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WSTĘP 

Bez względu na cele i zadania realizowane w działalności sportowej, najważniejszym 

kryterium oceny wartości sportu był, jest i będzie wynik sportowy. Rosnący poziom osiągnięć 

sportowych sprawia, że dotrzymanie kroku czołówce światowej staje się niezwykle trudne. 

Zmusza to do szukania nowych rozwiązań „wprowadzenia nowych, korzystnych pod 

względem jakościowym zmian w strukturze szkolenia (bazy, sprzętu, żywienia, 

odpowiedniego wspomagania przez naukę i medycynę sportu) oraz odpowiedniej kadry 

trenerskiej” (Kurzawski 1997). 

O potrzebie i kierunkach kształcenia kadr trenerskich wypowiadają się przedstawiciele 

wielu dyscyplin sportowych. Według Lachowicza (1974) podstawowymi czynnikami 

efektywności warsztatu pracy trenera jest atmosfera panująca w grupie, wzajemne stosunki 

trenerzy-działacze oraz wysoki poziom wiedzy ogólnej i fachowej trenera. 

W taekwon-do zawody są cennym źródłem informacji dla szkoleniowca pod 

warunkiem umiejętnego wykorzystania narzędzi ułatwiających ocenę poczynań zawodników. 

Dobry trener potrafi komunikować się z zawodnikiem, dzięki czemu budowane jest zaufanie 

między nimi. Trener musi doskonalić i odświeżać swoje umiejętności interpersonalne.  

Sposób sekundowania niezależnie od ogólnych kanonów, zależy od dyscypliny sportu 

i charakteru walki sportowej. Ulatowski (1990) stwierdza, że dobre prowadzenie zawodników 



stanowi często przysłowiową „kropkę nad i” w drodze do przeważania szali zwycięstwa na 

swoją korzyść. Trudnymi chwilami dla trenera i zawodników są serie porażek. Przed,  

w trakcie i po zawodach, trener ma określone zadanie. Podsumowując, kierowanie zespołem 

i zawodnikami jest czynnością odpowiedzialną i trudną. 

Niektóre sztuki walki są zarówno sportami walki i systemami (Kalina 2000, 

Raczkowski 2008). Do takich odmian zaliczamy m.in. taekwon-do. Oznacza to, że uprawiając 

taki typ aktywności ruchowej, człowiek może realizować się pod względem moralnym, 

biologicznym i psychicznym.  

Taekwon-do jest sztuka walki opartą na różnorodnej formie uderzeń rękami i kopnięć 

nogami, która wywodzi się z Korei. Najlepiej koreańską sztukę walki definiuje sam jej twórca 

(Choi 1995): „Taekwon-do jest walką bez użycia broni, wymyśloną dla celów samoobrony” 

oraz „Taekwon-do jest sztuką dyscyplinowania umysłu poprzez dyscyplinowanie ciała”.  

 
Fot.1. Gen. Choi Hong Hi twórca taekwon-do 

        Źródło: archiwum kolekcji zdjęć J.Wlizło 
 

Rozwój Polskiego Taekwon-do rozpoczyna się od roku 1974. To właśnie wtedy 

powstała pierwsza sekcja Taekwon-do ITF w Polsce. Jak pisze Łoboda (1991) dzięki dużej 

liczbie wizyt generała Choi Hong Chi i odwiedzających nasz kraj znakomitych 

szkoleniowców koreańskich ta wersja uzyskała znaczną popularność w latach 1982-1984, co 

procentuje do dzisiaj poprzez szereg działań Polskiego Związku Taekwon-do ITF. 



 Najpopularniejszą i najbardziej widowiskową częścią imprez sportowych w taekwon-

do jest konkurencja walki sportowej. Jest ona walką z ograniczonym prawem fizycznego 

kontaktu zawodnika, a taktyka walki stanowi swoistą utylitaryzację środków technicznych  

w celu zdobycia punktów (Choi, Bryl 1991).  

 Celem badań jest zdobycie wiedzy o wybranych czynnościach zawodowych trenera 

tkd wg opinii szkoleniowców i na podstawie obserwacji ich zachowań. Zostały one zebrane  

w rejestrze zachowań trenerów przed walką, w trakcie walki i po walce sportowej podczas 

zawodów Grand Prix Juniorów, Seniorów i Młodzieżowców (Pruszcz Gd. 2011) oraz  

z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety własnej konstrukcji.  

 

Rozdział 1. PROBLEMATYKA BADAWCZA W LITERATURZE 
 

1.1. Czynności zawodowe i kompetencje trenera 

Ustalenie dokładnych okoliczności pojawienia się zawodu trenera jest dość 

utrudnione. Wiele wskazuje, że był to koniec XIX wieku wraz ze wskrzeszeniem 

nowożytnych Igrzysk Olimpijskich. Specjaliści zajmujący się przygotowaniem zawodników 

do rywalizacji sportowej z konieczności początkowo wykorzystali wiedzę i doświadczenia 

wyniesione z prywatnych szkół i kursów gimnastycznych a także z działalności praktycznej 

związanej z wychowaniem fizycznym w rozumieniu współczesnym (Gaj 1999, Żukowski 

1989). Wówczas efekty rywalizacji bardziej zależały od predyspozycji zawodnika, niż ich 

świadomego rozwijania. Wynikało to zarówno z poziomu rekordowych osiągnięć, ówczesnej 

wiedzy o człowieku, jak i możliwości rozpoznania jego reakcji na stosowane obciążenia 

treningowe (Perkowski 2009).  

Trener jest osobą zajmującą się przygotowaniem fizycznym i psychicznym swoich 

podopiecznych (najczęściej grupy) w wielu dziedzinach życia, ale przede wszystkim  

w sporcie. Najczęściej wyspecjalizowany jest w jednej, konkretnej dyscyplinie (np. piłka 

nożna, koszykówka czy gimnastyka). Jego zadaniem jest motywowywanie i wyszkolenie 

osób, z którymi pracuje (www.wikipiedia.pl). 

Trener jest „specjalistą kierującym całokształtem przygotowań zawodnika lub drużyny 

do zawodów, opracowującym plan i program treningu, założenia taktyczne i kalendarium 

startów” (Ważny 1994). Musi też posiadać wiedzę z rehabilitacji zaś przeszłość zawodnicza 

powinna mu znacząco ułatwić wypełnienie obowiązków. Działalność trenera jest 

ukierunkowana na świadome wpływanie na zawodnika i dzięki temu na osiągnięcie w jego 

organizmie i osobowości planowanych zmian (Łasiński 1988). W zawodzie trenera istnieje 



ścisła specjalizacja. Nie ma trenerów uniwersalnych, którzy mogą szkolić wszystkich 

sportowców, gdyż każda dyscyplina ma swoją specyfikę. Czynnikiem wyznaczającym 

charakter pracy trenera jest też cel uprawiania sportu przez zawodników (amatorski czy 

wyczynowy), a także ich wiek (dzieci, młodzież, dorośli) oraz płeć (Perkowski 2009). 

 Na powodzenie pracy trenera w sporcie ma wpływ bardzo wiele czynników. Każdy  

z nich jest ważny, jednak każdy ma inną wartość. Praktycy i teoretycy sportu, uwzględniając 

swoje doświadczenia, wspólnie wskazują jednak na przygotowanie pedagogiczne trenera jako 

przesądzające o powodzeniu w uprawianym przez niego zawodzie (Cieśliński i wsp. 1994, 

Czabański 1969, Czajkowski 1994a, Głazek 1981, Koźmin i Bednarski 1996a-b, Sas-

Nowosielski 2002b, Żukowska i Żukowski 1997). 

Trener – nauczyciel – wychowawca – w tym trójczłonowym haśle urzeczywistnia się 

ogrom zadań, piękno i zarazem trudność pracy trenerskiej. Specjalista w tym zakresie 

oddziałuje na zawodnika całą swoją osobowością, nie tylko dyrektywami zawartymi w planie 

treningu (Herzig 2002a). 

 Podobnie jak zawodnik, trener musi być wciąż nastawiony na cel, jakim jest sukces 

sportowy. Nie sprzyjają temu schematyczne myślenie i działanie, powielanie rozwiązań z 

przeszłości. Istotne są nawyki i świadomość ciągłego doskonalenia wiedzy i umiejętności, 

konieczność obserwowania, przewidywania i eksperymentowania, wyprzedzania zmian. 

Trenerstwo jest zawodem twórczym a nie odtwórczym (Barnett i wsp. 1992, Czerwiński 

2001, Sas – Nowosielski 2006, Straub 1997, Perkowski 2009). 

 Ważnym celem w pracy trenera powinno być przygotowanie sportowców do brania 

odpowiedzialności za własne sukcesy i porażki (Straub 1997). Trener nie jest bowiem jedynie 

nauczycielem techniki, lecz prawdziwym koordynatorem kariery sportowej zawodnika.  

W tym procesie niezmiernie ważne jest docenianie znaczenia słowa w działalności sportowej 

– w treningu i walce, stanowiących istotę intelektualizacji. Zrozumienie przekazu jest 

początkiem zrozumienia ruchu (Czajkowski 2004b). 

 Czynności zawodowe trenera, które mają wpływ na współprace ze sportowcem, to 

m.in.: opracowanie programu i planu działania, przygotowanie środków niezbędnych do 

przeprowadzenia procesu szkoleniowego itd. Kierowanie treningiem zawsze jest procesem, 

którego istotną cechą jest rozwiązywanie sytuacji decyzyjnych powstających podczas 

dokonywania świadomych wyborów celu oraz  realizowania zadań wychowawczych, 

szkoleniowych i organizatorskich. Skuteczność pracy trenera zależy w dużym stopniu od 

tego, czy podejmuje właściwe decyzje i czy są one akceptowane przez sportowców. „Trener 

to specjalista, który oprócz wiedzy posiada wiarę w wartości swej działalności pedagogicznej 



(Naglak  1999, Ulatowski 1992). „Trener to osoba, która wykorzystując wiedzę fachową 

odpowiada za udoskonalenie sportowej sprawności trenowanych zawodników, przygotowanie 

ich do zawodów i doradzanie im podczas trwania rywalizacji” (Heinemann 1989). 

Trenera kierującego procesem szkolenia powinny cechować: inteligencja, wiedza, 

doświadczenie, odpowiedzialność oraz zdolności organizacyjne. Sportowcy otrzymują 

komunikat, czy oczekuje się od nich aktywnego uczestnictwa w formułowaniu wiedzy, czy 

mają funkcjonować tylko jako odbiorcy. Kształtuje to nie tylko ich myślenie, ale również ich 

zachowanie jako zawodników. W trakcie procesu treningowego powstają różnorodne 

interakcje pomiędzy trenerem i zawodnikiem, a do osiągania wysokich wyników potrzebna 

jest wzajemna współpraca. Współczesny trener powinien umieć skutecznie prowadzić 

sportowca do przyszłych sukcesów przy jego czynnej współpracy. Współpraca pomiędzy 

sportowcem i trenerem powinna mieć wpływ na rozwiązanie sytuacji, powstających podczas 

dokonywania świadomych wyborów celów i realizowania zadań wychowawczych  

i szkoleniowych. We współczesnym sporcie ważne staje się, aby trenerem była osoba 

odpowiednio do tego przygotowana i posiadająca specjalistyczną wiedzę i doświadczenie. 

W procesie treningu nie można popełniać błędów, a nawet jeżeli się je popełnia, to nie mogą 

być one następstwem opieszałości, niedołęstwa lub, co najgorsze braku wiedzy. Współczesny 

trening sportowy przebiega na granicy biologicznego bezpieczeństwa, w związku z czym 

najmniejszy błąd w jednym z elementów programu może spowodować negatywne skutki dla 

zdrowia, za które płaci zawsze sportowiec. Wymagania wobec kwalifikacji zawodowych 

trenera są rozległe, gdyż dotyczą rozumienia i posługiwania się w pracy metodami 

stosowanymi w naukach przyrodniczych, humanistycznych i technicznych (Naglak 1987). 

Trener powinien śledzić postępy w swojej konkurencji, brać udział w konferencjach  

i szkoleniach oraz korzystać z najnowszej literatury krajowej i zagranicznej. Tylko stale 

uzupełnianie swojej wiedzy, nabywanie nowych nawyków i umiejętności, będzie 

warunkowało sprawność i skuteczność jego pracy (Kurzawski 1997). 

Kolejny aspekt pracy trenera to stres, który jest przypisany współczesnemu sportowi, 

trenerzy wykonują coraz więcej pracy w atmosferze silnego współzawodnictwa. Do 

najbardziej kłopotliwych dla trenera skutków stresu należy jego zgubny wpływ na zdolność 

porozumiewania się. Właśnie wtedy, kiedy trener potrzebuje działać z najwyższą 

skutecznością, stres może na wiele różnych sposobów skomplikować i zakłócić 

komunikowanie się, jeszcze bardziej utrudniając skuteczne działania. Pod silną presją sposób 

i styl komunikowania się, może ulec zmianie, całkowicie dezorientując zawodników. 

Trenerzy biegli w sztuce przekonywania, mają silne i trafne wyczucie stanu emocjonalnego 



sportowców, dzięki czemu odpowiednio dobierają ton głosu i rodzaj argumentacji. Wiara  

w to, co trener chce przekazać jest kluczowym warunkiem efektywnego komunikowania się  

z sportowcem. Jeśli trener szczerze wierzy w to, co mówi, to przekaz niewerbalny jest zgodny 

z werbalnym. Każdy sportowiec oczekuje kulturalnego i sprawiedliwego traktowania, 

możliwości obrony własnego zdania, popełniania błędów, wyrażania opinii i uczuć, 

korzystania ze swoich praw. Czynniki decydujące o skutecznej współpracy to: zaufanie do 

trenera, szczerość, życzliwość, wyrozumiałość, inteligencja oraz umiejętność nauczania 

(Kurzawski 2006). 

