training in the T5 (alactic anaerobic) zone had the smallest volume, which was 155.8 km (Tab. 4).
We analysed the size of the loads with respect to training
specificity and intensity for each of the training cycles. Due to
the design of the training programme and the specific nature
of each cycle, we compared all the three cycles in each macrocycle to each other. With reference to training specificity, it was
determined that in all of the first cycles of the years under investigation, the largest volume of work was performed as part
of general training. The maximum was reached in 2007-2008
(swimming in full coordination: 471.0 kilometres), and the
minimum was achieved in 2004-2005 (breath-hold swimming:
0.7 km) (Tab. 3).
Regarding the classification of the loads according to intensity, in the first cycles, the swimmer performed the largest
work in the T2 range (aerobic/oxidative exercise) in the 2006-
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2007 macrocycle, covering 398.9 kilometres. The smallest load
was noted in the 2004-2005 macrocycle in the T5 range (alactic
anaerobic exercise), that is 0.1 km (Fig. 1).
In the second cycles in the years 2004-2008, the majority
of the loads were general loads. In the 2004-2005 season, O.J.
covered 662.8 km swimming in all the techniques in full coordination. On the other hand, the smallest amount of work was
noted in the group of special loads. Here, in the years 20072008, the swimmer covered 30.8 km using a drag belt (Tab. 3).
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As for the intensity of the training, the greatest volume of the
work was performed in the 2004-2005 macrocycle (642.8 km
in the T2 intensity range), and the smallest one was completed
in the 2005-2006 macrocycle, in the T5 range (lactic anaerobic
performance, 7.6 km) (Fig. 2).
In the third cycles, general loads consistently dominated.
The athlete swam 718.3 kilometres in all the techniques in the
2007-2008 macrocycle. The smallest volume was dedicated to
perfecting the butterfly style in the 2004-2005 season (specific

Figure 1. Comparison of intensity ranges and sizes of loads in the first cycles of the 2004-2008 macrocycle [km]

Figure 2. Comparison of intensity ranges and sizes of loads in the second cycles of the 2004-2008 macrocycle [km]
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Figure 3. Comparison of intensity ranges and sizes of loads in the third cycles of the 2004-2008 macrocycle [km]

exercise – 20.1 km) (Tab. 3). In terms of intensity, in the third cycles, the largest amount of work was completed in the T2 range
in the 2007-2008 macrocycle (759.8 km), and the smallest one
was performed in the T5 range in the 2005-2006 macrocycle
(4.0 km) (Fig. 3).
The size of all training loads implemented in the years
2004-2008 amounted to 8,472.2 km. As far as training specificity is concerned, O.J. swam 5,138.7 km (60.6%) as part of
general training, an average of 3.12 km/unit. The special training was carried out as follows: arm-only swimming – 1,713.7 km
(1.04 km/unit), leg-only swimming – 1,619.8 km (0.98 km/unit),
breath-hold swimming – 538.2 km (0.33 km/unit), swimming
with swim paddles – 2,558.2 km (1.55 km/unit), swimming with
fins – 1,314.7 km (0.80 km/unit), and swimming with a drag
belt – 454.9 km (0.28 km/unit). The total distance covered as
part of special training was 2,301.7 km, which is 27.2% of the
total planned load. As far as specific training is concerned, the
swimmer covered 631 km (7.5%, 0.38 km/unit) in butterfly style
and 400.8 kilometres (4.7%, 0.24 km/unit) performing technical exercises related to this style. This gives a total of 1,031.8 km
(12.2% of the total training load) (Tab. 3 and 4).
As for the intensity of the training, the following values of
loads were found in various ranges of intensity: T1 – 1,308.9 km
(15.4%, 0.79 km/unit), T2 – 4,975.3 km (58.7%, 3.02 km/unit),

T3 – 1,799.6 km (21.2%, 1.09 km/unit), T4 – 232.6 km (2.7%,
0.14 km/unit), and T5 – 155.8 km (1.8%, 0.09 km/unit) (Tab. 5).
An important element of the athlete’s training is their participation in competitions. In addition to providing information related to the technique of covering the distance (including
stroke rate, stroke length, and stroke index) as well as the distribution of the pace in each section of the race, they are an excellent form of mental preparation. If properly scheduled, they
make it possible for the athlete to learn targeted behaviours that
help fight stress and for the coaches to improve their practices
related to programming racing activity [19]. During the 141 days
of the competitions, in 2004-2008 macrocycle, O.J. competed
321 times, most often in the years 2006-2007 and 2007-2008.
In both seasons, she competed 109 times a year. She competed
the least often (39 times) in 2005-2006 (Tab. 6).
The swimmer raced the least frequently in the first cycles
(88 times). This is related to the low volume of training loads
after transitional periods. Most races were noted in the third
cycles, as they usually preceded the most important races each
year. Moreover, 76% of competitions took place at 50-m swimming pools (244) and only 24% at non-Olympic swimming
pools which were 25 metres long (77) (Tab. 6).
At the level of world competitions, proper planning plays
a significant role in preparing for the most important races. It

Table 5. Size of training loads in the 2004-2008 macrocycle in particular intensity ranges

