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1. WPROWADZENIE 

 
Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy dotyczącej wykonywania masażu  

u sportowców różnych dyscyplin sportowych.  
W poradniku zamieszczono: 

– wymagania wstępne – wykaz umiejętności, jakie powinieneś mieć już ukształtowane, 
abyś bez problemów mógł korzystać z poradnika,  

– cele kształcenia – wykaz umiejętności, jakie ukształtujesz podczas pracy z poradnikiem, 
– materiał nauczania – wiadomości teoretyczne niezbędne do opanowania treści jednostki 

modułowej, 
– zestaw pytań, abyś mógł sprawdzić, czy już opanowałeś określone treści, 
– ćwiczenia, które pomogą Tobie zweryfikować wiadomości teoretyczne oraz ukształtować 

umiejętności praktyczne, 
– sprawdzian postępów, 
– sprawdzian osiągnięć – przykładowy zestaw zadań, którego zaliczenie potwierdzi 

opanowanie materiału całej jednostki modułowej, 
– literaturę uzupełniającą. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schemat układu jednostek modułowych 

 

 
322[12].Z3 

Masaż sportowy 
 

 
322[12].Z3.01 

Wykonywanie masażu sportowego 

 
322[12].Z3.02 

Wykonywanie masażu u sportowców różnych 
dyscyplin sportowych 

 

 
322[12].Z3.03 

Wykonywanie masażu w urazach sportowych 
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2.  WYMAGANIA  WSTĘPNE 
 

Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: 
– identyfikować elementy anatomii człowieka, 
– identyfikować podstawowe funkcje organizmu człowieka, 
– charakteryzować zjawiska chemiczne, 
– charakteryzować zjawiska fizyczne, 
– charakteryzować zjawiska biologiczne, 
– interpretować założenia teoretyczne i stosować je w praktyce, 
– dokonywać oceny swoich umiejętności, 
– korzystać z różnych źródeł informacji, 
– formułować wnioski, 
– pracować indywidualnie i w grupie. 
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3. CELE KSZTAŁCENIA 
 

W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: 
− określić wpływ wysiłku fizycznego na czynność narządów i układów, 
− określić wpływ masażu sportowego na poprawę kondycji zawodnika, 
− dobrać metody i techniki masażu sportowego do indywidualnej sytuacji zawodnika,  
− określić wskazania i przeciwwskazania do stosowania poszczególnych metod i technik 

masażu sportowego, 
− dobrać środki wspomagające masaż,  
− przygotować zawodnika do startu w konkurencjach lekkoatletycznych,  
− przygotować zawodnika do startu w grach zespołowych, 
− przygotować zawodnika do startu w sportach walki i siłowych, 
− przygotować zawodnika do udziału w konkurencjach zimowych, 
− przygotować zawodnika do startu w zawodach gimnastycznych, 
− przygotować zawodnika do udziału w sportach wodnych, 
− wykonać masaż przedstartowy w poszczególnych dyscyplinach sportowych, 
− wykonać masaż międzystartowy w poszczególnych dyscyplinach sportowych, 
− wykonać masaż treningowy w poszczególnych dyscyplinach sportowych,  
− wykonać masaż podtrzymujący kondycyjny w poszczególnych dyscyplinach sportowych.  
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4. MATERIAŁ NAUCZANIA 
 
4.1. Wysiłek fizyczny i masaż a organizm człowieka 
 
4.1.1. Materiał nauczania 
 
 
Wpływ treningu fizycznego na organizm sportowca 

Wpływ treningu fizycznego na skórę  
Wpływ treningu fizycznego na skórę należy analizować przede wszystkim przez pryzmat 

czynności mechanizmów termoregulacyjnych organizmu sportowca. U człowieka na 
wymianę ciepła między organizmem i otoczeniem mają wpływ zmiany termoregulacyjnych 
właściwości powierzchniowych warstw ciała i wydzielanie potu oraz jego parowanie  
z powierzchni skóry. 

Podczas dużej aktywności fizycznej produkowana jest duża ilość ciepła. Aby nie doszło 
do przegrzania organizmu i do zmniejszenia wydolności fizycznej oraz obniżenia tempa 
pracy, część ciepła musi zostać usunięta z ustroju. Najbardziej wydajnym mechanizmem 
dokonującym tej czynności jest wydzielanie potu. Jest to reakcja obronna, w czasie trwania, 
której pot parując pod wpływem ciepła zabiera duże jego ilości ze skóry, co powoduje 
oziębienie przepływającej w rozszerzonych naczyniach skórnych krwi, a tym samym całego 
organizmu. 