 Sukces w działalności zawodowo-pedagogicznej zależy nie tylko od indywidualnego 

stylu wolicjonalnej aktywności trenera, lecz także od jego kompetencji. Pod pojęciem tym 

należy rozumieć „nabyte cechy i zdolności ludzi do określonego działania, do realizacji 

postawionych zadań” lub jako „zdolność wykonywania pracy lub zajęcia zgodnie  

z wymaganymi standardami” (Siciński 2003). Herzig (2002b), Rutkowski (2001a, 2003a)  

i Żukowska (1979) wskazują, że kompetencje zależą od przygotowania psychologicznego, 

pedagogicznego, metodycznego i etyczno-kulturowego trenerów. Żukowska (1979) nazywa je 

kompetencjami pedagogicznymi. Wśród nich za kluczowe uznaje się (Denek 1998): 

• Kompetencje prakseologiczne – wyrażane skutecznością trenera w planowaniu, 

organizowaniu, realizacji, kontroli i oceny procesu treningowego; 

• Kompetencje komunikacyjne – przejawiają się skutecznością zachowań werbalnych  

w czasie treningu 

• Kompetencje współdziałania – związane ze skutecznością zachowań prospołecznych  

i sprawnością działań integracyjnych trenera; 

• Kompetencje kreatywne – egzemplifikowane innowacyjnością  

i niestandardowością działań; 

• Kompetencje informatyczne – wyrażane sprawnym korzystaniem  

z nowoczesnych źródeł informacji 
 

Podejmując się prowadzenia zawodników trzeba się liczyć z perspektywą porażek, 

bezgranicznego krytycyzmu i osobistej degradacji (Straub 1997). Najlepsi trenerzy miewają 

często opinię „ludzi trudnych”, co wynika nie tylko z ich osobowości, ale przede wszystkim  

z bardzo wysokich umiejętności i wiedzy merytorycznej, skłaniających do oryginalności 

zachowań i rozwiązań szkoleniowych. Przykładem tego może być kariera Huberta Wagnera  

i pojmowanie przez niego istoty uprawianego zawodu. Najważniejsze zasady, którymi się 

kierował wyszczególniono w punktach (Stec 2000): 



• trener powinien potrafić kierować ludźmi, być ich szefem; 

• zbyt wyrozumiały trener nie zmusi zawodników do ciężkiej pracy, a u trenera kadry to 

wręcz wada; 

• trener musi być przygotowany do konieczności przekonywania zawodników  

o słuszności koncepcji (umieć dotrzeć do zawodników) i musi umieć ich mobilizować; 

• trener podejmuje wszystkie decyzje, ale burza mózgów wokół zespołu także bardzo 

przydatna; 

• trener musi umieć wyciągać wnioski; 

• psychika jest wykładnikiem przygotowania, umiejętności i sposobu trenowania 

zawodnika; 

• trener musi być wymagający i konsekwentny; 

• tolerancja dla zawodników powinna być kontrolowana; 

• najważniejsze jest wypracowanie u zawodników maksymalnego zaangażowania  

w każdy gest na boisku i 100% zaangażowanie; 

• należy mówić wszystko bezpośrednio, a nie szeptać po kątach gdyż to najskuteczniej 

niszczy drużynę; 

• przy tworzeniu drużyny wyzbyć się wszelkich uprzedzeń, unikać schematycznego 

myślenia; 

• trener musi być odważny; 

• trenera kadetów powinno się rozliczać nie za wynik, ale za to, ilu zawodników później 

zagra w 1 lidze lub w reprezentacji; 

• demokracja kończy się w momencie gdy zaczyna się trening lub mecz. 
 

Zadając pytanie o cechy budujące autorytet szkoleniowca w oczach zawodników i jaka 

jest ich hierarchia Lachowicz (1965) wymienia: 

- umiejętności dydaktyczne; 

- zasób wiedzy fachowej; 

- odporność psychiczną, umiejętność podejmowanie szybkich trafnych decyzji podczas 

współzawodnictwa; 

- zwięzłe, zrozumiałe formułowanie problemów i zadań; 

- umiejętność rozładowywania konfliktów i napięć; 

- umiejętność tworzenia kolektywu; 

- zaangażowanie, poświęcenie, optymizm; 

- obiektywizm w zaangażowaniu zawodników (bez sympatii i antypatii); 



- doświadczenie zawodnicze. 
 

1.2. Rola i miejsce trenera podczas walki sportowej 

Walka w rozumieniu Kotarbińskiego (1982) – to wszelkie działanie przynajmniej 

dwupodmiotowe (przy założeniu, że zespół może być przedmiotem), gdzie przynajmniej 

jeden z podmiotów, przeszkadza drugiemu. Oba podmioty nie tylko dążą obiektywnie do 

celów niezgodnych, lecz także wiedzą o tym i liczą się w realizacji swoich planów  

z działaniami strony przeciwnej.  

Podstawowym warunkiem realizacji sportu jest walka, którą można określić jako 

zorganizowaną rywalizacją przeciwnych stron, z których każda dąży do osiągnięcia własnego 

celu (lepszy wynik, zwycięstwo) wszystkimi dostępnymi jej metodami i środkami, zawsze 

jednak zgodnie z odpowiednimi regułami, określanymi przepisami i regulaminami, przy 

jednoczesnym przestrzeganiu zasady „fair play”, a zatem prowadzeniu walki w sposób 

szlachetny i uczciwy. Chodzi zatem o optymalne wykorzystanie możliwości kondycyjnych i 

technicznych zawodników a szczególnie ich woli walki. Jednak podstawowym czynnikiem 

jest zawsze taktyka, określająca środki, sposoby i formy prowadzenia walki wobec 

konkretnego przeciwnika (Ulatowski 1989). 

Walka sportowa należy do kooperacji negatywnej „piętra pośredniego” przy czym 

należy pamiętać, że pewne dziedziny sportów walki nie są pozbawione elementów celowego 

niszczenia konkurenta (Kalina 2000). 

Rolę zawodową trenera można ująć jako system określonych oczekiwań 

podopiecznych wobec prowadzącego zajęcia sportowe. Człowiek, uprawiając ten zawód, 

będzie więc zobowiązany do realizacji celów i aspiracji sportowców, znajdujących się  

w danej grupie szkoleniowej poprzez metodyczny trening (Rutkowski 2001). W modelu roli 

trenera Żukowska (1979) wyróżnia niezbędne kompetencje: 

- kompetencja zdolności – wrodzone predyspozycje, a więc – łatwość  

w przekazywaniu wiedzy specjalistycznej, zdolność analizy i syntezy metodyki, 

umiejętności przenoszenia wiedzy teoretycznej do działalności praktycznej, 

umiejętność nawiązywania bliskich przyjaźni z podopiecznymi; 

-  kompetencja fachowości – rozległa wiedza fachowa; 

-  kompetencja identyfikacji zawodowej, autokreacji, wspomagana przez satysfakcję, 

powstałą w wyniku utożsamiania się z ideologią zawodu, zwłaszcza w grupie trenerów 

najmocniej przekonanych o społecznym charakterze swojej pracy; 



-  kompetencja inspiracji i poszukiwań – postawa nowatorska, przeciwdziałanie rutynie, 

wprowadzenie zmian w procesie szkolenia; 

-  kompetencja kontroli – wymaganie od podopiecznych systematyczności  

i konsekwencji w działaniu; 

-  kompetencja rozumienia i socjalizacji – umiejętność przyjęcia odpowiedniego 

programu pedagogicznego dla całej grupy i pojedynczych osób; 

-  kompetencje czynnego uczestnictwa w kulturze – wykazanie się umiejętnością 

rozbudzenia uwagi na mnogość znaczących wartości sportu, wzrostu uczestnictwa 

młodzieży w życiu społeczno-kulturalnym. 
 

Sukces w sporcie jest zależny od efektywnej zdolności komunikatywnych trenera ze 

swoimi zawodnikami (Hannula 2003). Każdy trener ma nieco inny styl komunikacji, który 

powinien zależeć od takich czynników jak: wiek zawodników, płeć, ich zaangażowanie  

w trening oraz staż zawodniczy. Panuje pogląd, że najwybitniejsi trenerzy mają ogromny dar 

nawiązywania kontaktu z zawodnikiem (Colwin 2002). Tylko dzięki doskonałej komunikacji 

oraz zaufaniu można osiągnąć wysoki wynik sportowy. Sztuką jest umieć rozmawiać  

z każdym zawodnikiem, wiedzieć ich umotywować, jak pokierować ich rozwojem, znać 

indywidualne potrzeby. Inne podejście powinno cechować trenera w stosunku do dzieci,  

a inne do zawodników reprezentujących poziom wyczynowy (The USA Swimming 

Progressions, 2000). 

Należy pamiętać, że aby mieć autorytet, nie wystarczy legitymować się sukcesem 

trenerskim, ale także mieć odpowiednie podejście do grupy zawodniczej, którą się prowadzi. 

Niejednokrotnie im większa więź emocjonalna trenera z zawodnikiem, tym więcej zawodnik 

jest w stanie zrobić dla trenera podczas treningu i na zawodach, ponieważ posiada wysokie 

uczucie dowartościowania i podmiotowości w relacjach trener-zawodnik (Rakowski 2008). 

Na walkę sportową składają się zachowania o różnej skuteczności, których ocena 

(znajomość mechanizmów warunkujących efekty) stanowi podstawową przesłankę do 

tworzenia programu poprawy ich jakości. Ocena taka musi przebiegać w ramach cyklu 

obejmującego: walkę właściwą –> jej kontrolę –> przygotowanie do walki –> kontrolę 

przygotowania –> i powtórnie walkę właściwą. Istotnym elementem tego cyklu jest kontrola 

walki. Mówiąc o kontroli zakładamy możliwość interwencji (korekty) toku działań oraz 

przyjęty program walki (zbiór celów), który w danej sytuacji pozwala osiągnąć optymalne 

rezultaty. Cechą kontroli jest więc porównanie celów zawartych w programie działania z jego 

efektami. Kontrola ma zatem sens wówczas, gdy przed rozpoczęciem walki zawodnik posiada 



ogólny jej program, do którego w trakcie jej trwania wprowadza się określone poprawki 

(Dziąsko, Jaskólski 1988). 

Walorem nowoczesnego trenowania jest racjonalność, czyli oparcie swojego działania 

na określonych podstawach teoretycznych. Nie wytrzymuje więc próby czasu pogląd, że 

najlepsza metoda to intuicja. Nie należy więc umacniać się w poglądzie, że planowanie 

celów, programowanie środków dla ich realizacji, to działanie zbędne, pogłębiające 

biurokrację i uszczuplające czas potrzebny do bezpośredniej współpracy ze sportowcem.  

Każdy trener wie, że walka sportowa i oczekiwanie na nią są dla sportowca sytuacjami 

trudnymi, którym towarzyszą stany silnego pobudzenia emocjonalnego. W zależności od 

intensywności napięcia emocjonalnego, pojawia się lęk specyficzny. Wysoki poziom lęku 

powoduje zużycie energii nerwowej i neuromięśniowej, co pociąga ze sobą obniżanie 

sprawności funkcjonowania sportowca. Trener może dość łatwo zorientować się o istnieniu 

takich stanów (Naglak 1988).  Dlatego dużą rolę odgrywa postawa trenera, który po 

rozmowie z zawodnikiem stara się obniżyć poziom lęku poprzez motywowanie zawodnika do 

walki. Musi on uwierzyć we własne siły i nabrać przekonania, że jest wstanie sprostać 

oczekiwaniom. 
 

1.3.  Specyfika kierowania zawodnikiem w taekwon-do ITF 

Zasięg taekwon-do jako dyscypliny sportu, popularność zawodów sprawia, że trenerzy 

powinni uzupełniać swoją wiedzę o doświadczenia innych sportów walki, oraz najnowszych 

odkryć nauki, a także prowadzić własne badania uwzględniające specyfikę dyscypliny. Nie 

wypracowano w sportach walki trafniejszego i bezpieczniejszego sposobu weryfikacji 

szkolenia niż bezpośrednia konfrontacja na arenach zawodów. Przygotowanie sportowca do 

współzawodnictwa jest procesem i długotrwałym i złożonym. Podczas zawodów wszystkie 

elementy (przygotowanie sprawnościowe, fizyczne, psychologiczne, techniczno-taktyczne i 

inne tworzą jedną całość (Naglak 1979). Kierowanie procesem szkolenia zawodników 

wysokiej klasy jest niemożliwe bez posiadania modelu zawodnika – zwycięzcy. Chodź 

mistrzowie różnią się między sobą, pewne cechy i właściwości mają wspólne. Obserwacji 

należy poddać te czynniki, które mają decydujący wpływ na wynik. Im więcej elementów 

walki zostanie poddanych obserwacji, tym dokładniejsza będzie analiza (Bujak 2001). 

Chcąc opracować program treningu zapewniający osiąganie najwyższego mistrzostwa 

sportowego, należy dokładnie poznać warunki przebiegu walki, wymagania stawiane 

organizmowi zawodnika, układowi ruchu, aby dobrać także metody, które zapewniają  



w sposób optymalny ich doskonalenie w procesie treningu (Naglak 1979). Dysponując 

danymi opisującymi obciążenia treningowe, zmiany stanu wytrenowania i skuteczność 

startową (analiza walki sportowej) trener może podejmować decyzje optymalizujące trening 

(Sozański i wsp.1995). Bujak (2011) na podstawie Czajkowskiego (1994a) w swej prezentacji 

multimedialnej przedstawia „Podstawowe cechy i umiejętności dobrego trenera Taekwon-

Do”: 

• szeroka wiedza ogólna i nowoczesna wiedza specjalistyczna; 

• umiejętności menedżerskie, twórcze podejście do wykonywanego zawodu; 

• duży zasób umiejętności pedagogicznych w przekazywaniu wiedzy i nauczaniu 

Taekwon-Do; 

• dążenie do pełnej specjalizacji zawodowej, pasja pracy;  

• ciągły rozwój, poszerzanie wiedzy z zakresu kultury fizycznej i innych nauk 

pokrewnych; 

• konsekwentne uaktualnianie wiedzy specjalistycznej, chęć ciągłego doskonalenia i 

podnoszenia kwalifikacji; 

• przygotowanie do współpracy ze specjalistami z różnych nauk i dziedzin 

praktycznych; 

• umiejętność posługiwania się nowoczesną aparaturą kontrolno-pomiarową  

i komputerami; 

• stosowanie metod tradycyjnych, ale również poszukiwanie nowych rozwiązań 

stosownie do potrzeb współzawodnictwa (podejmowanie ryzyka); 

• aktywność w szkoleniu nie tylko zawodników, ale także nowych instruktorów  

i sędziów; 

• silna osobowość, specyficzne przygotowanie psychologiczne, pewność siebie; 

• zamiłowanie do taekwon-do; 

• obowiązkowość, systematyczność, konsekwencja, aktywność, innowacyjność. 