T1

T2

T3

T4

T5

km

1308.9

4975.3

1799.6

232.6

155.8

% realisation

15.4

58.8

21.3

2.7

1.8

km/training

0.79

3.02

1.09

0.14

0.09
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should take into account the distances as well as the style. In
a well-structured program, the swimming styles or the ability to recover after exercise can be adjusted. Based on the plan
adopted for the current swimmer, in the years 2004-2008, she
competed in 12 individual events and three relay races (Fig. 4).
She competed most often in her strongest style (200-m
butterfly style). In 2004-2008, she competed in it a total of
81 times. However, in the entire four-year period, she did not
participate in any events in the classic style (Fig. 4).
The four-year macrocycle preparation for the Olympic
Games in Beijing was a project planned specifically considering the multiplicity of the needs and requirements related to
the preparation for the competition for the Olympic medal.
The size, type, and structure of the loads were chosen in such
a way that in the first phase (macrocycles 2004-2005 and 20052006), the programme was aimed at increasing aerobic capacity. Mainly general training loads were used. Later (macrocycles
2006-2007 and 2007-2008), a simultaneous reduction of the

training volume and increase in special and specific loads were
planned.
Discussion
The preparations for the Olympic Games are an imminent
phase of long-term sports training. This is a complex process
involving multiple factors. Its effect does not depend directly on
the perfection of individual elements; its prospective success is
largely determined by the perfection of the whole action. All the
elements included in the system are closely linked, and a central
place is taken by three subsystems: training, competitions, and
recovery [20]. Participating in competitions is also one of the
ways of training the athlete, and in every race, the individual
biological capacity of the body should be taken into consideration. The appropriate organisation of the processes of physical
and mental recovery, which integrate work and leisure, is being
increasingly appreciated [21, 22, 23, 24].

Table 6. Races at 25-m and 50-m swimming pools in the 2004-2008 macrocycle [%]

Years

25-m swimming pool

167

50-m swimming pool

Total

Number

%

Number

%

Number

%

2004-2005

5

1.6

59

18.4

64

19.9

2005-2006

0

0.0

39

12.1

39

12.1

2006-2007

29

9.0

80

24.9

109

34.0

2007-2008

43

13.4

66

20.6

109

34.0

Total

77

24.0

244

76.0

321

100.0

Figure 4. Races from 2004 to 2008 divided according to the style of the competition [number according to years]
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Competition at the highest level and the level of performance athletes reach today make the training process more complex. As a result of the evolution of the latter, not only the training but also the entire training process has undergone changes
[1]. The most objective information about the process is the data
on the training loads, which are a fundamental source of information about training nowadays [1].
Theoreticians and practitioners hold different opinions on
the recommended loads. On the one hand, it is said that swimmers must cover at least 10 km per day; on the other hand, it
is considered that it is possible to increase the capabilities of
swimmers by training a volume of 4-6 km per day [25]. Effective
training management is possible through the precise design of
tasks of an appropriate volume and intensity [15]. In the differentiation of loads, it is very important to take into account individual intensity ranges (T1-T5 in this study). Particular attention
should be paid to the boundary between aerobic and anaerobic
zone [6, 26].
The size of post-training effects and the pace at which they
are achieved are largely determined by the nature and size of
the loads and the activity of the organs and functional mechanisms [27]. The energetic metabolism of exercise that is varied
(in terms of intensity and volume) must first be known in order
to prepare a proper plan and choose the loads [28]. There is thus
a need for programmed control of training status, as it is a key
tool for effective management and programming of the training process [29]. For effective selection of exercise and precise
determination of the actual intensity of the loads, it is necessary
to conduct a systematic study in this field.
The competition method is used for a broadly defined intensification of training [14, 30]. It assumes that participation in
competitions is an integral component of training. In the preparation period, swimmers compete repeatedly, and the intensity
of their competitive activity decreases with the approaching
main race. The results achieved in several of these competitions
are in fact primarily used to gain information about the athletes’
current state of preparation and also the dynamics and direction
of the changes taking place under the influence of training [3,
31].
Establishing the optimal number of races is a condition for
the proper implementation of the training process. The competitions determine the training goals, and the entire training
programme is tailored to the competition schedule [29, 32, 33].
The basis of all discussions and inquiries regarding the effectiveness of the training is analysing the quantitative data
characterising the process in a formalised way [6]. In the current
paper, the identified training load values are presented in terms
of the training cycles and features of the training, specifying also
the competitive participation workloads. We have presented the
individual characteristics of O.J.’s loads in subsequent years of
training and the whole 2004-2008 Olympic training cycle. Detailed reference has also been made to data concerning her competition activity. The entire description and analysis of the data
have an individual character, and they refer to an elite swimmer.
Repeated participation and improved results during the
four-year period of time had an effect in the form of O.J.’s
achievement during the Olympics in 2008 in Beijing, where she
took 4th place. Of course, many factors could have had an impact on this achievement, not only those concerning the structure and size of the workloads. Taking into consideration that
throughout the four-year period analysed, O.J. was one of the
best swimmers in the world, the training solutions applied can
be regarded as efficient and as meeting the criteria for training
elite swimmers.
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The collected material, its analysis, and resulting conclusions have helped identify organisational and training solutions.
Reporting on specific cognitive values, it also proposes original
practical applications, which can guide coaches who train elite
swimmers. They can also be of use to theoreticians and practitioners and are a contribution to the body of knowledge of the
theory and technology of training.
Conclusions
1.