 
Wpływ treningu fizycznego na układ kostnoszkieletowy 
Pod wpływem treningu fizycznego w szkielecie człowieka zachodzą bardzo różne 

zmiany fizjologiczne, które zależą od stanu szkieletu, wieku zawodnika, jego konstytucji oraz 
od wymagań stawianych przez trening. W okresie wzrostu ciała mała aktywność mięśniowa 
służy wzrostowi na długość. Przy intensywnej pracy mięśniowej notuje się raczej 
zahamowanie wzrostu na długość. Z tego tytułu u młodych aktywnych sportowców często ma 
się do czynienia z upośledzeniem wzrostu na długość. 

Mięśnie szkieletowe, działając na swoje kostne przyczepy, po zakończeniu okresu 
wzrostu na długość doprowadzają do zgrubienia warstwy korowej kości. Skutkiem tego 
rodzaju przerostu może być powiększenie szerokości trzonu kości, powiększenie warstwy 
gąbczastej oraz tworzenie się nierówności, grzebieni, wyrośli i ostróg kostnych. 

W zależności od charakteru stosowanego treningu przeciążenia fizyczne mogą prowadzić 
do miejscowych stanów podrażnienia i do zmian martwiczych, najczęściej mających źródło  
w okostnej, mogą też powodować zmiany zwyrodnieniowe struktury kostnej. Przeważnie 
następstwem przetrenowania miejscowego są złamania zmęczeniowe i martwica oddzielająca 
kostnochrzęstna. W przypadku bezczynność mięśni szkieletowych dochodzi do powolnej 
redukcji substancji kostnej oraz do zmniejszenia zawartości węglanów i fosforanów wapnia  
w kościach. 

 
Wpływ treningu fizycznego na mięśnie szkieletowe  
Działanie na mięśnie szkieletowe jest najważniejszym celem treningu sportowego.  

O przystosowaniu się czynności mięśnia szkieletowego do warunków stawianych przez 
proces treningowy decyduje jakość bodźca treningowego. Na skutek treningu, który 
ukierunkowany jest na rozwijanie szybkości i siły mięśniowej, uwydatnia się roboczy 
przyrost masy mięśniowej, co równocześnie odpowiada przyrostowi siły. Inaczej wygląda 
sytuacja przy treningu ukierunkowanym na wytrzymałość. W tym przypadku, zmierzając do 
optymalizacji przemiany materii, na czoło wysuwa się proces ekonomizacji zużycia energii. 
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Możliwości przerastania mięśni szkieletowych i równoczesnego wzrostu siły są różne  
w poszczególnych okresach życia człowieka. U osób młodych możliwości są w tym 
względzie najlepsze, maleją wraz z upływającym wiekiem adekwatnie do fizjologicznego 
zmniejszania się siły. Najbardziej widoczne przerosty mięśni szkieletowych obserwuje się 
głównie u zawodników trenujących podnoszenie ciężarów, miotaczy, sprinterów, wioślarzy, 
pięściarzy i gimnastyków przyrządowych, w mniejszym wymiarze u pływaków czy biegaczy 
narciarskich (np.: przerost mięśni barków i kończyn górnych u sztangistów, tenisistów, 
miotaczy, gimnastyków przyrządowych, pięściarzy, dalej mięśni klatki piersiowej  
u pływaków, gimnastyków i zapaśników, czy mięśni czworogłowych uda u piłkarzy nożnych, 
kolarzy i biegaczy narciarskich, mięśni łydek u skoczków, biegaczy krótkodystansowych, 
mięśni brzucha u gimnastyków, łyżwiarzy szybkich i zapaśników). Czasami mogą pojawiać 
się niekorzystne następstwa treningu tj.: asymetryczne wykształcenie określonych grup 
mięśniowych w takich dyscyplinach sportowych, jak szermierka, rzuty lekkoatletyczne czy 
tenis. Procesowi temu trudno jest przeciwdziałać, nawet przez stosowanie odpowiednich 
wyrównawczych zajęć ruchowych. 

U trenujących siłę i szybkość zauważa się wyraźne przyrosty masy mięśniowej, 
natomiast u zawodników poddanych treningowi wytrzymałościowemu obserwuje się mięśnie 
smukłe, o mniejszym przekroju poprzecznym. Należy stwierdzić, że bezwzględna siła 
mięśniowa jest w tym drugim przypadku wyraźnie mniejsza, przy równocześnie dużo 
większej wytrzymałości i zdolności koordynacyjnej. Dotyczy to zwłaszcza biegaczy 
długodystansowych, chodziarzy, kolarzy i pływaków. 