 



 

Fot.1. Trenerzy reprezentacji Polski w Taekwon-Do ITF 

(Źródło: www.tkd.lewart.pl) 

 

Problem sekundowania występuje rzadko w literaturze, ale na rozwój i skuteczność 

toczącej się walki wpływa współpraca zawodnika z trenerem. Współdziałanie to występuje 

podczas treningów, a w nieco innej formie podczas zawodów. 
 

 

Fot.2. Rady trenera przekazywane zawodnikowi w przerwie walki 

(Źródło: www.tkd.lewart.pl) 

 

Ulatowski (1990), że w sekundowaniu główną sprawą jest wyrobienie wiary  

w sportowcu w sugestie i rady trenera a odrzucanie myśli, iż przegrał walkę tylko dlatego, że 

sekundant zaproponował mu lub wymógł na nim zastosowanie złej taktyki. Z analiz wynika, 

że często lepiej sekundują w walce, np. zawodnikom kadry ich trenerzy klubowi, niż trenerzy 

reprezentacji, mimo niezaprzeczalnego profesjonalizmu jednych i drugich. A zatem zaistniał 

tutaj problem wzajemnego poznania. Dobre sekundowanie zależne jest w dużej mierze od 

wyobraźni trenera i jego możliwości spostrzegania, które przede wszystkim warunkuje 



doświadczenie nabyte w przebiegu wielu zawodów sportowych. Nie wystarczy sama 

znajomość zasad walki sportowej, np. zmiana systemów i wariantów walki, zaskoczenie, 

kontratak, aktywna obrona itd. Znajomość zasad daje tylko dobrą pozycję wyjściową 

sekundantowi do podejmowania decyzji, ale nie może tłumić jego inwencji. Sekundant-trener 

musi wiele szybkich decyzji podejmować w oparciu o intuicję, w której przecież, prawdę 

mówiąc, nie ma nic tajemniczego. Jest to po prostu zdolność do szybkiego orientowania się  

i natychmiastowego znajdowania właściwego rozwiązywania.. Intuicja wymaga wyobraźni, 

wyczucia sytuacji i wynika głównie z głębokiego przemyślenia przez trenera problemów 

walki sportowej, posiadanego  zasobu wiedzy i systematycznych rozważań oraz ćwiczeń  

w rozwiązywaniu różnych zadań taktycznych (Ulatowski 1989). 

 

 

Fot. 3. Rozmowa trenera z zawodniczką tuż po walce 

(Źródło: archiwum kolekcji zdjęć trenera Yano Foto Art Collection 1985-2008 autorstwa Janusza Wlizło) 

 

 Sekundowanie w Taekwon-Do nie skupia się głównie na walce sportowej, ale 

obejmuje także pozostałe konkurencje wieloboju sportowego. Z własnego doświadczenia 

wiem, iż podczas układów indywidualnych, trener zwraca uwagę głównie na technikę jak 

również stara się zmotywować do działania. Cenne wskazówki wynikają z wieloletniego 

doświadczenia trenera. Jeśli chodzi o techniki specjalne, to rola trenera jest podobna jak  

w układach. Dużą rolę odgrywa motywacja dzięki, której zawodnik skupia się na wykonaniu 

zadania. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 4. Wskazówki udzielane zawodnikowi w trakcie walki 
(Źródło: archiwum kolekcji zdjęć trenera Yano Foto Art Collection 1985-2008 autorstwa Janusza Wlizło) 

 

Badania wykazały (Sterkowicz 1999), że jedną z najważniejszych czynności 

zawodowych trenera w sportach walki (na przykładzie judo) jest kierowanie przygotowaniem 

techniczno – taktycznym zawodnika. Do jego prowadzenia niezbędne stają się informacje 

płynące z analizy treści walki podczas zawodów. 

W artykule Morawskiego i Zawalskiego (1986) dokonano analizy definicji techniki, 

taktyki i strategii. Technika dotyczy procesów trwających krótko (sekundy, minuty) i jest 

głównie domeną zawodnika. Rozwiązywanie zadań technicznych odbywa się na podstawie 

instrukcji technicznych uzyskiwanych od trenera. Taktyka dotyczy procesów o trwającym 

dłużej (minuty, godziny lub dni) w zależności od specyfiki danej dyscypliny sportu lub 

konkurencji. Rozwiązywanie zadań taktycznych i wydawanie odpowiednich instrukcji 

taktycznych jest domeną trenera. Strategia dotyczy szeroko zakrojonych działań 

obejmujących mikrocykle i okresy rozciągające się na dni, tygodnie oraz miesiące. Strategia 

jest domeną głównie pionu szkolenia związku, sprawującego funkcje sterownicze dla 

dyscypliny sportu a także trenera-koordynatora. Trener jest odpowiedzialny głównie za 

decyzje taktyczne. Te ostatnie zostają podejmowane na podstawie własnych obserwacji 

bieżących i wyników kontrolnych, uzyskiwanych od ekipy techniczno-kontrolnej lub 

laboratorium diagnostycznego.  

 Mając na uwadze, że taktyka jest zawsze przemyślanym sposobem prowadzenia walki 

sportowej w oparciu o wytyczne strategii, różni autorzy różnie określają pojęcie taktyki walki 

sportowej (Prus 2004, Raczek 1991, Sozański 1999, Ulatowski 1990, Ważny 2004) : 

1. Taktyka jest wskazaniem środków, form i sposobów walki, które najbardziej 

odpowiadają konkretnej sytuacji w danej chwili i najpewniej przygotowują sukces 



strategiczny. Takie ujęcie taktyki walki postuluje, aby jej wyniki oceniać nie  

w oderwaniu, nie z punktu widzenia bezpośredniego efektu, lecz z punktu widzenia 

zadań i możliwości strategii współzawodnictwa sportowego. 

2. Taktyka jest przemyślanym, zracjonalizowanym, ekonomicznym i zaplanowanym 

sposobem prowadzenia walki sportowej. Takie rozumienie taktyki sugeruje drogę 

schematyzmu, usuwając na dalszy plan wartości, które mogą wynikać z sytuacji  

„w danej chwili”, nie zaplanowanej ze względu na różne nieprzewidziane sposoby 

postępowania przeciwnika. 

3. Taktyka, to sposoby stosowane dla osiągnięcia wyznaczonego celu walki lub inaczej, 

jest sztuką organizowania i kierowania działaniami podczas walki sportowej. 
 

Kształtowanie gotowości zawodnika do zawodów, to proces długi i skomplikowany. 

Jest realizowany głownie przez trenera i zawodnika. „Myślenie taktyczne” przebiega w trzech 

głównych okresach, które przedstawił Ulatowski (1990): 

a) wstępnego planowania działań taktycznych, 

b) realizacji zadań taktycznych, 

c) oceny wykonania zadania taktycznego. 

 Wiemy, że czego nie wypracuje się w treningu, tego nie uzupełni sama pogadanka 

przed treningiem czy przed zawodami, chociaż pożyteczność pogadanki i wykładu w sporcie 

jest bardzo dobrze znana i nie należy jej podważać (Ulatowski 1990). Trenerzy podczas walki 

sportowej wymagają od zawodników inicjatywy twórczej, gdzie mogą ją uzyskać jedynie na 

drodze systematycznego treningu. Czajkowski (2003) przedstawia teorie Fiedlera, który 

wyróżnia dwa skrajne typy (są oczywiście i typy pośrednie): a) nastawionych na wzajemne 

stosunki oraz b) nastawionych na zadania. Typ pierwszy uważa, że w sporcie najważniejsze 

są dobre, wzajemne stosunki między trenerem a zawodnikami, dobra współpraca, wzajemne 

zaufanie, miły nastrój, współodczuwanie. Drugi typ przywódcy uważa, że najważniejsze jest 

osiąganie dobrych wyników w zawodach, natomiast nastrój w grupie i stosunki 

międzyosobnicze są daleko mniej ważne. 

Rozpatrując czynnik sytuacyjny czyli jak i w jakim stopniu sytuacja, otoczenie oraz 

środowisko wpływa na skuteczność działania i przewodzenia, Fiedler wyróżnia trzy 

„składniki”: a) stosunki przywódca – członkowie, b) określenie zadania, c) zakres władzy 

(kompetencje przywódcy, autorytet stanowiska). Sposób, styl współdziałania w układzie 

trener (przywódca) – zawodnicy (członkowie) określa jakość stosunków międzyosobniczych 

pomiędzy trenerem, a członkami zespołu. O wiele łatwiej i skuteczniej można kierować 



ludźmi, którzy lubią, szanują i darzą zaufaniem swojego przywódcę. Dobre stosunki między 

trenerem, a zawodnikami wpływają dodatnio na jakość i skuteczność procesu treningu. 

Wyznaczanie zadań oznacza jasność i klarowność głównych celów działalności i 

wynikających z nich szczegółowych zadań, rozłożonych w czasie. Sprawdzanie wykonania 

zadań oraz określa ich rodzaje (zadania szkoleniowe, zadania wynikowe). Jasno określone 

zadania i sposoby ich oceny, znacznie ułatwiają trenerowi kierowanie zespołem, podnoszą 

siłę oddziaływania i wpływ na zawodników. 

Trzecim „składnikiem” czynnika sytuacyjnego, bardzo ważnym w kierowaniu 

zespołem jest zasięg władzy trenera czyli możliwość egzekwowania jego poleceń, ocena 

zawodników, prawo nagradzania i karania (w szerokim tego słowa znaczeniu). Jest to 

związane ze stylem kierowania wielu trenerów uważa, że proces szkolenia i jego skuteczność, 

zależą głównie od władzy trenera i bezwzględnego panowania nad zawodnikami. Stosują 

władczy (dyktatorski) styl kierowania.fencing.com). 

 Kierowanie jest to sposób permanentnego i konkretnego oddziaływania, powodujące 

wykonywanie zadań odpowiednio do wytyczonego celu. Kierowanie w węższym znaczeniu 

jest systemem oddziaływań między uczestnikami procesu treningowego za pomocą 

określonych środków i metod w konkretnych warunkach. Poszukiwanie skutecznych relacji 

między powyższymi elementami kierowania umożliwia optymalizację procesu treningowego. 

Motywowanie spełnia w procesie kierowania funkcję katalizatora działań i stanowi  

o poziomie wykorzystania potencjału psychospołecznego zespołu sportowego. Funkcja ta 

przejawia się poprzez kompetencje i praktyczne umiejętności związane z optymalnym 

funkcjonowaniem w grupie i zespole sportowym (Cieśliński i in. 1994). 

 Umiejętność przekonywania jest trenerowi szczególnie potrzebna między innymi  

w okresach utraty motywacji przez zawodników, czy w rozmowach z ich rodzinami. 

Umiejętność ta nie polega jednak tylko na znajdowaniu odpowiednich argumentów, ale także 

na przedstawianiu ich we właściwy dla danego zawodnika sposób. Każdy zawodnik lepiej  

i chętniej słucha trenera, gdy czuje się swobodny i nie odnosi wrażenia, że wywierana jest na 

niego presja. Bezcenną cechą u trenera jest cierpliwość w niestrudzonym poszukiwaniu dróg 

dotarcia do zawodnika. W szkoleniu zawodnika wiele miejsca poświęca się na kształtowaniu 

odporności emocjonalnej. Tymczasem spotykamy się z sytuacjami, gdzie trener nie panuje 

nad swoimi nerwami i jednocześnie nie udziela wsparcia zawodnikowi ale dodatkowo go 

obciąża. Dlatego ważne jest aby zarówno zawodnik jak i trener nauczył się kontrolowania 

swoich emocji i kierowania nimi podczas treningów i zawodów (Herzig 2002). 
 



1.4. Działania trenera podczas rywalizacji – przegląd badań 

 Głównym celem badań Bujaka (2001) w publikacji „Rejestracja i analiza treści walki 

w Taekwon-do (wersja ITF) było sprawdzenie w praktyce przydatności metody rejestracji  

i analizy walki sportowej w taekwon-do. Przeanalizowano 295 walk juniorów i seniorów, 

kobiet i mężczyzn podczas zawodów różnej rangi. We wnioskach autor stwierdza, że metody, 

które zostały zastosowane pozwalają ocenić najważniejsze elementy składowe walki 

sportowej z uwzględnieniem struktury czasowej i rzeczowej. Metoda (a w zasadzie efekty jej 

wykorzystania) pozwalają przyjąć wstępne założenia w przygotowaniu planów treningowych. 

Metoda jest prosta w zastosowaniu, dzięki czemu mogą z niej korzystać trenerzy mniej 

doświadczeni. 

 Kolejne doniesienie Bujaka (2003) „Treść walki sportowej na poziomie mistrzowskim 

w taekwon-do ITF”, miało na celu przedstawienie treści działań stosowanych w walce 

sportowej taekwon-do ITF przez najlepszych zawodników. Badaniom poddano 5 walk (10 

zawodników) biorących udział w meczu Polska-Europa. Zastosowano bezpośrednią 

obserwację wtórną. Rejestracji dokonano w arkuszach obserwacji, wyliczono wskaźnik 

mistrzostwa technicznego i względną różnorodności ataków. Zawodnicy wygrywający 

odznaczali się większą liczbą uderzeń rękoma szczególnie, kombinacje były wyżej oceniane i 

prowadziły do zwycięstwa. Osoby wygrywające stosujące kombinacje zarówno rękami i 

nogami cechuje wysoki poziom przygotowania sprawnościowego oraz zdecydowanie podczas 

pojedynków. 