The structure and programme of the four-year training
cycle were consistent with the principles and requirements
formulated in training theory.
2. The size, type, and distribution of the loads and the qualification of the training were mainly focused on the development of endurance, with a gradual shift to speed capacity.
3. The intensity ranges T1 to T5 were used depending on the
specificity of the training. In all the cycles, there was a majority of loads of an aerobic character (T2), with a much
lower share of aerobic-anaerobic loads (T3), and the lowest
share of the most intense, anaerobic loads characteristic of
specific exercise (T4, T5).
4. The entire four-year cycle consisted of compatibly designed
annual macrocycles, each divided into three cycles of training. Their length resulted from the competition schedule;
however, the internal structure (mesocycles, microcycles,
and training units) was individually differentiated during
the implementation of the training (and also due to chance
events and training courses).
5. Participating in competitions was an important component
of the comprehensive training programme in the four-year
cycle, in the annual macrocycles, and in their structural
components.
6. The positive training and competition outcomes were most
likely the result of the deliberate training process. The accurately planned and implemented training loads, which were
based on the special requirements of the racing distance
and the individual characteristics of the athlete, were causative agents.
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Streszczenie
Wprowadzenie. Progresja wyników wymaga tworzenia odpowiednich warunków szkolenia i poszukiwania bardziej skutecznych form jego organizacji i szeroko rozumianej technologii. Wychodząc z tego przekonania celem pracy uczyniono poznanie wielkości i struktury obciążeń treningowych oraz próbę oceny efektywności procesu szkolenia zawodniczki na najwyższym poziomie zaawansowania w makrocyklu olimpijskim (2004-2008). Materiał i metody. Rozpatrzono model obciążeń
treningowych w czteroletnim cyklu szkolenia 2004-2008. Analizie poddano parametry obciążeń odnoszące się do zakresów
intensywności (T1-T5) oraz rodzajów treningu (wszechstronny, ukierunkowany, specjalny). Podjęto także próbę oceny wpływu
wykonanej pracy na uzyskane wyniki. Z uwagi na charakter wysiłku startowego w analizach obciążeń posłużono się wymiernymi wielkościami przepływanych dystansów (m, km) według rodzaju i intensywności wysiłku. Wyniki. Przedstawione dane są
dokumentem zrealizowanego czteroletniego autorskiego programu szkolenia. Materiał faktograficzny oraz wynikające z jego
analizy wnioski identyfikują rozwiązania organizacyjne i treningowe zastosowane w szkoleniu na etapie mistrzostwa sportowego. Analiza otrzymanych wyników wskazuje, że podstawową rolę w treningu najwybitniejszej polskiej pływaczki odgrywa
praca o charakterze wszechstronnym, a największa objętość realizowana była w drugim zakresie intensywności (T2). Wnioski.
Pozytywne efekty szkoleniowe i sportowe były efektem celowego procesu treningu. W ujęciu rzeczowym i czasowym trening
okazał się efektywny, prowadząc do skutecznego podnoszenia stanu wytrenowania. Czynnikiem sprawczym były adekwatnie
zaplanowane i zrealizowane obciążenia treningowe, dobrane odpowiednio do specjalistycznych wymogów dystansu startowego
oraz indywidualnych cech zawodniczki.
Słowa kluczowe: trening pływacki, struktura czasowa treningu, obciążenia treningowe, polityka startowa, obszar informacyjny
i energetyczny treningu, kontrola i ocena efektywności treningu, ocena parametrów techniki pływania

Wstęp
Wielce obciążająca i jednostronna praca charakterystyczna
dla treningu pływackiego staje się coraz mniej atrakcyjna dla
zawodników, motywuje trenerów do bardzo głębokiej analizy
programów szkolenia. Istotne znaczenie dla wszelkich kroków
racjonalizujących mają tu wyniki specjalistycznych badań.
Nie ulega wątpliwości, że tylko wieloletnie obserwacje i płynące z nich wnioski mogą być motorem postępu. Trzeba przy
tym pamiętać, że trenerzy i zawodnicy powinni być świadomi,
że tylko podniesienie jakości treningu może zapewnić jego wyższą efektywność. Jest to związane w głównej mierze z określeniem wielkości i rodzaju obciążeń treningowych i startowych,
ale także z poprawą planowania i programowania szkolenia
zmierzającą w kierunku optymalizacji procesu treningu [1].
Objętości treningu stosowane współcześnie w pływaniu
wahają się od 1500 do 2000 km na etapie szkolenia ukierunkowanego, do 2400-3000 km u kobiet oraz 2400-3500 km u mężczyzn na etapie szkolenia specjalistycznego [2]. Obserwuje się