Napięcie mięśniowe w stanie spoczynku jest różne, w zależności od charakteru 
dyscypliny. Napięcie to znacznie rośnie u sportowców uprawiających dyscypliny  
o charakterze siłowym (na skutek dużo większej ilości fibryli niż u wytrzymałościowców). 
Nieduże napięcie mięśni stwierdza się u biegaczy uprawiających biegi długie. Powyższe 
różnice są szybko wychwytywane przez doświadczonego masażystę w trakcie masażu. Dłużej 
trwający trening działa na mięśnie o dużej masie w ten sposób, że wzmaga przede wszystkim 
ich kurczliwość i pobudliwość. Z kolei przy treningu wytrzymałościowym pobudliwość 
mięśnia maleje. Dzięki optymalizacji przemiany materii komórek mięśniowych (wzrost liczby 
mitochondriów i białek mitochondrialnych) dochodzi do zmniejszenia zapotrzebowania na 
tlen. Jednocześnie notuje się poprawę unaczynienia, zwiększenie gotowości rozkurczowej 
oraz wzrost poziomu mioglobiny w ćwiczonych mięśniach, co prowadzi do zwiększenia 
odporności na zmęczenie i skrócenia czasu regeneracji po wysiłku. 

W trenowanych intensywnie mięśniach nie zauważa się zwiększenia liczby włókienek 
mięśniowych, ale za to widoczne jest zwiększenie powierzchni przekroju włókien 
mięśniowych. Na skutek przyspieszenia przemiany materii zmienia się skład chemiczny 
trenowanych mięśni. Oprócz znacznego podniesienia się poziomu glikogenu (nawet dwu-
krotnie) rośnie zawartość potasu, wapnia, magnezu, żelaza, ATP, kreatyny, fosforanu 
kreatyny, azotu całkowitego, nieorganicznego kwasu fosforowego, kwasu mlekowego, zasad 
oraz katalizatorów biologicznych. 

Skutkiem treningu bywa też ból pojawiający się w mięśniach. Najczęściej odczuwają go 
zawodnicy nie wytrenowani i niekoniecznie po dużych obciążeniach. Źródłem tych 
dolegliwości może być powodowane zakwaszeniem zapalenie mięśnia. Mogą też do nich się 
przyczyniać mikronaderwania więzadeł i torebek stawowych, których często nie da się 
uniknąć przy dłużej trwającej intensywnej pracy fizycznej. 

 
Wpływ treningu fizycznego na układ krążenia 
Intensywny, systematyczny trening mięśni szkieletowych doprowadza do wystąpienia 

charakterystycznych zmian w sercu i narządzie krążenia sportowca. Zmiany kształtu serca są 
wynikiem procesu systematycznego przygotowania do ciągle utrzymywanego większego 
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obciążenia. Dokonujące się w sercu zmiany, pod wpływem treningu, są bardzo różne i zależą 
od dyscypliny sportu (charakteru obciążeń), intensywności treningu oraz od czynników 
konstytucjonalnych. 

Największe zmiany dostrzega się przy obciążeniach o charakterze wytrzymałościowym 
(np. u maratończyków i biegających na długich dystansach, u chodziarzy, biegaczy 
narciarskich, kolarzy szosowych, u wioślarzy długodystansowych itp.). Nie stwierdza się 
zmian wielkości serca u zawodników poddanych krótkotrwałym obciążeniom fizycznym  
(np. sprinterzy, judocy, miotacze, gimnastycy przyrządowi czy skoczkowie narciarscy). 

Na skutek przerostu komór serca u sportowca dochodzi równocześnie do rozszerzenia 
naczyń wieńcowych, proporcjonalnego do zaistniałego przerostu serca. Ale co ciekawe, 
objętość ukrwienia wieńcowego w przypadku serca u trenujących zawodników jest mniejsza 
w stosunku do osób zdrowych, nie wykonujących intensywnych ćwiczeń, ponieważ zużycie 
tlenu przy jednakowym obciążeniu fizycznym jest mniejsze u osobnika fizycznie 
wytrenowanego niż u niewytrenowanego. Równocześnie z poszerzeniem komór obserwuje 
się niewielkie poszerzenie lewego przedsionka, poszerzenie żył płucnych oraz znaczne 
powiększenie prawego przedsionka. W ten sposób tworzą się doraźne magazyny krwi 
krążącej, dlatego organizm sportowca w sytuacji dużych obciążeń dysponuje wystarczającą 
ilością krwi w czasie rozkurczu w następstwie szybkiego dopływu krwi z tych 
zmagazynowanych zapasów. Na obwodzie dodatkowym magazynem krwi jest śledziona.  
W chwilach spoczynku rzut skurczowy serca jest zmniejszony, czas skurczu 
izowolumetrycznego mięśnia sercowego i wyparcia krwi skrócony. W trakcie obciążenia  
i bezpośrednio po nim objętość serca ulega zmniejszeniu, a porcja krwi zalegającej ulega 
wyrzucania krwi na obwód do tymczasowych magazynów krwi krążącej. 