Bujak (2008) w „Analizie startu zawodnika jako podstawie czynności zawodowych 

trenera” twierdzi, że zawody sportowe stanowią nieocenione źródło informacji dla trenerów  

i zawodników pod warunkiem umiejętnego wykorzystywania nawet prostych narzędzi 

rejestrujących i analizujących poczynania zawodników. Stymulacje zmagań na arenie 

zawodów nie zastąpią rzeczywistego obrazu. Stąd m.in. podział zawodów w zależności od 

celu na szkoleniowe, kontrolne, selekcyjne i główne oraz czynności trenera podczas zawodów 

zwanych sekundowaniem, pozwalające na bieżąco korygować działania zawodnika. Wg 

Dariusza Michalczewskiego trener w narożniku daje to, czego bokser potrzebuje podczas 

walki – spokój, orientację i jedną, dwie uwagi dotyczące szczegółów, o których się wie, ale 

zapomina w ferworze zmagań. Porównano analizę występów sportowców (głównie walk  

w judo i karate), które pozwoliły opracować logiczny algorytm skutecznej walki, zawierający 

pięć kroków postępowania. W celu łatwiejszej oceny walki wyróżniono jej strukturę 

rzeczową i czasową. Porównanie profilu dynamiki walki wygrywających i przegrywających,  



ułatwia wybrać kierunek szkolenia. Pomagają w tym intuicja i doświadczenie szkoleniowe, 

ale nie powinno się zapomnieć o różnych obiektywnych wskaźnikach wyrażanych ilościowo i 

jakościowo. Czynności trenera obejmują zespół działań wynikających ze specyfiki zawodu. 

Można wyróżnić trzy poziomy takich działań: elementarny, twórczy i specyficzny. 

Kierowanie przygotowaniem techniczno-taktycznym uważane jest za jedną z najważniejszych 

powinności trenera. Każda walka ma indywidualny charakter i przebieg, zależne od wielu 

czynników, bo walczą ludzie w oparciu o swoje nawyki, reakcje, typ temperamentu, sugestie 

sekundanta. Przy wyrównanym poziomie zawodników o zwycięstwie decydują najczęściej 

drobne niuanse, które pozwolą wychwycić wieloaspektowe analizy treści czy dynamiki jej 

przebiegu. 

 Cieśliński (1994) w pracy pt. „Doskonalenie umiejętności kierowniczych trenera” 

przedstawia model programowo-metodycznego treningu kierowniczego, jako sposób rozwoju 

i doskonalenia kompetencji trenerów działających w sporcie. W pracy przedstawiono 

teoretyczne założenia treningu kierowniczego, jego cele oraz model umiejętności 

kierowniczych. W konkluzji stwierdzono, że trening kierowniczy to zespół oddziaływań, 

rozwijających i doskonalących praktyczne umiejętności trenera jako kierownika grupy i/lub 

zespołu sportowego. Zwrócono uwagę, iż proces treningowy nie składa się tylko z technologii 

trenowania, ale także z przygotowaniem oraz procesem uzyskiwania synergii w działaniach 

społecznych jakim jest trening, czyli procesem motywowania. 

 W pracy Herzig (2002) „Psychologiczne uwarunkowania i umiejętności a skuteczność 

pracy trenera” omówiono niektóre psychiczne uwarunkowania trenera i jego przygotowanie 

do pracy z zawodnikiem. Wyróżniono typy osobowości, od którego zależą jego preferencje  

i zachowanie, sposób prowadzenia treningu, umiejętności interpersonalne obejmujące 

otwartość i zdolność do empatii, umiejętność nawiązywania i utrzymywania kontaktu, 

umiejętność rozwiązywania konfliktów, niezbędne dla tworzenia właściwej atmosfery  

w codziennej pracy z zawodnikiem czy zespołem sportowym. Trener winien wykształcić  

w sobie umiejętność tłumaczenia i perswazji, czyli właściwego doboru i prezentacji 

argumentów, ułatwiające dotarcie do zawodnika. 

 W kolejnym opracowaniu tej samej autorki pt. „Trener – zawodnik – psycholog” 

(Herzig 2004), wymienia się sytuacje występujące podczas treningów i zawodów oraz 

związane z nimi reakcje wewnętrzne trenera, manifestowane w zachowaniach wobec 

zawodnika, a wpływające na niego obciążająco. O ile w okresie treningowym jest czas na 

wyjaśnienie nieporozumień i nadrobienie powstałych z ich powodu strat, to podczas zawodów 

każde napięcie między trenerem a sportowcem może obniżyć dyspozycję startową zawodnika. 



Dlatego autorka stwierdza, iż konieczne jest samodoskonalenie trenera i korzystanie  

z pomocy psychologa. 

W pracy Hucińskiego (1990) pt. „Przygotowanie i kierowanie walką sportową” 

przedstawia ono sekundowanie koszykarkom. Zwrócono uwagę na zasady zachowania się 

podczas prowadzenia walki sportowej. Im gorzej zawodniczki grają tym trener powinien być 

spokojniejszy. Wskazano iż różne powinny być sposoby kierowania walką sportową,  

w zależności od utraty równowagi lub przewagi taktyczno-punktowej. Trener musi tak 

kierować zespołem, żeby utrzymać koncentrację w realizacji zadań, stosując odpowiednie 

działania taktyczne, wprowadzać korekty, starać się zaskoczyć przeciwnika. Największą 

umiejętnością zawodniczek, trenera i zespołu pomocniczego jest umiejętność „czytania” gry 

oraz dyspozycji psychofizycznych własnych partnerek  

i przeciwnika. Decydujące momenty obserwacji to rozgrzewka oraz początek meczu. 

Kolejna publikacja pt. „Kierowanie procesem treningu psychologicznego na 

przykładzie szermierki” (Ryczek 1999) skupia się na modelowym rozwiązaniu płaszczyzny 

psychologicznej w szermierce oraz na powiązaniach różnych części treningu. Zbadano 34 

zawodników czołówki Polski w szpadzie i we florecie. Posłużono się dwoma 

kwestionariuszami ankiety Eysencka oraz motywacji osiągnięć własnej konstrukcji. Okazuje 

się, że w walce szermierczej i nauczaniu, najlepsze wyniki uzyskuje się wtedy, gdy istnieje 

właściwy stosunek między natężeniem motywacji a sprawnością działania. Nadmiar 

motywacji i pragnienie wygrania za wszelką cenę, powodują zanikanie płynności ruchów, 

reagowanie na bodźce nieistotne, brak reakcji na bodźce właściwe. Szkoląc zawodnika  

o przewadze cech „technika”, trener powinien wykorzystać jego zalety, wpływając 

jednoczenie na podwyższenie jego bojowości, pobudzając jego ambicję i wprowadzając 

ostrożnie sytuacje trudne oraz elementy współzawodnictwa. U zawodników o przewadze cech 

„wojownika” należy wykorzystać jego wrodzoną agresywność, silne dążenie do 

współzawodnictwa, zamiłowanie do walki oraz tworzyć dobre i plastyczne podstawy techniki 

stopniowo rozbudowywać zasób stosowanych działań. Podział zawodników na typy 

psychologiczno-taktyczne, pomaga w sposób istotny w podwyższaniu efektywności szkolenia 

i ułatwia kierowanie, a także kontrolę procesu treningowego. 

Sterkowicz (1995) w opracowaniu pt. „Czynności zawodowe trenera judo” określił 

znaczenie czynności zawodowych trenera dla osiągnięcia sukcesu sportowego w tej 

dyscyplinie sportu. Badaniami objęto 22 trenerów i 60 zawodników. Narzędziem badawczym 

była ankieta, dotycząca czynności zawodowych trenera. Ustalono, że jedynie opanowanie 

czynności zawodowych trenera umożliwia funkcjonowanie sprzężeń zwrotnych, 



pozwalających na integrowanie poszczególnych czynności w całe kompleksy, decydujące  

o efektach złożonej działalności. Początkujący szkoleniowcy potrzebują praktyki pod okiem 

wybitnych trenerów klubowych. Stwierdza się, że nie ma dobrej praktyki bez teorii i każda  

z czynności czy ról może okazać się najważniejsza w danej sytuacji. 

W kolejnym opracowaniu pt. „Czynności zawodowe trenera w zapasach i gimnastyce” 

(Sterkowicz 2001), podjęto się określenia znaczenia czynności zawodowych trenera dla 

osiągnięcia sukcesu sportowego w zapasach stylu wolnego kobiet; ustalenia rangi czynności 

zawodowych trenera w osiągnięciu sukcesu sportowego w gimnastyce sportowej kobiet oraz 

wykazaniu różnic i podobieństw w znaczeniu poszczególnych czynności trenera w zapasach i 

gimnastyce sportowej kobiet. Ankietowani wyrażali swoją ocenę o każdej z 20 czynności 

zawodowych, stosując czteropunktową skalę ważności: 1 – bardzo ważna, 2 – ważna, 3 – 

mniej ważna, 4 – mało ważna. Stwierdzono, że kierowanie przygotowaniem technicznym 

było najważniejsze, niezależnie od dyscypliny sportu. Największe rozbieżności poglądów 

występowały w przypadku kierowania przygotowaniem taktycznym, które w gimnastyce 

miało niewielkie znaczenie, a w zapasach bardzo duże. W obrębie każdej z dyscyplin 

występowała znaczna zbieżność poglądów dotyczących znaczenia czynności zawodowych  

trenera.  

 Ulatowski (1989) w artykule pt. „Sekundowanie w walce” przedstawia treść nagrań 

magnetofonowych z mikrofonów, z obu narożników ringu. W oparciu o analizę przebiegu 

walki uzyskano 1654 uwag sekundantów. Analizie poddano uwagi przed walką, po I rundzie, 

po II rundzie oraz po zakończeniu walki (a więc w określonym czasie); uwagi regulujące 

technikę i taktykę działania; uwagi psychologiczne: oceniające, dyrektywne, aprobujące, 

dezaprobujące; uwagi dotyczące higieny i bezpieczeństwa walki. Wyniki pokazały, że uwagi 

sekundantów przed walką w stosunku do bokserów, nie będących w danej walce faworytami, 

mają charakter defensywny i są asekuracyjne sugeruje z góry przegraną swojego 

podopiecznego. Inaczej wygląda sterowanie walką faworytów, gdzie trenerzy zachęcali do 

kontrataku i działań ofensywnych. Okazuje się, że brak jest w sekundowaniu zachęt do 

podjęcia ryzyka. Prowadzone było zachowawczo, jak zdeterminowane przewidywaniem 

końcowego wyniku. Zwrócono także uwagę, że z rundy na rundę wzrastały uwagi 

dezaprobujące postępowania zawodników w walce, a także o narastającym zdenerwowaniu 

sekundanta w miarę upływu jej czasu. 

 Żmuda (2002) w pracy pt. „Kierownicza rola trenera w pracy z profesjonalnymi  

piłkarzami” pokazuje na podstawie licznych badań, iż zawodnicy najbardziej cenią: wiedzę i 

doświadczenie trenera; poczucie sprawiedliwości; pracowitość i zaangażowanie w tym co 



robi; inteligencję, służącego zawodnikom poza boiskiem. Dobre wyniki zespołu kreują 

trenera, zaś zadaniem trenera jest wszechstronna pomoc szkoleniowa wszystkim zawodnikom 

gwarantująca ich postępy. Znajomość psychiki zawodników pozwala dobrze przygotować ich 

do meczu. Do najważniejszych zadań w tym zakresie należy: umiejętność rozładowania 

stresu; umiejętność różnicowania motywacji dla poszczególnych zawodników; rozpoznanie  

i rozwiązywanie konfliktów. Kierowanie grą w trakcie meczu jest odbiciem charakteru  

i temperamentu trenera. Autor podaje przykład trenera reprezentacji Holandii, który w trakcie 

meczu spokojnie zapisuje istotne uwagi i dzieli się nimi z zespołem podczas przerwy. Jednak 

większość trenerów przeżywa mecz emocjonalnie, stojąc i często strofując poczynania swoich 

zawodników. Wielu trenerów w sposób subiektywny ocenia mecz, często niesłusznie 

krytykując decyzje sędziowskie.  
 

Rozdział II. METODOLOGIA BADAŃ WŁAS%YCH 
 

2.1. Cel pracy i pytania badawcze 
 

 Ogólnym celem pracy jest zdobycie wiedzy dotyczącej wybranych czynności 

zawodowych trenera w ich opiniach na ich przykładzie. Mając na uwadze realizację głównego 

celu pracy postawiono następujące pytania badawcze: 

1. Jakie czynności zawodowe trenerów są szczególnie ważne podczas zawodów 

Taekwon-Do? 

2. Co jest ważne podczas rywalizacji sportowej w Taekwon-Do? 

3. Jaką treść zawierają uwagi trenera przed walką, w trakcie walki i po walce? 

 

2.2. Materiał badań 
 

Materiał badań stanowiły pojedynki zawodników, w których rejestrowane były 

zachowania trenerów przed walką, w trakcie walki i po walce, podczas zawodów Grand Prix 

Juniorów, Seniorów i Młodzieżowców (08-10.04.2011, Pruszcz Gdański). Łącznie 

przeanalizowano 25 walk i jednocześnie reakcje trenerów w tym wszystkie finały zawodów  

i repasaże zapisanych na DVD.  

Poza tym w badaniach ankietowych wzięło udział 25 najlepszych polskich trenerów. 

 

2.3. Metody badań 

W pracy zastosowano następujące metody i narzędzia badawcze: 

� obserwację bezpośrednią podczas zawodów; 



� rejestracja (zapis video) 

� arkusze obserwacji w których notowano reakcje trenerów podczas walki; 

� kwestionariusz ankiety w opracowaniu autorskim. 
 