jednak zdecydowaną tendencję do obniżania objętości treningu
w wodzie i zastępowania go różnorakimi formami treningu na
lądzie [3].
Realizacja planu szkolenia zmierzająca do osiągnięcia założonych celów zakłada stosowanie konkretnych, racjonalnie
dobranych obciążeń treningowych [4]. Poszukiwanie skutecznego bodźca stymulującego zawodnika, tak aby w stosunkowo
krótkim czasie osiągnął jak najwyższą dyspozycję startową wiedzie wprost do konieczności precyzyjnego określania rodzaju,
objętości i intensywności treningu. Duże znaczenie ma przy
tym także praca nad doskonaleniem techniki oraz wybór odpowiedniej polityki startowej, umożliwiającej realizację założeń
wynikowych [5].
W skali całego procesu przez obciążenia treningowe rozumiemy generalnie rodzaj i wielkość pracy treningowej, stymulującej rozwój sportowy zawodnika, osiągnięcie zmian stanu jego
wytrenowania a tym samym formy sportowej, a także poprawę
wyniku poprzez optymalną synergię oddziaływania obciążeń
[4]. Jest to efekt permanentnego procesu treningu. Proces ten
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jest złożony i składa się z wielu czynników [6]. Obciążenia treningowe rozumiemy jako wielkość pracy wykonanej w jednostkowym ćwiczeniu, jednostce treningowej, lub cyklu [7, 8, 9].
Na wielkość obciążeń wpływ mają dwie składowe – ilościowa, przejawiająca się w objętości a więc wyrażana czasem pracy,
odległością, masą lub liczbą powtórzeń oraz jakościowa, której
cechą charakterystyczną jest intensywność wyrażana najczęściej stosunkiem mocy rozwijanej do mocy maksymalnej [1].
Stąd też różnicowanie obciążeń na zewnętrzne i wewnętrzne
[8]. Pierwsze odnoszą się do ilościowych i jakościowych danych
o pracy, drugie do kosztu energetycznego oraz źródeł, z których
czerpana była energia do wykonania tego zadania [6].
Ze względu na kierunek oddziaływania wyodrębnionych
grup środków treningu, obciążenia klasyfikujemy na wszechstronne, ukierunkowane i specjalne, ujmując je w kategoriach
tzw. obszaru informacyjnego [10]. Natomiast ze względu na
strefy (obszary) zabezpieczenia energetycznego dzielimy je na 5
zakresów wysiłków opierając się na wyznacznikach fizjologicznych (częstości skurczów serca – HR), biochemicznych (stężeniu mleczanu we krwi po wysiłku – LA), uwzględniając przy tym
czas trwania wysiłku o zadanej intensywności i ćwiczenia nasilające przemiany anaboliczne [8, 11, 12]. Mówimy w ten sposób
o klasyfikacji w obrębie tzw. obszaru energetycznego [13].
W pływaniu do bieżącej oceny treningu i dokonania kwalifikacji obciążeń według kryteriów energetyki wysiłku, konieczna jest znajomość indywidualnych możliwości zawodnika, oraz
trafność kwalifikowania zrealizowanych obciążeń do odpowiednich stref na podstawie prędkości przepływanych odcinków,
czasu ich trwania, przerw odpoczynkowych oraz częstotliwości
ruchów [14]. Pozwala to na precyzyjne zaplanowanie treningu
zgodnie z zasadami współzależności cech motorycznych i uniknięcie niekorzystnego ich wpływu na siebie [6].
Fizjologiczne zasady treningu wyznaczać powinny granice
postępowania i optymalizacji obciążeń treningowych, tak aby
osiągnąć wysoki poziom cech morfologicznych, funkcjonalnych
oraz motorycznych [8]. Dlatego planując obciążenia treningowe
uwzględniać należy czynniki wynikające z wieloletniej realizacji
procesu treningu, proporcji rodzajów pracy, ich ukierunkowania, dynamiki oraz wieku zawodnika, jego poziomu sportowego
i wielu innych uwarunkowań [6, 15, 16].
Poszukiwania optymalnych rozwiązań dotyczących doboru
i wielkości obciążeń treningowych skłoniły autorów do dokonania analizy przygotowań do Igrzysk Olimpijskich w Pekinie
(2008) zawodniczki na najwyższym poziomie szkolenia. Przesłaniem tego działania było przekonanie o potrzebie poznania
i gromadzenia obiektywnych informacji na temat realizacji procesu treningu, a w szczególności wielkości i struktury obciążeń
treningowych. Równolegle do wartości poznawczych dane takie
mają swoje ogromne znaczenie aplikacyjne.
W pracy podjęto próbę przedstawienia rozwiązań zastosowanych w szkoleniu najwybitniejszej w historii polskiego
pływania zawodniczki, medalistki IO, MŚ i ME. Rozpatrzono
zaplanowany i zrealizowany model obciążeń treningowych
w czteroletnim cyklu szkolenia w latach 2004-2008. Analizie
poddano parametry obciążeń odnoszące się do źródeł pozyskiwania energii w trakcie pracy treningowej i zawodów (obszar energetyczny) oraz rodzajów treningu: wszechstronnego,
ukierunkowanego i specjalnego (obszar informacyjny). Przedstawione dane są dokumentem zrealizowanego czteroletniego,
autorskiego programu szkolenia.
Bardzo ważna jest identyfikacja intensywności ćwiczeń,
przy której obserwuje się przejście z wysiłku o charakterze tlenowym na ten o charakterze beztlenowym [17].
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Badaniami objęto dane dokumentujące 4-letni proces szkolenia mistrzyni olimpijskiej O.J. Zawodniczka uczestniczyła
w czterech igrzyskach olimpijskich, podczas których wywalczyła 1 złoty, 2 srebrne medale (Ateny 2004) oraz zajęła 4 miejsce
(Pekin 2008). Zdobyła 14 medali MŚ i ME. Była także dwukrotną rekordzistką świata. W trakcie rozpatrywanego makrocyklu
treningu zawodniczka była w wieku 21-25 lat, jej staż treningowy wynosił 14-18 lat [18].
W analizowanym makrocyklu (2004-2008) przebieg procesu treningu był szczegółowo monitorowany. Wykorzystując
metodę rejestracji i analizy obciążeń treningowo-startowych
opracowaną w Zakładzie Teorii Sportu AWF Warszawa [6] identyfikowano obciążenia ze względu na ich rodzaj: wszechstronne (W), ukierunkowane (U) i specjalne (S) oraz intensywność
pracy (T1-T5), (Tab. 1). Z uwagi na charakter wysiłku startowego
w analizach posłużono się wymiernymi wielkościami przepływanych dystansów (m, km) wg rodzaju i intensywności wysiłku
[8].
W ramach przygotowań do IO w Pekinie dla O.J. zrealizowano 12 cykli treningowych, po trzy w każdym makrocyklu
rocznym. Łącznie w latach 2004-2008 zrealizowano program
obejmujący 206 mikrocykli i 1647 jednostek treningowych.
Tabela 1. Zakresy intensywności wysiłku wg poziomu zakwaszenia krwi
[mmol/l]

Obszar Energetyczny
T1
(…-1mmol)

T2
(1-3 mmol)

T3
(3-5 mmol)

T4
(5-…mmol)

T5
(Sprint)