Oprócz zmian kształtu serca dość często stwierdza się (na skutek wagotonii) znaczne 
zatokowe zwolnienie rytmu pracy serca oraz podciśnienie tętnicze, gdzie ciśnienie skurczowe 
może przyjmować wartość ok. 80 mmHg. U wyczynowców znaczna jest też różnica tętniczo-
żylna w utlenowaniu krwi. Fakt ten wskazuje na polepszenie wykorzystania tlenu 
dostarczanego do tkanek z krwią. Lepsze wykorzystanie i zużycie tlenu w warunkach wysiłku 
fizycznego jest możliwe dzięki większemu ukrwieniu włośniczkowemu i otwarciu podczas 
pracy tych włośniczek, które są zamknięte w stanie spoczynku. Dzieje się tak, dlatego, że 
w czasie obciążenia fizycznego dochodzi do obniżenia napięcia ścian małych tętnic 
i obniżenia oporu w krążeniu obwodowym. Czas trwania krążenia u sportowców jest 
wydłużony w stanie spoczynku, a po wysiłku fizycznym ulega skróceniu adekwatnie do 
wielkości wykonywanej pracy. Obciążenie powoduje, że wzrasta pojemność minutowa serca, 
głównie poprzez zwiększenie rzutu serca, a w drugiej kolejności poprzez przyspieszenie akcji 
serca. Na skutek tych zmian serce sportowca ma zdolność do bardziej efektywnej pracy.  
W sytuacji dużego obciążenia fizycznego opór obwodowy wyraźnie się zmniejsza, ciśnienie 
tętnicze skurczowe wzrasta wolniej, a ciśnienie tętnicze rozkurczowe maleje szybciej. 
Amplituda ciśnienia tętniczego po wysiłku istotnie narasta w porównaniu z odpowiednią 
wartością spoczynkową. Powoduje to, że średnie ciśnienie tętnicze staje się wartością 
względnie stałą, a obciążenie serca ciśnieniem tętniczym u osób wytrenowanych rośnie 
umiarkowanie. Po zaprzestaniu wysiłku ciśnienie tętnicze skurczowe i rozkurczowe szybko 
wraca do normy. 

 
Wpływ treningu fizycznego na skład krwi 
Na skutek intensywnego długotrwałego treningu dochodzi we krwi przede wszystkim do 

wzrostu liczby krwinek czerwonych i do zwiększenia zawartości hemoglobiny. Zwiększenie 
ilości hemoglobiny oraz liczby erytrocytów jest wyrazem celowo ukierunkowanych procesów 
dostosowania organizmu sportowca do lepszego zaopatrzenia w tlen. Zmiany w zakresie 
obrazu krwinek białych we krwi obwodowej, pojawiające się bezpośrednio po wysiłkach 
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fizycznych, są tym mniejsze, im wyższy jest poziom wytrenowania określonego zawodnika. 
U wytrenowanych zawodników notuje się tendencję do nieznacznego zwiększania się liczby 
krwinek białych, wzrostu liczby limfocytów do ok. 40% i do odmładzania się granulocytów. 
Typową zmianą w składzie chemicznym krwi jest wzrost stężenia glukozy we krwi, 
pojawiające się po pracy. Łączy się ono ze zwiększeniem zawartości adrenaliny we krwi 
obwodowej oraz zwiększeniem rezerwy alkalicznej.  

W trakcie wysiłku fizycznego i po jego zakończeniu czas krzepnięcia jest znacznie 
dłuższy u zawodników wytrenowanych wytrzymałościowo, co świadczy o hamującym 
krzepnięcie skutku treningu wytrzymałościowego. 

Korzystne znaczenie profilaktyczne i lecznicze posiada obniżenie pod wpływem treningu 
wytrzymałościowego zwiększonej zawartości trójglicerydów oraz cholesterolu we krwi 
obwodowej. We krwi po wysiłku obserwuje się też wzrost zawartości fosforu i potasu, 
podniesienie się poziomu kreatyny, glutationu i białek osocza. 