W ankiecie zestawiono czynności trenera podczas zawodów taekwon-do, którym badani 

nadawali rangę w skali od 1 do 3 (1- bardzo ważne, 2 – średnio ważne, 3- mało ważne): 

1. Kierowanie działaniami techniczno-taktycznymi podczas walki � 

2. Obserwacja stanu organizmu zawodnika � 

3. Kontrola masy ciała zawodnika � 

4. Rozwiązywanie problemów organizacyjnych związanych z udziałem w zawodach � 

5. Rozmowa z zawodnikiem przed wejściem na matę � 

6. Podpowiedzi zawodnikowi w trakcie walki � 

7. Rozmowa z zawodnikiem po zakończeniu walki � 

8. Sposób prowadzenia rozmowy (ton głosu, wyraz twarzy, gestykulacja) � 

9. Warunki rozgrywania zawodów (miejsce, liczba pól walki, kibice, ranga zawodów, 

sędziowie) � 

10. Cel udziału w zawodach, rodzaj zawodów � 

11. Oddziaływanie na stan emocjonalny zawodnika (pobudzanie, uspokajanie, 

przekonywanie, dodawanie otuchy, motywowanie do walki, udzielanie rad) � 

12. Pochwały lub wyrażanie dezaprobaty  � 

13. Prowadzenie rejestracji przebiegu walki, kontrola czasu jej trwania, kontrola punktacji 

przez sędziów  � 

14. Analiza zapisu walki po zakończeniu zawodów  � 

15. Inne (jakie?) ………………………………………………………………………. � 

 

Rozdział III.  WY%IKI BADAŃ I ICH OMÓWIE%IE 
 
3.1. Analiza reakcji trenera podczas walki 

W pracy, w 25 tabelach zestawiono czynności trenera przed walka, w trakcie walki  

i po walce, uwzględniając podział na rundy oraz końcowy wynik pojedynków. 

Zarejestrowano i przeanalizowano walki zawodników, którym sekundowali trenerzy poddani 



badaniom ankietowym. Na potrzeby tej prezentacji zamieszczono tylko 4 walki i analizę 

czynności trenera.  

Tabela 1. Rejestr czynności trenera podczas walki nr 1 

Nr 
walki 

Czynności trenera 

Przed walką I runda Przerwa II runda Po walce 
 
 
 
 

1  
(w) 

- trener zwraca 
uwagę głównie na 
taktykę 
(aktywność 
podczas walki, 
seria uderzeń 
rękoma)            
- proponuje 
warianty jakie 
może zastosować 
zawodnik podczas 
pojedynku,       
- występuje ton 
głosu motywujący 
do działania          
- przypomnienie 
celu jaki jest w 
stanie osiągnąć 
zawodnik, 
- motywowanie 
do walki 

- wyraźne 
zwrócenie uwagi 
na taktykę 
- po wykonaniu 
zadania pochwała, 
- dążenie do 
realizacji 
polecenia,  
- w momencie 
niepowodzenia 
inna wskazówka, 
- obserwacja 
zegara i 
przekazywanie 
informacji 
dotyczącej czasu 
jaki pozostał do 
zakończenia 
rundy 
 

- pochwała za 
dobrze wykonane 
zadanie, 
- większa 
motywacja do 
realizacji planu,  
- udzielanie 
dodatkowych 
wskazówek, 
- obserwacja stanu 
organizmu 
zawodnika 
(podanie wody) 
 

- wyższy ton 
głosu,  
- dążenie do 
wykonania zadań 
ustalonych 
podczas przerwy,  
- obserwacja 
tablicy z 
wynikami i czasu 
do końca walki, 
- uwagi do 
sędziów za nie 
przyznanie 
punktów, 
- pochwała za 
wykonanie 
zadania 
 

Rozmowa z 
zawodnikiem na 
temat co wyszło a 
co nie, pochwała 
za dobre 
wykonanie 
zadania, 
udzielanie rad do 
poprawienia 
możliwości 
wykonania 
zadania. Dbanie o 
odpoczynek 
 

Oznaczenia: (w) - walka wygrana; (p) - walka przegrana; (r) - walka remisowa; (d) - dogrywka 
  

Analizowane reakcje trenera pokazują, że jest on zaangażowany w tok walki. Stara się 

podpowiadać, udzielać dodatkowych wskazówek. Zwraca uwagę głównie na taktykę, która 

gdy zostanie zrealizowana przez zawodnika zostaje nagradzana w postaci oklasków i pochwał 

trenera. Sekundant podczas przerwy i po zakończeniu walki dba o uzupełnienie płynów  

i odpoczynek zawodnika. 
 

Podczas kolejnej walki remisowej i dogrywki (tab.2) widać jak przed jej rozpoczęciem 

trener motywuje zawodnika, stara się go pobudzić wlewając wodę pod dobok. Przypomina  

o celu zawodów. Udziela wskazówek taktycznych. Podczas walki kontroluje ją, obserwuje 

czas jaki pozostał do zakończenia pojedynku. Podczas przerwy dalej motywuje zawodnika 

spokojnym tonem głosu. Dopiero podczas drugiej rundy zauważamy, że głos się wyostrza pod 

wpływem emocji. Sekundant robi uwagi sędziom o nie przyznawanie punktów. Towarzyszące 

emocje wydają się działać na niekorzyść zawodnika. Podczas dogrywki trener jest 

opanowany, jasno i klarownie udziela wskazówek taktycznych. Jego głos jest pewny  

i zdecydowany. Wydaje się, że dzięki dobrej motywacji, jasnemu udzielaniu wskazówek  

i pewności trenera, jego zawodnik w efekcie wygrywa dogrywkę. 



Tabela 2. Czynności trenera podczas walki nr 2 

Nr 
walki 

Czynności trenera 

Przed walką I runda Przerwa II runda  Po walce 
 
 

2  
(r) 

- wlanie wody za 
strój w celu 
pobudzenia 
zawodnika, 
- motywacja, 
- przypomnienie o 
celu zawodów, 
- udzielanie 
wskazówek 
taktycznych 

- działania techniczno 
– taktyczne, 
- obserwacja zegaru, 
- pochwała za dobrze 
wykonane zadanie, 
- kontrola czasu 
(informowanie o 
czasie jaki pozostał 
do końca walki) 

- dodatkowe 
wskazówki, 
- motywacja,  
- ton głosu 
normalny 

- pochwała za 
dobrze 
wykonywanie 
zadań, 
- kontrola czasu, 
- głośniejszy ton 
głosu, 
- zwrócenie uwagi 
sędziemu za złą 
punktację 

- spokojniejszy 
ton, 
- motywacja, 
- wskazówki, 
- wymiana zdań 
trener-zawodnik 

 
 

(d) 
(w) 

III runda Po walce    
- taktyka, 
- pochwała przez 
trenera za 
wykonanie próby 
zamierzonego  
zadania,  
- pewność w 
głosie trenera 

- pochwała, 
- wskazówki do 
poprawienia błędów 
technicznych  
i taktycznych, 
- dbanie o 
odpoczynek 
 

   

Oznaczenia: (w) - walka wygrana; (p) - walka przegrana; (r) - walka remisowa; (d) – dogrywka 
  

W kolejnej analizowanej walce (tab. 3) widzimy, że trener próbuje motywować 

zawodnika, stara się udzielać mu wskazówki lecz zawodnik gubi się i zauważalne jest 

zniechęcenie zawodnika do walki. Trener nakłania do koncentracji i starania się 

wykonywania założonej taktyki. Po zakończonej walce wymiana zdań na temat co wyszło,  

a co się nie udało. Pytanie o samopoczucie, korekta błędów. W wyniku niewykonywania 

wskazówek udzielanych przez trenera i zniechęcenie do walki, zawodnik przegrywa. 

Apatyczne zachowanie mogło wynikać z faktu, iż był to początkujący zawodnik i w efekcie 

przyjętych ciosów w drugiej rundzie, wystąpił spadek chęci do działania  

i najprawdopodobniej obawa przed kontynuowaniem walki.   
 

Tabela 3. Czynności trenera podczas walki nr 3 

Nr 
walki 

Czynności trenera 
Przed walką I runda Przerwa II runda Po walce 

 
4 

(p) 

- omówienie 
taktyki (seria 
uderzeń rękoma i 
skupienie się na 
technikach 
obrotowych) 

-dopingowanie 
- udzielanie 
wskazówek 

- wskazówki, 
- motywacja do 
próby wykonania 
zadania, 
- uzupełnianie 
płynów  

- nakłanianie do 
wykonywania 
zadań, 
- motywacja, 
- korekta błędów 
technicznych, 
- nawoływanie do 
koncentracji 

- podanie wody, 
- rozmowa 
zawodnik-trener 
(wymiana zdań), 
- pytanie o 
samopoczucie 

Oznaczenia: (w) - walka wygrana; (p) - walka przegrana; (r) - walka remisowa; (d) – dogrywka 
 



Analiza walki i działań sekundanta (tab.4)

Przed walką występuje brak rozmowy z zawodnikiem. Podczas walki sekundant nie angażuje 

się w pojedynek. Spogląda na tablicę z wynikami. Podczas przerwy dba o uzupełnienie 

płynów. Przekazuje wskazówki i podaje informacje odnośnie ujemnych punktów 

został ukarany zawodnik podczas walki. W drugiej 

zawodnika. Widać, że trener nie próbuje 

walce odchodzi, prawdopodobnie już przed jej rozpoczęciem nie wierząc w możliwość 

wygranej. Prezentowana walka

także wpływać na końcowy efekt

Tabela 4. Czynności trenera podczas walki nr 4

Nr 
walki Przed walką 

 
 

6  
(p) 

- brak rozmowy 
przed walką 

- kiwnięcie głowy 
na znak dobrego 
wykonania zad.
- brak 
zdecydowania, 
zaangażowania w 
walkę,
- spoglądanie na 
tablicę z 
wynikami

Oznaczenia: (w) - walka wygrana; (p
  

3.2. Czynności trenera podczas zawodów w opiniach szkolen
taekwon-do 
 

 Analizując wyniki kwestionariusza ankiety okazało się, że 100% respondentów uważa 

kierowanie działaniami techniczno

dotykało wagi obserwacji stanu zawodnika w czynnościach zawodowych podc

sportowych – ryc. 2. 

Ryc. 1. Struktura odpowiedzi związanych z obserwacją
  

Analiza walki i działań sekundanta (tab.4) pokazuje brak zaanga

e brak rozmowy z zawodnikiem. Podczas walki sekundant nie angażuje 

się w pojedynek. Spogląda na tablicę z wynikami. Podczas przerwy dba o uzupełnienie 

płynów. Przekazuje wskazówki i podaje informacje odnośnie ujemnych punktów 

podczas walki. W drugiej rundzie dalszy brak 

. Widać, że trener nie próbuje w jakiś znaczący sposób pomagać

walce odchodzi, prawdopodobnie już przed jej rozpoczęciem nie wierząc w możliwość 

Prezentowana walka pokazuje, że brak motywacji i zaangażowania trenera 

na końcowy efekt pojedynku. 

ności trenera podczas walki nr 4 

Czynności trenera 
I runda Przerwa II runda 

kiwnięcie głowy 
a znak dobrego 

wykonania zad., 
brak 

zdecydowania, 
zaangażowania w 
walkę, 

spoglądanie na 
tablicę z 
wynikami 

- podanie płynu 
przez trenera, 
- wskazówki, 
- przekazanie 
informacji o 
ujemnych 
punktach 
podanych przez 
sędziego 

- spoglądanie na 
zegar, 
- pochwała 
słowna ale jedna 
na całą rundę 

p) - walka przegrana; (r) - walka remisowa; (d) – dogrywka

Czynności trenera podczas zawodów w opiniach szkolen

Analizując wyniki kwestionariusza ankiety okazało się, że 100% respondentów uważa 

kierowanie działaniami techniczno-taktycznymi za bardzo ważne. Kolejne zagadnienie 

dotykało wagi obserwacji stanu zawodnika w czynnościach zawodowych podc

Struktura odpowiedzi związanych z obserwacją stanu organizmu zawodnika w trzystopniowej skali  ocen

pokazuje brak zaangażowania trenera. 

e brak rozmowy z zawodnikiem. Podczas walki sekundant nie angażuje 

się w pojedynek. Spogląda na tablicę z wynikami. Podczas przerwy dba o uzupełnienie 

płynów. Przekazuje wskazówki i podaje informacje odnośnie ujemnych punktów jakimi 

brak motywowania 

pomagać. Po zakończonej 

walce odchodzi, prawdopodobnie już przed jej rozpoczęciem nie wierząc w możliwość 

pokazuje, że brak motywacji i zaangażowania trenera może 

Po walce 
nie na 

słowna ale jedna 

- brak rozmowy, 
- dbanie o 
uzupełnienie 
płynów 

dogrywka 

Czynności trenera podczas zawodów w opiniach szkoleniowców 

Analizując wyniki kwestionariusza ankiety okazało się, że 100% respondentów uważa 

taktycznymi za bardzo ważne. Kolejne zagadnienie 

dotykało wagi obserwacji stanu zawodnika w czynnościach zawodowych podczas zawodów 

 
w trzystopniowej skali  ocen 



Większość trenerów 60% odpowiedziała, że obserwacja stanu organizmu zawodnika 

jest bardzo ważna, natomiast 8% u

nieodzowny element okresowej

przeprowadzana, aby miała jakikolwiek sens dydaktyczny. Umożliwia racjonalny dobór 

metod i środków, gwarantując skuteczność per

 Kolejne pytanie odnosi

zawodowych podczas zawodów taekwon

Ryc. 2. Rola kontroli masy ciała zawodnika

 

 Z przeprowadzonych badań wyn

szkolewniowców ważna, natomiast 20% ankietowanych uważa za mało ważną. 

i zawartość tłuszczu mają istotne znaczenie, gdyż determinują

dyscyplinach sportowych. Nie d

ciała zawodników poszczególnych dyscyplin.