Wyniki
W całym cyklu olimpijskim zrealizowano 84,8% planu.
Najpełniej trening był realizowany w cyklach trzecich (647, t.j.
97,0% planu), najniższy – w cyklach pierwszych (373, t.j. 70,8%
planu).
Ogółem zaplanowano obciążenie całkowite (TR)
10.277,0 km. W rzeczywistości zawodniczka przepłynęła
8472,2 km (t.j. 82,4% założonej objętości). Najwięcej O.J. przepłynęła w ostatnim roku przygotowań – 2563,0 km, a najmniej
w pierwszym – 1697,9 km (Tab. 2). Największą pracę w wodzie
O.J. zrealizowała w cyklu trzecim roku 2007-2008, natomiast
najmniejszy w cyklu pierwszym roku 2004-2005 (Tab. 2).
Dokonano szczegółowej analizy treningu w wodzie stosując podział na kolejne makrocykle roczne. Według kryteriów
obszaru informacyjnego pływaczka największą pracę wykonała
wykorzystując obciążenia o charakterze wszechstronnym (W).
Pływając wszystkimi stylami w pełnej koordynacji O.J. w ciągu
4 lat przepłynęła 5138,7 km. Odpowiednio najmniejszy udział
w tym obszarze odnotowano dla obciążeń specjalnych (S). Doskonaląc technikę podstawowego stylu (motylkowego) zawodniczka przepłynęła 400,8 km (Tab. 3).
W kolejnych latach w obrębie obciążeń wszechstronnych
(W) największe miały miejsce w cyklu 2007-2008 (1527,1 km)
(Tab. 3). W obrębie obciążeń ukierunkowanych (U) największą objętość O.J. zrealizowała pływając w łapach treningowych,
w roku 2007-2008 przepłynęła w ten sposób 693,6 km. Najmniejsze obciążenia odnotowano w roku 2005-2006, kiedy to
z wykorzystaniem kubków oporowych przepłynęła 66,0 km
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Tabela 2. Planowana i zrealizowana wielkość obciążeń treningowych w wodzie w poszczególnych cyklach szkolenia olimpijskiego [km]

Lata

Cykl I

Cykl II

Cykl III

Razem

Plan

Realizacja

Plan

Realizacja

Plan

Realizacja

Plan

Realizacja

2004-2005

0,0

45,3

1394,4

1102,5

584,1

550,1

1978,5

1697,9

2005-2006

1031,7

320,8

1021,4

845,9

639,8

603,2

2692,9

1769,9

2006-2007

757,6

650,0

1082,5

897,6

986,2

893,8

2826,3

2441,4

2007-2008

854,9

755,3

768,8

548,9

1155,6

1258,8

2779,3

2563

2004-2008

2644,2

1771,4

4267,1

3394,9

3365,7

3305,9

10277

8472,2

Doskonalenie
techniki
2,4

Tabela 3. Obszar informacyjny. Wielkość obciążeń w cyklach I, II, III makrocyklu 2004-2008 [km]

Wszechstronne
Lata

Pływanie
w koordynacji

2004-2005

24,7

Ukierunkowane
Pływanie RR Pływanie NN

Pływanie
z zatrzymanym
oddechem

Specjalne

Pływanie
(łapy)

Pływanie
(płetwy)

Pływanie
z kubkami

Pływanie stylem
podstawowej
konkurencji

4,6

4,5

1,2

3,3

Cykl I
9,8

10,8

0,7

2005-2006

192,3

66,8

61,7

17,8

91,5

31,3

5,7

5,5

7,3

2006-2007

392,7

137,1

120,2

45,9

184,2

88,2

34,3

55,3

27,9

2007-2008

471,0

132,7

151,6

42,9

205,6

107,5

39,7

43,7

43,7

2004-2005

662,8

233,9

205,8

67,1

393,4

181,4

81,6

73,9

38,1

2005-2006

499,9

189,3

156,7

34,3

324,1

149,2

37,8

84,7

45,0

Cykl II

2006-2007

578,2

164,1

155,3

45,6

255,6

118,8

69,9

78,9

34,9

2007-2008

337,8

110,3

100,8

57,1

135,2

96,6

30,8

33,4

38,2

2004-2005

321,4

126,8

101,9

24,8

169,0

61,0

32,2

59,9

20,1

2005-2006

386,9

114,6

101,7

22,7

209,3

80,8

22,5

74,7

35,6

Cykl III

2006-2007

552,7

165,1

176,0

80,8

232,9

133,0

41,4

64,2

44,6

2007-2008

718,3

263,2

277,3

98,5

352,8

262,4

57,8

53,5

63,0

2004-2008

5138,7

1713,7

1619,8

538,2

2558,2

1314,7

454,9

631

400,8

Razem

Tabela 4. Rozkład obciążeń treningowych TR; W-U-S, T1-T5 w makrocyklu 2004-2008 [km, %]

Obciążenia całkowite TR = 8472,2 km
Jednostka

W

U

S

T1

T2

T3

T4

T5

km

5138,7

2301,7

1031,8

1308,9

4975,3

1799,6

232,6

155,8

% TR

60,6

27,2

12,2

15,4

58,8

21,3

2,7

1,8

Obszar

Informacyjny

(Tab. 3). W treningu specjalnym (S) największe obciążenia O.J.
zrealizowała w makrocyklu 2006-2007, przepływając stylem
podstawowej konkurencji (styl motylkowy) 198,4 km. Najmniejszą objętość w tej grupie środków miały ćwiczenia doskonalące technikę stylu motylkowego w cyklu 2004-2005 (60,6 km)
(Tab. 3).
Uwzględniając klasyfikację wg. kryteriów obszaru energetycznego, najwyższe obciążenia w wodzie zaplanowano
w strefie wysiłków tlenowych (T2), w zakresie od 1 do 3 mmol/l
(5999,7 km), natomiast najniższe (206,2 km) w strefie wysił-

Energetyczny

ków beztlenowych niekwasomlekowych (T5), charakterystycznych dla treningu sprinterskiego. W całym czteroletnim cyklu
dominowała praca w zakresie wysiłków tlenowych, T2 – łącznie
4975,3 km. Najmniejszy udział miał trening w zakresie T5 (wysiłki beztlenowe niekwasomlekowe), t.j. 155,8 km (Tab. 4).
Analizie poddano także wielkości obciążeń klasyfikowanych
w obszarach informacyjnym i energetycznym w odniesieniu do
poszczególnych cykli szkolenia. Ze względu na konstrukcję programu treningu oraz specyficzny charakter poszczególnych cykli, porównano względem siebie wszystkie trzy cykle każdego
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makrocyklu. W odniesieniu do obciążeń w strefie informacyjnej
stwierdzono, że w pierwszych cyklach kolejnych lat największą objętość pracy O.J. wykonała wykorzystując środki treningu wszechstronnego (W). Największą wartość notujemy w sezonie 2007-2008 (pływanie w pełnej koordynacji 471,0 km),
najmniejszą w sezonie 2004-2005 (pływanie ze wstrzymanym
oddechem 0,7 km) (Tab. 3).
Uwzględniając obciążenia wg kryteriów obszaru energetycznego, w pierwszych cyklach zawodniczka największą pracę
wykonała w zakresie T2 (wysiłki tlenowe) w makrocyklu 20062007, przepływając 398,9 km. Najmniejsze obciążenia odnotowujemy w makrocyklu 2004-2005 w zakresie T5 (wysiłki beztlenowe niekwasomlekowe) – 0,1 km (Ryc. 1).
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W drugich cyklach czterolecia 2004-2008 największy
udział miały obciążenia wszechstronne (W). W sezonie 20042005 O.J. wszystkimi technikami w pełnej koordynacji było to
662,8 km. Z kolei najmniejszą pracę odnotowujemy w grupie
środków o oddziaływaniu ukierunkowanym (U). Tutaj, w przebiegu lat 2007-2008, pływaczka pokonała 30,8 km wykorzystując w treningu kubki oporowe (Tab. 3).
Z kolei w obszarze energetycznym maksymalny wymiar
pracy miał miejsce w makrocyklu 2004-2005 (642,8 km w zakresie wysiłków T2), najmniejszy w makrocyklu 2005-2006,
w zakresie wysiłków beztlenowych niekwasomlekowych T5
(7,6 km) (Ryc. 2).

Rycina 1. Obszar energetyczny. Porównanie rodzajów i wielkości obciążeń w cyklach I makrocyklu 2004-2008 [km]

Rycina 2. Obszar energetyczny. Porównanie rodzajów i wielkości obciążeń w cyklach II makrocyklu 2004-2008 [km]
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Procedury dotyczące cykli trzecich konsekwentnie informują o dominacji obciążeń wszechstronnych (W). Wszystkimi
technikami w roku szkoleniowym 2007-2008, zawodniczka
przepłynęła 718,3 km. Najmniejszą objętość miało doskonalenie
techniki stylu motylkowego w sezonie 2004-2005 (grupa środków specjalnych S – 20,1 km) (Tab. 3).
W cyklach trzecich, rozpatrywanych pod kątem obciążeń
w obszarze energetycznym, największą pracę O.J. zrealizowała
w strefie wysiłków T2 w makrocyklu 2007-2008 (759,8 km),
najmniejszą w strefie T5 w makrocyklu 2005-2006 (4,0 km)
(Ryc. 3).
Wielkość całkowitych obciążeń treningowych (TR) zrealizowanych w latach 2004-2008 wyniosła 8472,2 km. Wg kryteriów obszaru informacyjnego, wykorzystując środki wszechstronne (W), O.J. przepłynęła 5138,7 km (60,6%), średnio
3,12 km/jednostkę. W treningu ukierunkowanym (U) było to:
samymi ramionami 1713,7 km (1,04 km/jednostkę), samymi nogami 1619,8 km (0,98 km/jednostkę), ze wstrzymanym oddechem 538,2 (0,33 km/jednostkę), w łapach 2558,2 km (1,55 km/
jednostkę), w płetwach 1314,7 km (0,80 km/jednostkę), w kubkach 454,9 km (0,28 km/jednostkę). Łącznie: 2301,7 km, t.j.
27,2% TR. W obszarze obciążeń specjalnych (S) zawodniczka
pokonała 631 km (7,5%, 0,38 km/jednostkę) stylem motylkowym oraz 400,8 km (4,7%, 0,24 km/jednostkę) w ćwiczeniach
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technicznych do tego stylu. Daje to razem 1031,8 km (12,2% TR)
(Tab. 3, 4).
Wg kryteriów obszaru energetycznego stwierdzono następujące wielkości obciążeń w poszczególnych zakresach intensywności: T1 – 1308,9 km (15,4%, 0,79 km/jednostkę), T2 –
4975,3 km (58,7%, 3,02 km/jednostkę), T3 – 1799,6 km (21,2%,
1,09 km/jednostkę), T4 – 232,6 km (2,7%, 0,14 km/jednostkę),
T5 – 155,8 km (1,8%, 0,09 km/jednostkę) (Tab. 5).
Istotnym czynnikiem oddziaływania szkoleniowego są
starty w zawodach. Oprócz informacji związanych z techniką pokonywania dystansu (m.in. frekwencja, długość kroku
pływackiego, stroke indeks itp.), a także rozkładu tempa na
poszczególnych odcinkach wyścigu są one doskonałą formą
przygotowania mentalnego. Odpowiednio zaplanowane pozwalają na przyswojenie celowych zachowań pomagających
w walce ze stresem, a także doskonalenie rozwiązań związanych
z programowaniem aktywności startowej [19]. W trakcie 141 dni
zawodów O.J. w makrocyklu 2004-2008 wystartowała łącznie 321 razy. Najczęściej w latach 2006-2007 oraz 2007-2008.
W obu tych sezonach ścigała się po 109 razy w roku. Najrzadziej
(39 razy) O.J. wystartowała w roku szkoleniowym 2005-2006
(Tab. 6).
Najrzadziej pływaczka ścigała się w cyklach pierwszych
(88 razy). Jest to związane z niskim wymiarem obciążeń tre-