Przy obniżaniu masy ciała należy dokonywać wyboru realnych celów, tak aby mogły być 

osiągnięte na drodze um

googleusercontent.com). Odpowiednia regulacja masy ciała (bez odwodnienia i głodze

z odpowiednią supelmentacją, 

50% podstaw przygotowania wydolnościowego zawodnika

i skupienie się na taktyce walki
 

 Najwięcej ankietowanych (

organizacyjnych związanych z udziałe

20% ocenia jako mało ważne. 

sportowych należy do trudnych i złożonych, z jakimi w swojej pracy zmuszony jest mierzyć 

się trener. Trudność wynika głównie z tego, że 

wielorakie, niekiedy sprzeczne ze sobą

Większość trenerów 60% odpowiedziała, że obserwacja stanu organizmu zawodnika 

jest bardzo ważna, natomiast 8% uznała tę czynność za mało ważną. Kontrola

nieodzowny element okresowej oceny efektów pracy i powinna być systematycznie 

przeprowadzana, aby miała jakikolwiek sens dydaktyczny. Umożliwia racjonalny dobór 

metod i środków, gwarantując skuteczność perspektywicznego działania.  

odnosiło się do kontroli masy ciała zawodnika w strukturze

owych podczas zawodów taekwon-do (ryc. 3). 

masy ciała zawodnika w opiniach badanych 

Z przeprowadzonych badań wynika, że kontrola masy ciała zawodnika jest dla 40% 

natomiast 20% ankietowanych uważa za mało ważną. 

istotne znaczenie, gdyż determinują tolerancję na 

dyscyplinach sportowych. Nie da się jednoznacznie ustalić ścisłych standardów masy i składu 

dników poszczególnych dyscyplin. Są to indywidualne cechy ka

należy dokonywać wyboru realnych celów, tak aby mogły być 

umiarkowanych ograniczeń dietetycznych 

dpowiednia regulacja masy ciała (bez odwodnienia i głodze

supelmentacją, rozłożone na odpowiednio długi czas (ponad miesiąc)

ia wydolnościowego zawodnika, wpływając na 

walki. 

Najwięcej ankietowanych (44%) uważa, że rozwiązywanie problemów 

organizacyjnych związanych z udziałem w zawodach jest średnio ważne (ryc. 3.), 

mało ważne. Problem bezpośredniego przygotowania i udziału w zawodach 

sportowych należy do trudnych i złożonych, z jakimi w swojej pracy zmuszony jest mierzyć 

się trener. Trudność wynika głównie z tego, że podczas rywalizacji sportowej ogniskuj

sprzeczne ze sobą kwestie, związane ze zróżnicowanymi oczekiwaniami 

Większość trenerów 60% odpowiedziała, że obserwacja stanu organizmu zawodnika 

znała tę czynność za mało ważną. Kontrola, stanowi 

oceny efektów pracy i powinna być systematycznie 

przeprowadzana, aby miała jakikolwiek sens dydaktyczny. Umożliwia racjonalny dobór 

strukturze czynności 

 

ika, że kontrola masy ciała zawodnika jest dla 40% 

natomiast 20% ankietowanych uważa za mało ważną. Masa ciała  

na wysiłek w wielu 

nie ustalić ścisłych standardów masy i składu 

ą to indywidualne cechy każdego sportowca. 

należy dokonywać wyboru realnych celów, tak aby mogły być 

h ograniczeń dietetycznych (www.webcache. 

dpowiednia regulacja masy ciała (bez odwodnienia i głodzenia się) 

(ponad miesiąc), stanowi 

na osłabienie stresu  

uważa, że rozwiązywanie problemów 

m w zawodach jest średnio ważne (ryc. 3.),  natomiast 

Problem bezpośredniego przygotowania i udziału w zawodach 

sportowych należy do trudnych i złożonych, z jakimi w swojej pracy zmuszony jest mierzyć 

rywalizacji sportowej ogniskują się 

zróżnicowanymi oczekiwaniami 



zawodnika (zespołu) i trenera 

z poziomu talentu czy przebiegu procesu szkoleniowego 

zawodnika. Kłopot wynika głównie z tego, że najczęściej prezentowane możliwości nie są 

w stanie zaspokoić oczekiwań

wystąpiły zakłócenia. Z kolei złożoność zagadnienia

bardzo wielu indywidualnie zróżnicowanych oraz stale zmieniających się właściwości, 

związanych z zawodnikiem (natury sprawnościowej, technicznej, wydolnościowej czy 

psychicznej) oraz sytuacją (ranga, obsada zawodów itp.), w której rywaliz

(Sankowski 2001). 

Ryc. 3. Rozkład opinii dotycz. rozwiązywanie problemów organizacyjnych związanych z udziałem w zawodach

 

 Zdecydowana większość ankietowanych 88% uznała, że rozmowa z zawodnikiem 

przed wejściem na matę jest bardzo ważna

jako mało ważną. Doświadczenia własne pokazuje, że taka rozmowa jest jak najbardziej 

wskazana. Przed walką trener przypomina o

rozmowa jest tak samo ważna dla

że ten drugi doskonale sobie może bez niej poradzić

wyższych wymagań, a przez to 
 

 

Ryc. 4. Struktura odpowiedzi o ważności

trenera lub otoczenia społecznego. Z drugiej zaś 

z poziomu talentu czy przebiegu procesu szkoleniowego oraz możliwości (dy

wynika głównie z tego, że najczęściej prezentowane możliwości nie są 

ń, zwłaszcza wówczas, gdy w przebiegu procesu treningowego 

wystąpiły zakłócenia. Z kolei złożoność zagadnienia, wiąże się z koniecz

bardzo wielu indywidualnie zróżnicowanych oraz stale zmieniających się właściwości, 

związanych z zawodnikiem (natury sprawnościowej, technicznej, wydolnościowej czy 

psychicznej) oraz sytuacją (ranga, obsada zawodów itp.), w której rywaliz

ozwiązywanie problemów organizacyjnych związanych z udziałem w zawodach

Zdecydowana większość ankietowanych 88% uznała, że rozmowa z zawodnikiem 

iem na matę jest bardzo ważna (ryc. 4). Tylko 4% trenerów postrzega

jako mało ważną. Doświadczenia własne pokazuje, że taka rozmowa jest jak najbardziej 

wskazana. Przed walką trener przypomina o taktyce i głównych założeniach walki.

wa jest tak samo ważna dla zawodnika początkującego jak i zaawansowanego pomimo, 

doskonale sobie może bez niej poradzić. Jednak pozwala to 

wyższych wymagań, a przez to ciągły rozwój umiejętności w walce.   

 

odpowiedzi o ważności kontaktu werbalnego trener – zawodnik przed walką

drugiej zaś strony wynikają  

możliwości (dyspozycji) 

wynika głównie z tego, że najczęściej prezentowane możliwości nie są  

gdy w przebiegu procesu treningowego 

wiąże się z koniecznością pogodzenia 

bardzo wielu indywidualnie zróżnicowanych oraz stale zmieniających się właściwości, 

związanych z zawodnikiem (natury sprawnościowej, technicznej, wydolnościowej czy 

psychicznej) oraz sytuacją (ranga, obsada zawodów itp.), w której rywalizacja ma nastąpić 

 
ozwiązywanie problemów organizacyjnych związanych z udziałem w zawodach 

Zdecydowana większość ankietowanych 88% uznała, że rozmowa z zawodnikiem 

). Tylko 4% trenerów postrzega tę czynność 

jako mało ważną. Doświadczenia własne pokazuje, że taka rozmowa jest jak najbardziej 

założeniach walki. Taka 

odnika początkującego jak i zaawansowanego pomimo, 

 na stawianie coraz 

zawodnik przed walką 



 Dla 80% trenerów podpowiadanie zawodnikom w trakcie walki jest bardzo ważne, 

natomiast 20% tę czynność uznała za średnio ważną

to mało ważne. Wydaje się, że sekundowani

Podczas zawodów niższej rangi w formule otwartej lub gdy nie wynika z nich żadna 

kwalifikacja do ważnych zawodów wyższej rangi,

stopniu samodzielności. Gdy są to zawody towar

doświadczonemu zawodnikowi jak najwięcej swobody w działaniach techniczno

podczas walki, ale jedynie wcześniej

 Znaczny procent ankietowanych stwierdza, że rozmowa z zawodnikiem po

zakończeniu walki jest bardzo ważna (

ważną, natomiast niewielki odsetek za mało ważną. S

końcowego rezultatu. W przypadk

dobrych akcji i popełnionych błędów. Rozmowa taka nie 

bezpośrednio po zakończeniu walki) niż

trwające kilka godzin, można przeprowadzić 

Prowadzenie zaraz po przegranej walce 

w kontekście wyniku walki, może ob

Po walce wygranej szczególnie po której są dalsze

półfinał lub finał, rozmowa jest bardzo ważna i powinna dotyczyć wzmac

stron zawodnika, wiary we wcześniej przyjęte

wskazywać najskuteczniejsze rozwiązania techniczne. Taka rozmowa powinna trwać dłu

niż po walce przegranej, stosownie do sytuacji i czasu 

nią wykorzystać czas tuż po pojedynku, ze względu na pozytywny stan emocji, pozwalający 

na utrwalanie uwag trenera. P

słowa trenera.      

Ryc. 5. Ważność rozmowy po zakończeniu walki w opiniach trenerów 

 

Dla 80% trenerów podpowiadanie zawodnikom w trakcie walki jest bardzo ważne, 

czynność uznała za średnio ważną. Żaden z trenerów nie stwierdził że jest 

to mało ważne. Wydaje się, że sekundowanie odgrywa kluczową rolę podczas trwania walki. 

Podczas zawodów niższej rangi w formule otwartej lub gdy nie wynika z nich żadna 

h zawodów wyższej rangi, zawodnik może uczyć się w większym 

dy są to zawody towarzyskie, wówczas należy pozostawić 

doświadczonemu zawodnikowi jak najwięcej swobody w działaniach techniczno

wcześniej ustalić założenia szkoleniowe. 

procent ankietowanych stwierdza, że rozmowa z zawodnikiem po

zeniu walki jest bardzo ważna (ryc.5). Jedynie 20% uważa tę czynność za średnio 

ważną, natomiast niewielki odsetek za mało ważną. Sposób rozmowy i jej treść 

. W przypadku przegranej, rozmowa jest krótka, treściwa 

dobrych akcji i popełnionych błędów. Rozmowa taka nie powinna trwać dużej (jeśli jest 

ednio po zakończeniu walki) niż minutę. Dopiero ochłonięcie po porażce, czasem 

można przeprowadzić konstruktywną ocenę zachowań zaw

Prowadzenie zaraz po przegranej walce długiej rozmowy, a w zasadzie negatywnej oceny 

w kontekście wyniku walki, może obniżyć poziom motywacji i spadku wiary we własne siły

zczególnie po której są dalsze pojedynki o wyższej 

półfinał lub finał, rozmowa jest bardzo ważna i powinna dotyczyć wzmac

wiary we wcześniej przyjęte systemowe założenia taktyczne 

wskazywać najskuteczniejsze rozwiązania techniczne. Taka rozmowa powinna trwać dłu

przegranej, stosownie do sytuacji i czasu przed kolejnym pojedynk

po pojedynku, ze względu na pozytywny stan emocji, pozwalający 

Po wygranym pojedynku łatwiej zaakceptować n

 
zmowy po zakończeniu walki w opiniach trenerów  

Dla 80% trenerów podpowiadanie zawodnikom w trakcie walki jest bardzo ważne, 

. Żaden z trenerów nie stwierdził że jest 

e odgrywa kluczową rolę podczas trwania walki. 

Podczas zawodów niższej rangi w formule otwartej lub gdy nie wynika z nich żadna 

zawodnik może uczyć się w większym 

zyskie, wówczas należy pozostawić 

doświadczonemu zawodnikowi jak najwięcej swobody w działaniach techniczno-taktcznych 

procent ankietowanych stwierdza, że rozmowa z zawodnikiem po 

. Jedynie 20% uważa tę czynność za średnio 

i jej treść zależą od 

krótka, treściwa dotycząca kilku 

trwać dużej (jeśli jest 

po porażce, czasem 

tywną ocenę zachowań zawodnika. 

długiej rozmowy, a w zasadzie negatywnej oceny  

i spadku wiary we własne siły.  

pojedynki o wyższej randze np.: 

półfinał lub finał, rozmowa jest bardzo ważna i powinna dotyczyć wzmacniania mocnych 

założenia taktyczne oraz 

wskazywać najskuteczniejsze rozwiązania techniczne. Taka rozmowa powinna trwać dłużej 

pojedynkiem. Warto na 

po pojedynku, ze względu na pozytywny stan emocji, pozwalający 

łatwiej zaakceptować nawet krytyczne 



Sposób prowadzenia rozmowy (ton głosu, wyraz twarzy, gestykulacja) jest bardzo 

ważny dla 76% badanych. Żaden z trenerów nie uznał tego za mało ważne, na

określa jako średnio ważne. Wydaje się, że sposób w jaki rozmawia trener z zawodnikiem ma 

ogromne znaczenie, ale jest to niestety bardzo mało zależne od woli trenera, a zazwyczaj 

wynika z jego temperamentu. Ideałem jest umiejętność indywidualiz

trenerem, a różnymi zawodnikami o różnych potrzebach. Jeden zawodnik oczekuje spokojnej 

rozmowy o konkretach, a inny pobudzenia motywacyjnego, na innego czasami pozytywnie 

wpływa rozmowa agresywniejsza, dominująca, która

którzy wyłącznie rozzłoszczeni dobrze walczą. Zł

zdecydowanie w działaniach wobec przeciwnika. Zazwyczaj dotyczy to

„grzecznych” i spokojnych.   

 Wiadomo, że każde zawody mają za

związane z rozgrywaniem pojedynków (miejsce, liczba pól walki, kibice, sędziowanie). 

Wszystko to w jakiś sposób determinuje także czynności zawodowe trenera, a strukturę 

ważności wymienionych czynników przedstawia

Ryc. 6. Rola warunków rozgrywania zawodów w o

 

 Okazuje się, że 48% ankietowanych uważa warunki rozgrywania zawodów za bardzo 

ważne, natomiast dla 16 % jest to mało ważne czynnik.

przygotowanego zawodnika nie ma

Natomiast kibice mogą zagłuszać podpowiedzi 

z którymi zawodnik może sobie nie 

skupiony na najważniejszych zadaniach

wpływają równocześnie na obu walczących,

dyskomfortu jest podobny. Umiejętność opanowania emocji, chłodny ogląd rzeczywistości, 

krótkie i trafne podpowiedzi są w takich sytuacjach wyjątkowo ważne.