Tabela 5. Wielkość zrealizowanych obciążeń treningowych w makrocyklu 2004-2008. Obszar energetyczny

Jednostka

T1

T2

T3

T4

T5

km

1308,9

4975,3

1799,6

232,6

155,8

% realizacji

15,4

58,8

21,3

2,7

1,8

km/trening

0,79

3,02

1,09

0,14

0,09

Rycina 3. Obszar energetyczny. Porównanie rodzajów i wielkości obciążeń w cyklach III makrocyklu 2004-2008 [km]
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ningowych (TR), po okresach przejściowych. Najwięcej startów
notujemy w cyklach trzecich, a więc tych, które najczęściej poprzedzały najważniejsze zawody w każdym roku. Uzupełnijmy,
że 76% startów zrealizowano na pływalni 50 m (244 starty),
a tylko 24% na pływalni o wymiarach nieolimpijskich – 25 m
(77 startów) (Tab. 6).
Na poziomie światowego współzawodnictwa znaczącą rolę
w przygotowaniu do najważniejszych startów odgrywa odpowiednie ich zaplanowanie z uwzględnieniem długości dystansów jak i specjalizacji stylowej. W dobrze ułożonym programie
można w ten sposób kształtować np. wszechstronność stylową
lub wpływać na zdolność regeneracji powysiłkowej. Wyznając tę
zasadę widzimy, że w latach 2004-2008 pływaczka startowała
w 12 konkurencjach indywidualnych i 3 sztafetach (Ryc. 4).
Najczęściej konkurowała w swojej najsilniejszej konkurencji (200 m st. mot.). W latach 2004-2008 wystartowała w niej
łącznie 81 razy. Natomiast w całym czteroleciu nie odnotowano
startu w konkurencjach stylu klasycznego (Ryc. 4).

Czteroletni makrocykl przygotowań O.J. do IO w Pekinie
był szczegółowo zaplanowanym projektem uwzględniającym
wielość potrzeb i wymagań związanych z przygotowaniami do
walki o medal IO. Wielkość, rodzaje i struktura obciążeń zostały dobrane w taki sposób, aby w pierwszej fazie (makrocykle
2004-2005 i 2005-2006) zrealizować program ukierunkowany
na podniesienie wydolności tlenowej, wykorzystując w przeważającej mierze obciążenia wszechstronne. Później (makrocykle
2006-2007 i 2007-2008) planowano zmniejszenie objętości
treningu z jednoczesnym zwiększeniem udziału obciążeń ukierunkowanych i specjalnych.
Dyskusja
W kategoriach długofalowych przygotowania olimpijskie
zawsze są immanentną fazą szkolenia sportowego. W istocie zawsze jest to złożony i wieloczynnikowy proces, którego efekt nie
zależy wprost i bezpośrednio od doskonałości poszczególnych

Tabela 6. Starty na pływalni 25 i 50 m. Makrocykl 2004-2008 [%]