Sposób prowadzenia rozmowy (ton głosu, wyraz twarzy, gestykulacja) jest bardzo 

ważny dla 76% badanych. Żaden z trenerów nie uznał tego za mało ważne, na

określa jako średnio ważne. Wydaje się, że sposób w jaki rozmawia trener z zawodnikiem ma 

ogromne znaczenie, ale jest to niestety bardzo mało zależne od woli trenera, a zazwyczaj 

wynika z jego temperamentu. Ideałem jest umiejętność indywidualizacji relacji pomiędzy 

trenerem, a różnymi zawodnikami o różnych potrzebach. Jeden zawodnik oczekuje spokojnej 

rozmowy o konkretach, a inny pobudzenia motywacyjnego, na innego czasami pozytywnie 

rozmowa agresywniejsza, dominująca, która działa mobilizując

którzy wyłącznie rozzłoszczeni dobrze walczą. Złość na trenera potrafi

wobec przeciwnika. Zazwyczaj dotyczy to zawodników

Wiadomo, że każde zawody mają zarówno swoją rangę oraz specyficzne warunki 

związane z rozgrywaniem pojedynków (miejsce, liczba pól walki, kibice, sędziowanie). 

Wszystko to w jakiś sposób determinuje także czynności zawodowe trenera, a strukturę 

ważności wymienionych czynników przedstawia ryc. 6. 

Ryc. 6. Rola warunków rozgrywania zawodów w opiniach badanych 

Okazuje się, że 48% ankietowanych uważa warunki rozgrywania zawodów za bardzo 

dla 16 % jest to mało ważne czynnik. Można przyjąć, że 

nika nie ma znaczenia, na ilu polach walki rozgrywają

gą zagłuszać podpowiedzi sekundanta, ranga zawodów podnosi emocje, 

zawodnik może sobie nie radzić. Jednak odpowiednio przygotowany zawodnik

iejszych zadaniach umie zmarginalizować te czynniki

równocześnie na obu walczących, także na sekundanta przeciwnika

Umiejętność opanowania emocji, chłodny ogląd rzeczywistości, 

owiedzi są w takich sytuacjach wyjątkowo ważne.  

Sposób prowadzenia rozmowy (ton głosu, wyraz twarzy, gestykulacja) jest bardzo 

ważny dla 76% badanych. Żaden z trenerów nie uznał tego za mało ważne, natomiast 24% 

określa jako średnio ważne. Wydaje się, że sposób w jaki rozmawia trener z zawodnikiem ma 

ogromne znaczenie, ale jest to niestety bardzo mało zależne od woli trenera, a zazwyczaj 

acji relacji pomiędzy 

trenerem, a różnymi zawodnikami o różnych potrzebach. Jeden zawodnik oczekuje spokojnej 

rozmowy o konkretach, a inny pobudzenia motywacyjnego, na innego czasami pozytywnie 

zująco. Są zawodnicy, 

na trenera potrafią przełożyć na 

zawodników z natury 

równo swoją rangę oraz specyficzne warunki 

związane z rozgrywaniem pojedynków (miejsce, liczba pól walki, kibice, sędziowanie). 

Wszystko to w jakiś sposób determinuje także czynności zawodowe trenera, a strukturę 

 

Okazuje się, że 48% ankietowanych uważa warunki rozgrywania zawodów za bardzo 

Można przyjąć, że dla dobrze 

na ilu polach walki rozgrywają się zawody. 

sekundanta, ranga zawodów podnosi emocje,  

odpowiednio przygotowany zawodnik, 

umie zmarginalizować te czynniki, ponieważ 

sekundanta przeciwnika, więc poziom 

Umiejętność opanowania emocji, chłodny ogląd rzeczywistości, 



Udział w zawodach wiąże się

kwalifikacji do startu w Mistrzostwach Polski, uzyskanie wyższej klasy sportowej, realizacja 

przyjętych rozwiązań techniczno

przydatne na innych zawodach

selekcyjne, kontrolne i właściwe (Sozański 1999). Cel udziału w zawodach determinuje 

działania trenera i zawodnika a 

przedstawiono na ryc. 7. 

Ryc. 7. Struktura ważności celu udziału w zawodach i

 

Cel udziału i rodzaj zawodów oka

ważnym czynnikiem. Za mało ważne uznał

i zawodnika cel udziału w zawodach

do realizacji. Chodzi o „zgodność intere

i samego startu, włożony wysiłek t
 

 Zdecydowana większość trenerów (84%) określiła jako bardzo ważne 

na stan emocjonalny zawodnika. Dla 16% badanych było to tylko średnio ważne. W taekwon

do podczas walki niezbędne jest motywowanie, 

To w jaki sposób trener oddział

zawodnika. Przed walką lub w jej trakcie ważne jest poczucie więzi zarówno emocjonalnej 

oraz werbalnej pomiędzy trenerem i zawodnik

z zawodnikami utytułowanymi lub potencjalnie lepszymi.

Pochwały lub wyrażanie dezaprobaty

i znajduje odzwierciedlenie w działaniach podczas walk

pochwały lub jej brak za bardzo ważny czynnik w czynnościach trenera przed w

trakcie. Żaden z badanych nie określił tej czynności jako mało ważną, a 16% nadało jej rangę 

średnio ważnej. Wydaje się, że można uznać ten czynnik jako bardzo ważny w kontekśc

Udział w zawodach wiąże się z realizacją zróżnicowanych celów. Zdobycie 

kwalifikacji do startu w Mistrzostwach Polski, uzyskanie wyższej klasy sportowej, realizacja 

przyjętych rozwiązań techniczno-taktycznych, rozpoznanie ewentualnych przeciwników

przydatne na innych zawodach – to tylko niektóre z nich. Dlatego wyróżnia się starty 

właściwe (Sozański 1999). Cel udziału w zawodach determinuje 

działania trenera i zawodnika a ich zhierarchizowanie w skali bardzo ważne 
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i znajduje odzwierciedlenie w działaniach podczas walki. Ponad 80% trenerów
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teorii wychowawczej mówiącej

W sporcie nic nie podnosi w

doceniać. Konstruktywna krytyka, 

stopniowo zbliżać zawodnika do maksymalnych możliwości

wie, że żadne pochwały na treningach nie równają się emocjom związanym ze zwycięstwem.

 Merytoryczna analiza przebiegu walki wymaga jej

Strukturę opinii na ten temat przedstawia ryc. 8.

Ryc. 8. Struktura czynności związanych z rejestra

 
 Jak widać 60 % badanych ocenia jako

walki, kontrolę czasu jej trwania, kontrolę punktacji przez sędziów. N

mało ważna czynność trenerska podczas zawodów. To, że trener może kontrolować czas lub 

aktualną punktację jest istotną informacją, gdyż dzięki temu wie w jaki sposób może pomóc 

zawodnikowi podczas toczącego się pojedynku. Rejestracja przebiegu walk jest niezbędna 

przy analizie działań po zakończeniu zawodów, ustalaniu taktyki, analizowaniu błędów, 

poznaniu stylu walki najlepszych.

W procesie planowania obciążeń, doboru taktyki czy

niezbędna jest analiza występu zawodnika prowadzona bez emocji, w oparciu o arkusze 

rejestracji i podstawowe procedury statystyczne. Zgromadzenie wielu danych z występów 

podopiecznych pozwala konstruować model psychologiczny zawodn

opierać a fakty a nie sugestie czy opinie innych. Na pytanie o ważność analizy zapisu walki, 

strukturę odpowiedzi zawiera ryc. 9.

ącej o roli chwalenia dzieci w podnoszeniu ich poczucia

sporcie nic nie podnosi wartości bardziej niż zwycięstwo ale pochwały nie można nie 

Konstruktywna krytyka, poprawianie błędów rezonuje progres

zawodnika do maksymalnych możliwości. Każdy kto wygrał chociaż raz 

wie, że żadne pochwały na treningach nie równają się emocjom związanym ze zwycięstwem.

Merytoryczna analiza przebiegu walki wymaga jej rejestracji i stałej kontroli.

Strukturę opinii na ten temat przedstawia ryc. 8. 

 
Ryc. 8. Struktura czynności związanych z rejestracją, kontrolą czasu i punktacji wśród ankietowanych

Jak widać 60 % badanych ocenia jako bardzo ważne prowadzenie rejes

zasu jej trwania, kontrolę punktacji przez sędziów. Natomiast dla 8 % jest to 

mało ważna czynność trenerska podczas zawodów. To, że trener może kontrolować czas lub 

istotną informacją, gdyż dzięki temu wie w jaki sposób może pomóc 
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przy analizie działań po zakończeniu zawodów, ustalaniu taktyki, analizowaniu błędów, 

poznaniu stylu walki najlepszych. 

W procesie planowania obciążeń, doboru taktyki czy poprawy techniki walki, 

niezbędna jest analiza występu zawodnika prowadzona bez emocji, w oparciu o arkusze 

rejestracji i podstawowe procedury statystyczne. Zgromadzenie wielu danych z występów 

podopiecznych pozwala konstruować model psychologiczny zawodnika, a działania trenera 

opierać a fakty a nie sugestie czy opinie innych. Na pytanie o ważność analizy zapisu walki, 

strukturę odpowiedzi zawiera ryc. 9. 
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poprawy techniki walki, 
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Ryc. 9. Analiza zapisu walki po zakończeniu zawodów 

 

 Ponad połowa badanych wskazała analizę zapis

czynność bardzo ważną, a jedynie 8 % uznało takie działania za mało ważne. Ta czynność 

wymaga zaangażowania i trenera, i zawodnika, bo t

podobnie jak na trening na sali. Mimo to dziwi znac

niewielką wagę do tego typu czynności.
 

Obok wymienionych czynności które zaprezentowane w tym podrozdziale, jako 

ważne trenerzy taekwon-do uznali następujące grupy czynników, które ich zdaniem 

pozwalają znacznie przybliżyć zwycięstwo:

• dbanie o stosowanie odżywek i suplementów w okresie poprzedzającym zawody 

bardzo ważne; 

• czas na integrację, np. wspólne zwiedzanie

przybliżenie wiedzy o taekwon

• wypracowanie atmosf

jednego” – bardzo ważne

• autorytet trenera dla zawodników 

• poczucie wspólnoty w drużynie i wspólnych celów 

• dobra atmosfera, przyjaźń

• wynik (zwycięstwo) nie jako najważniejszy cel, a najważniejszym jest realizacja 

zadań z treningu, podpowiedzi i porad

mądrego treningu i dobrej współpracy 

• analiza walki, zachowań, słaby

przyjazdem na zawody w formie analizy filmu oraz już podczas zawodów w innych 

pojedynkach potencjalnych przeciwników 

Ryc. 9. Analiza zapisu walki po zakończeniu zawodów  

Ponad połowa badanych wskazała analizę zapisu walki po zakończeniu zawodów za 

czynność bardzo ważną, a jedynie 8 % uznało takie działania za mało ważne. Ta czynność 

i trenera, i zawodnika, bo trzeba na to poświęcić sporo

trening na sali. Mimo to dziwi znaczny odsetek badanych przywiązujących 

niewielką wagę do tego typu czynności. 

Obok wymienionych czynności które zaprezentowane w tym podrozdziale, jako 

do uznali następujące grupy czynników, które ich zdaniem 

iżyć zwycięstwo: 

dbanie o stosowanie odżywek i suplementów w okresie poprzedzającym zawody 

czas na integrację, np. wspólne zwiedzanie, spędzanie wolnego czasu,

przybliżenie wiedzy o taekwon-do - średnio ważne; 

wypracowanie atmosfery wsparcia drużyny, „jeden za wszystkich, wszyscy za 

bardzo ważne; 

autorytet trenera dla zawodników – bardzo ważne; 

poczucie wspólnoty w drużynie i wspólnych celów – bardzo ważne;

era, przyjaźń w drużynie jako wynik pracy trenera – bardzo ważne

wynik (zwycięstwo) nie jako najważniejszy cel, a najważniejszym jest realizacja 

zadań z treningu, podpowiedzi i porady trenera – zwycięstwa to tylko pochodna 

mądrego treningu i dobrej współpracy – bardzo ważne; 

owań, słabych i mocnych punktów przeciwnika jeszcze przed 

przyjazdem na zawody w formie analizy filmu oraz już podczas zawodów w innych 

pojedynkach potencjalnych przeciwników – bardzo ważne; 

 

u walki po zakończeniu zawodów za 

czynność bardzo ważną, a jedynie 8 % uznało takie działania za mało ważne. Ta czynność 

rzeba na to poświęcić sporo czasu, 

zny odsetek badanych przywiązujących 

Obok wymienionych czynności które zaprezentowane w tym podrozdziale, jako 

do uznali następujące grupy czynników, które ich zdaniem 

dbanie o stosowanie odżywek i suplementów w okresie poprzedzającym zawody -  

, spędzanie wolnego czasu, dyskusje, 

ery wsparcia drużyny, „jeden za wszystkich, wszyscy za 

; 

bardzo ważne; 

wynik (zwycięstwo) nie jako najważniejszy cel, a najważniejszym jest realizacja 

zwycięstwa to tylko pochodna 

przeciwnika jeszcze przed 

przyjazdem na zawody w formie analizy filmu oraz już podczas zawodów w innych 



• umiejętne nawadnianie, wiedza i pamiętanie o tym – bardzo ważne. 