Lata

175

Pływalnia 25 m

Pływalnia 50 m

Razem

Liczba

%

Liczba

%

Liczba

%

2004-2005

5

1,6

59

18,4

64

19,9

2005-2006

0

0,0

39

12,1

39

12,1

2006-2007

29

9,0

80

24,9

109

34,0

2007-2008

43

13,4

66

20,6

109

34,0

Razem

77

24,0

244

76,0

321

100,0

Rycina 4. Starty 2004-2008 w podziale na konkurencje stylowe [liczba wg lat]
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elementów. O perspektywicznym powodzeniu decyduje doskonałość całości działań. Wszystkie elementy wchodzące w jego
skład są ze sobą ściśle powiązane, a centralne miejsce zajmują
podsystemy: treningu, zawodów i odnowy [20]. Także udział
w zawodach jest także swoistym środkiem treningu, a przy każdym starcie powinno się wykorzystywać indywidualne możliwości biologiczne organizmu. Coraz wyraźniej docenia się
także odpowiednią organizację procesów odnowy biologicznej
i psychicznej, stanowią one bowiem integralne połączenie pracy
i wypoczynku [21, 22, 23, 24].
Współzawodnictwo na najwyższym poziomie, a także poziom wyników, jakie osiągają dzisiaj sportowcy sprawia, że
proces treningu staje się coraz bardziej złożony. W wyniku tej
ewolucji zmianom ulegał nie tylko sam trening, ale i cały proces
szkolenia [1]. Najwięcej obiektywnych informacji o przebiegu
tego procesu mieści się w danych dotyczących obciążeń treningowych. To właśnie one są dziś podstawowym źródłem informacji o treningu [1].
Wśród teoretyków i praktyków spotkamy opinie różniące się w kwestii zalecanych obciążeń. Z jednej strony mówi się
np. o tym, że pływacy powinni przepływać co najmniej 10 km
dziennie, z drugiej zaś uważa się, że możliwe jest podniesienie
możliwości zawodników już poprzez trening o objętości 4-6 km
dziennie [25]. Efektywne kierowanie treningiem możliwe jest
dzięki precyzyjnemu formułowaniu zadań o odpowiedniej objętości i intensywności [15]. Ważne w różnicowaniu obciążeń jest
oddzielenie wysiłków w obrębie poszczególnych stref intensywności (T1-T5). Szczególną uwagę należy zwrócić na obciążenia
przebiegające na granicy dzielącej strefę tlenową i beztlenową
[6, 26].
Tempo i wielkość efektów potreningowych uwarunkowane są w decydującej mierze charakterem i wielkością obciążeń
oraz aktywnością narządów i mechanizmów funkcjonalnych
[27]. Tak więc aby odpowiednio zaplanować i dobrać obciążenia
należy uprzednio poznać metabolizm energetyczny wysiłków
o różnej intensywności i objętości [28]. Jest to nawiązanie do
konieczności programowej kontroli stanu wytrenowania jako
kluczowego narzędzia efektywnego kierowania i programowania procesu treningu [29]. Dla skutecznego doboru środków
treningu i precyzyjnego określenia rzeczywistej intensywności
obciążeń trzeba więc prowadzić systematyczne badania w tym
zakresie.
Dla szeroko rozumianej intensyfikacji treningu stosuje się
w pływaniu metodę startową [14, 30]. Zakłada ona, że udział
w zawodach jest integralną składową treningu. W okresie przygotowawczym pływacy wielokrotnie startują, a liczba startów
zmniejsza się wraz ze zbliżającym się startem głównym. Wyniki
osiągane na zawodach tej, w istocie przygotowawczej i kontrolnej ragi dostarczają informacji o aktualnym stanie przygotowania, a także wskazują dynamikę i kierunek zmian jakie zachodzą pod wpływem treningu [3, 31]. Określenie optymalnej
liczby startów jest warunkiem prawidłowego przebiegu procesu
treningu. Starty wyznaczają bowiem cele szkoleniowe, a cały
program szkolenia dostosowywany jest do kalendarza startów
[29, 32, 33].
Podstawą wszystkich rozważań i dociekań dotyczących
efektywności treningu jest zbilansowanie danych ilościowych
charakteryzujących ten proces w sposób sformalizowany [6].
W pracy zidentyfikowano obciążenia treningowe, porządkując je szczegółowo w strukturze rzeczowej i czasowej treningu – specyfikując również obciążenia startowe. Przedstawiając
indywidualne charakterystyki obciążeń O.J. w kolejnych latach
szkolenia i w całym cyklu szkolenia olimpijskiego 2004-2008.
Z równą szczegółowością odniesiono się do danych dotyczących
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aktywności startowej. Całość rejestracji opisu i analizy danych
miała charakter indywidualny – odnosząc się do zawodniczki na
najwyższym poziomie sportowym.
Wielokrotnie powtarzane i poprawiane wyniki startów
w przebiegu całego czterolecia zmaterializowały się w formie
docelowego osiągnięcia – podczas IO w 2008 r. w Pekinie, gdzie
O.J. zajęła 4. miejsce. Oczywiście wpływ na to mogło mieć wiele
czynników, nie tylko te związane ze strukturą i wielkością obciążeń treningowych. Uwzględniając, iż w całym analizowanym
czteroleciu O.J. była jedną z najlepszych zawodniczek na świecie
upoważnia to do uznania stosowanych rozwiązań treningowych
za efektywne, spełniające kryteria modelowe dla szkolenia pływaków najwyższej kwalifikacji.
Zebrany w pracy materiał faktograficzny oraz wynikające
z jego analizy wnioski identyfikują rozwiązania organizacyjne
i treningowe. Referując określone wartości poznawcze, formułuje również oryginalne przesłania aplikacyjne, będące zbiorem
merytorycznych wskazań dla trenerów szkolących pływaków
o najwyższych kwalifikacjach. Mogą też one służyć teoretykom
i praktykom sportu ku przemyśleniom wzbogacającym wiedzę
z zakresu teorii i technologii treningu.
Wnioski

1.

Struktura i program realizacyjny rozpatrywanego, czteroletniego cyklu szkolenia były zgodne z zasadami i wymogami modelowymi formułowanymi w teorii treningu.
2. W strukturze rzeczowej wielkość, rodzaj i repartycja obciążeń oraz kwalifikacja środków treningu nakierowana była
na kształtowanie przede wszystkim dyspozycji wytrzymałościowych, ze stopniowym wkraczaniem w sferę możliwości
szybkościowych.
3. Odpowiednio do zadań klasyfikowanych wg reguł obszaru
informacyjnego, a więc rodzaju pracy (W, U, S) – stosowano obciążenia realizowane w różnych strefach intensywności (T1-T5). We wszystkich cyklach przeważały obciążenia
o charakterze tlenowym kształtującym (T2), przy wyraźnie
niższym udziale obciążeń tlenowo-beztlenowych (T3) i najniższym tych najbardziej intensywnych, charakterystycznych dla zadań specjalistycznych – beztlenowych (T4, T5).
4. W strukturze czasowej zastosowano jednolite rozwiązanie
dla całego czteroletniego cyklu, składające się z kompatybilnie konstruowanych makrocykli rocznych, podzielonych
na trzy cykle szkolenia. Ich długotrwałość wynikała z kalendarza zawodów, jednak strukturę wewnętrzną (mezocykle,
mikrocykle, jednostki treningowe) indywidualnie zróżnicowano w trakcie realizacji (także przyczyny losowe i szkoleniowe).
5. Istotną składową kompleksowej realizacji programu szkolenia w czteroletnim cyklu, kolejnych makrocyklach rocznych
i ich strukturalnych składowych, była aktywność startowa.
6. Pozytywne efekty szkoleniowe i sportowe uprawniają do
przekonania, że były one efektem celowego procesu treningu. Czynnikiem sprawczym były trafnie zaplanowane
i zrealizowane obciążenia treningowe, odpowiednio do specjalistycznych wymogów dystansu startowego oraz indywidualnych cech zawodniczki.
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