 

Rozdział IV.  POSUMOWA%IE I W%IOSKI 
 

Do czynności zawodowych trenera zaliczamy m.in.: kierowanie działaniami 

techniczno-taktycznymi podczas walki, obserwację stanu organizmu zawodnika, kontrolę 

masy ciała zawodnika, rozwiązywanie problemów organizacyjnych wynikających z udziału 

w zawodach, rozmowę z zawodnikiem przed wejściem na matę, podpowiedzi zawodnikowi 

w trakcie walki, rozmowę z zawodnikiem po zakończeniu walki. Istotnymi czynnikami są 

także: sposób prowadzenia rozmowy (ton głosu, wyraz twarzy, gestykulacja), warunki 

rozgrywania zawodów (miejsce, liczba pól walki, kibice, ranga zawodów, sędziowie), cel 

udziału w zawodach, rodzaj zawodów, oddziaływanie na stan emocjonalny zawodnika 

(pobudzanie, uspokajanie, przekonywanie, dodawanie otuchy, motywowanie do walki, 

udzielanie rad), pochwały lub wyrażanie dezaprobaty, prowadzenie rejestracji przebiegu 

walki, kontrola czasu jej trwania, kontrola punktacji przez sędziów, analiza zapisu walki po 

zakończeniu zawodów. 

 Celem pracy było zdobycie wiedzy dotyczącej wybranych czynności zawodowych 

trenera w ich opiniach na ich przykładzie. Ryc. 10 przedstawia porównanie odpowiedzi 

udzielonych przez trenerów (kl. I i II) oraz instruktorów, które szkoleniowcy uznali za bardzo 

ważne. 

 
 Ryc. 10. Struktura bardzo ważnych czynności trenera taekwon-do uwzględniająca posiadane kwalifikacje  
Źródło: Opracowanie własne 
 
 Jak widać w większości odpowiedzi „bardzo ważnych” przeważają trenerzy z klasy I  

i II. Największą przewagę zauważamy w pytaniach nr 1 (kierowanie działaniami techniczno-

taktycznymi podczas walki), nr 9 (warunki rozgrywania zawodów - miejsce, liczba pól walki, 

0

5

10

15

20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

il
o

ść
 b

a
d

a
n

y
ch

nr pytania

bardzo ważne

instruktor

I i II klasa



kibice, ranga zawodów, sędziowie), nr 10 (cel udziału w zawodach, rodzaj zawodów), nr 13 

(prowadzenie rejestracji przebiegu walki, kontrola czasu jej trwania, kontrola punktacji przez 

sędziów), nr 14 (analiza zapisu walki po zakończeniu zawodów). Podstawowym czynnikiem 

w sekundowaniu według Ulatowskiego (1989) jest taktyka, która określa środki, sposoby 

i formy prowadzenia walki wobec konkretnego przeciwnika. Jest ona wykładnikiem cech 

psychicznych i intelektualnych zawodnika. Wiele zależy od ich dojrzałości taktycznej. Pisze 

także, że za najważniejsze w przebiegu samej walki należy przyjąć analizę sytuacji w danym 

momencie i właściwą jej ocenę. Stwierdza, że doświadczenia praktyczne wyraźnie wskazują, 

że na rozwój i efektywność toczącej się walki znaczący wpływ ma współpraca zawodników z 

trenerem. Z kolei najmniejsza różnica występuje w pytaniu nr 2 (obserwacja stanu organizmu 

zawodnika). Ilość badanych udzielających odpowiedzi jako bardzo ważne nie była wysoka.  

W pytaniu dotyczącym kontroli masy ciała zawodnika więcej instruktorów trenerów uznało tę 

czynność za bardzo ważną. Na ryc. 11 zamieszczono strukturę odpowiedzi uznanych za 

„średnio ważne”. 

 
Ryc 11. „Średnio ważne czynności trenera taekwon-do w zależności od posiadanych uprawnień 
Źródło: Opracowanie własne 
 

 Po przeanalizowaniu możemy zauważyć największą rozbieżność odpowiadających   

w pytaniu, dotyczącym obserwacji stanu zdrowia zawodnika, gdzie jako średnio ważne, 

uznało 75% trenerów klasy I i II i 25% instruktorów. Trenerzy I i II klasy więcej odpowiedzi 

udzielili w pytaniach: nr 3 dotyczących kontroli masy ciała, nr 6 podpowiedzi zawodnikowi 

w trakcie walki, nr 8 sposobu prowadzenia rozmowy (ton głosu, wyraz twarzy, gestykulacja), 

nr 11 oddziaływaniu na stan emocjonalny zawodnika (pobudzanie, uspokajanie, 
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przekonywanie, dodawanie otuchy, motywowanie do walki, udzielanie rad), nr 12 pochwały 

lub wyrażanie dezaprobaty. Głównym celem pracy trenera według Herzig (2002a) jest 

pomnażanie potencjału sił fizycznych i psychicznych zawodnika i wykształcenie w nim 

umiejętności uwalniania w odpowiednich momentach tych zasobów, a także dotarcie do jego 

serca i rozumu i skłonienie zawodnika, aby był on maksymalnie zaangażowany i pragnął 

zostać mistrzem. Z kolei instruktorzy przeważają w odpowiedziach na pytania: nr 4 – 

rozwiązywanie problemów organizacyjnych związanych z udziałem w zawodach, nr 7 – 

rozmowa z zawodnikiem po zakończeniu walki, nr 10 – cel udziału w zawodach, rodzaj 

zawodów  i nr 14 – analiza zapisu walki po zakończeniu zawodów. Żaden z instruktorów nie 

udzielił odpowiedzi na pytanie 5 (rozmowa z zawodnikiem przed wejściem na matę).  

 Strukturę czynności szkoleniowca podczas zawodów taekwon-do określanych jako 

„mało ważne” prezentuje ryc. 12. 

 
Ryc 12. „Mało ważne” czynności trenera taekwon-do w zależności od posiadanej klasy 
Źródło: Opracowanie własne 
 

 Z analiz wynika, że trenerzy z wyższą klasą trenerską udzielili więcej odpowiedzi  

w  pytaniu nr 3 dotyczącym kontroli masy ciała. Zadziwiający jest fakt, iż trenerzy uważają 

ten czynnik za mało istotny, gdzie literatura i doświadczenia własne wskazują za ważne. 

Większość sportowców przecenia znaczenie treningu, poświęcając niewiele czasu na 

regenerację i zaniedbując właściwe dla danej dyscypliny sportu odżywianie. Efektem takiego 

postępowania są wyniki sportowe na niższym poziomie niż należałoby oczekiwać biorąc pod 

uwagę ilość wykonanej pracy. Utrzymanie odpowiedniego sposobu odżywiania jest trudne dla 

wielu sportowców ze względu na dużą ilość treningów i zawodów a także na konieczność 
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odpowiedniej ilości snu. Treningi, zawody i sen pochłaniają w sumie ogromną ilość czasu 

(www.sportkonsulting.pl). Instruktorzy z kolei odpowiadając w większości na pytanie 9 i 10, 

które dotyczą warunków rozgrywania zawodów i celu udziału w nich. Żaden z badanych nie 

określił jako mało ważnego kierowania działaniami technicznymi i taktycznymi, podpowiedzi 

podczas walki, sposobu prowadzenia rozmowy, oddziaływania na stan emocjonalny  

i pochwały lub wyraźne dezaprobaty. Widać wyraźnie, że wszyscy szkoleniowcy taekwon-do 

zwracają uwagę na odpowiednie przygotowanie, komunikację i sposób prowadzenia 

rozmowy z zawodnikiem a także udzielanie pochwał lub dezaprobaty.  

 Na ryc. 13 zestawiono strukturę odpowiedzi na pytania ankiety w zależności od stażu 

szkoleniowego. 

 
Ryc 13. Czynności trenera podczas zawodów taekwon-do w zależności od stażu trenerskiego 
Źródło: Opracowanie własne 
 

Jak widać odpowiedzi ankietowanych są dość zbliżone do siebie a dwóch przypadkach 

identyczne. Najbardziej wyraźne różnice zauważamy w poglądach dotyczących podpowiedzi 

zawodnikowi w trakcie walki i celu udziału w zawodach. Trenerzy z dłuższym stażem 

uważają je za bardzo istotne. Priorytetem wśród bardziej doświadczonych szkoleniowców jest 

kierowanie działaniami techniczno-taktycznymi, podpowiedzi zawodnikowi w trakcie walki, 

rozmowa z zawodnikiem po zakończeniu walki, oddziaływanie na stan emocjonalny 

zawodnika (pobudzanie, uspokajanie, przekonywanie, dodawanie otuchy, motywowanie do 

walki, udzielanie rad), pochwały lub wyrażanie dezaprobaty. W literaturze Herzig (1990) 

przedstawia, iż obok wysokich kompetencji zawodowych o skuteczności i sukcesie 
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zawodowym na równi decydują umiejętności interpersonalne, sposób komunikowania się.  

Zaskakujący jest fakt, że głownie instruktorzy jako ważniejsze określają następujące 

czynności: rozmowa z zawodnikiem przed wejściem na matę, sposób prowadzenia rozmowy 

(ton głosu, wyraz twarzy, gestykulacja), warunki rozgrywania zawodów (miejsce, liczba pól 

walki, kibice, ranga zawodów, sędziowie). Być może wieloletnia praktyka weryfikuje 

sugestie literaturowe lub nie sprawdzają się one w przypadku taekwon-do 

Ryc. 14 przedstawia wyniki odpowiedzi uznanych za „średnio ważne” 

z uwzględnieniem stażu szkoleniowego. 

 

Ryc 14. „Średnio ważne” czynności trenera podczas zawodów taekwon-do z uwzględnieniem doświadczenia 
szkoleniowego 
Źródło: Opracowanie własne 
 

Aż w sześciu przypadkach szkoleniowcy bardziej i mniej doświadczeni, wyrażają 

identyczne opinie. Natomiast najbardziej różni ich odpowiedzi dotyczące kontroli masy ciała 

zawodnika i warunki rozgrywania zawodów (miejsce, liczba pól walki, kibice, ranga 

zawodów, sędziowie). Bardziej doświadczeni udzielają więcej odpowiedzi dotyczących  

nadaniu rangi zawodom, z kolei trenerzy z niższym doświadczeniem w udzieleniu 

odpowiedzi na pytanie 4 – rozwiązywanie problemów organizacyjnych związanych 

z udziałem w zawodach i 5 – rozmowa z zawodnikiem przed wejściem na matę. W 50% 

trenerzy odpowiedzieli w ten sam sposób na temat obserwacji stanu organizmu zawodnika; 

celu udziału w zawodach, rodzaju zawodów; prowadzenia rejestracji przebiegu walki, 
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kontroli czasu jej trwania, kontroli punktacji przez sędziów  i analizy zapisu walki po 

zakończeniu zawodów. Żaden z instruktorów nie uznał rozmowy z zawodnikiem przed 

wejściem na matę za średnio ważną. 

Ryc.15 pokazuje porównanie struktury odpowiedzi uznanych za „mało ważne” 

w zależności od stażu trenerskiego. 

 
Ryc 20. „Mało ważne” czynności trenera taekwon-do w kontekście stażu trenerskiego 
Źródło: Opracowanie własne 
 

 Badania pokazują, że trenerzy z mniejszym doświadczeniem częściej uznają za mało 

ważne kontrolę masy ciała zawodnika, warunki rozgrywania zawodów i  celu udziału. Jak 

pisze Ulatowski (1989) specyfika sekundowania zależy głównie od warunków zewnętrznych 

odbywania zawodów oraz uprawnień regulaminowych. Obie grupy podobnie określiły swój 

stosunek do obserwacji stanu organizmu zawodnika, prowadzenia rejestracji przebiegu walki, 

kontroli czasu jej trwania, kontroli punktacji przez sędziów i analizy zapisu walki po 

zakończeniu zawodów. Kontrola masy ciała zawodnika w przeciwieństwie do uzyskanych 

wyników jest ważna wg literatury która pokazuje, iż za koniecznością wykonywania analizy 

składu ciała wśród sportowców przemawia argument bezpieczeństwa. Wielu zawodników 

zmaga się z wewnętrznym konfliktem między utrzymaniem bądź uzyskaniem odpowiedniej 

masy ciała, pozbawionej balastu w postaci nadmiernego otłuszczenia, a posiadaniem 

wystarczającej ilości energii do podtrzymania mocy podczas całego przebiegu zawodów lub 

treningu. Monitorowanie zmian składu ciała zawodnika podczas sezonu pozwala trenerowi na 

korygowanie stosowanych obciążeń treningowych oraz założeń związanych z jego codzienną 
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dietą, zmniejszając tym samym ryzyko wystąpienia wspomnianych sytuacji (www. 

magazyntrenera.pl). 
 

Zebrane wyniki badań i ich analiza umożliwiły sformułowanie następujących 

wniosków: 

1. Kierowanie działaniami techniczno-taktycznymi podczas walki zostało uznane przez 

wszystkich szkoleniowców za bardzo ważne. 

2. Najważniejszymi czynnościami podczas zawodów w taekwon-do wg najbardziej 

doświadczonych trenerów są: warunki rozgrywania zawodów, sędziowie, cel, 

prowadzenie rejestracji przebiegu walki, kontrola czasu jej trwania, kontrola punktacji 

przez sędziów, analiza zapisu walki po zakończeniu zawodów, rozmowa 

z zawodnikiem przed wejściem na matę, podpowiedzi zawodnikowi w trakcie walki, 

rozmowa z zawodnikiem po zakończeniu walki, oddziaływanie na stan emocjonalny 

zawodnika, pochwały lub krytyki. 

3. Za najmniej istotne uznano kontrolę masy ciała i obserwację stanu organizmu 

zawodnika. 

4. Tuż przed startem zawodnik odbywa krótką rozmowę z trenerem o taktyce 

i założeniach walki.  

5. W trakcie walki trener udziela najczęściej podpowiedzi związanych z techniką 

i taktyką sportową, stara się mobilizować zawodnika do walki. 

6. Po walce  w przypadku przegranej rozmowa jest wyłącznie krótka i dotycząca kilku 

dobrych akcji oraz popełnionych błędów, natomiast w przypadku wygranej trenerzy 

wzmacniają mocne strony zawodnika i wskazują na najskuteczniejsze rozwiązania 

techniczne. 

7. Podczas rywalizacji sportowej w taekwon-do ważna jest komunikacja między 

trenerem i zawodnikiem a także odpowiednie przygotowanie techniczno – taktyczne 

zawodnika. 
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