Przedstawione powyżej zmiany we krwi cofają się całkowicie w krótkim czasie po 
zakończeniu pracy fizycznej. Zmiany te nie wywierają istotnego wpływu na późniejszy okres 
pracy, ale częste ich powtarzanie się powoduje trwalsze zmiany we krwi obwodowej. 

 
Wpływ treningu fizycznego na układ nerwowy 
Zmiany, jakie powstają w układzie nerwowym w wyniku długotrwałego treningu mają 

swoją specyfikę. Charakteryzują się tym, że określony skutek bardzo szybko wyzwala inny 
efekt (wykształcenie szczególnych procesów odruchowych). Wykształcenie się odruchowych 
form ruchu i pełnych automatyzmów, czyli tzw. stereotypów dynamicznych, do których to 
świadomie zmierza się w trakcie treningu, ma wyjątkowe znaczenie dla wydolności  
i ekonomicznej gospodarki energetycznej organizmu. Osobników dobrze wytrenowanych 
można łatwo rozpoznać po sposobie poruszania się, po oszczędności ruchów i po braku 
nadmiaru ruchów towarzyszących. Taki stan rzeczy osiąga się w wyniku wykształcenia 
dobrej koordynacji za pomocą optymalnego wyuczenia odruchowych form ruchu. Trening 
fizyczny ma wpływ na skrócenie czasu reakcji zawodnika. Czas reakcji odgrywa bardzo 
często rozstrzygającą rolę w tych dyscyplinach sportu, w których są rozwijane duże szybkości 
(np. sprinty lekkoatletyczne, kolarstwo torowe, narciarstwo zjazdowe itp.) lub, w których 
występują zaskakujące, nieraz niespodziewane akcje zawodników biorących udział w walce 
sportowej. Tego typu sytuacje występują najczęściej w takich dyscyplinach, jak: boks, judo, 
zapasy, szermierka, tenis, gry zespołowe itp. U zdecydowanej większości sportowców po 
dłuższym okresie treningu dochodzi do mniej lub bardziej wyraźnego przesunięcia 
równowagi wegetatywnej w kierunku wagotonii, co determinuje zachowanie całego układu 
czynnościowego ustroju. Pojawiająca się pod wpływem treningu wagotonia zwiększa 
możliwości dostosowania się i służy ekonomicznej pracy poszczególnych narządów. 
Wagotonia treningowa rozwija się względnie powoli. Sprzyjają jej sen, różne zabiegi 
odnawiające, wpływające na rozwój kondycji fizycznej (np. sauna) i odpowiedni tryb życia. 
Znajduje ona wyraz przede wszystkim w zwolnieniu akcji serca, w podciśnieniu tętniczym,  
w zwolnieniu oddychania, a czynnościowo w bardziej ekonomicznej gospodarce 
energetycznej ustroju oraz w poprawie zużytkowania tlenu. Bardzo ważnym, pożądanym 
objawem wytrenowania jest pojawienie się mocnej przeciw regulacji wagotonicznej po krótko 
trwającym wysiłku. Polega to na obniżeniu wartości tętna i ciśnienia tętniczego poniżej 
poziomu wyjściowego. U sportowców, prezentujących wysoki poziom wytrenowania często 
obserwuje się skłonności do ujawniania się nadczynności przysadki mózgowej  
i niedoczynności gruczołów przytarczycznych i płciowych. U kobiet systematycznie 
ćwiczących, trening niekorzystnie wpływa na układ wewnątrzwydzielniczy, a szczególnie na 
cykl menstruacyjny. 
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Wpływ treningu fizycznego na układ oddechowy  
Wpływ pracy fizycznej na układ oddechowy zaznacza się najbardziej w pojemności 

życiowej płuc. Wzrost pojemności życiowej zależy przede wszystkim od obciążeń pracą  
i treningiem. Pojemność życiowa płuc rośnie najbardziej w przypadkach sportów 
wytrzymałościowych, przy uprawianiu, których przez dłuższy czas wymusza się zwiększenie 
minutowej wentylacji płuc. Zwiększenie pojemności życiowej odbywa się powoli; istotne 
zmiany notuje się dopiero po dłuższym czasie trenowania. Wielkość uzyskanej pojemności 
życiowej determinowana jest czynnikami konstytucjonalnymi, wiekiem zawodnika oraz 
każdorazowym zapotrzebowaniem na tlen. 

Dla zwiększenia pojemności życiowej płuc największe znaczenie ma miarowość rytmu 
oddychania w trakcie dłużej trwającego obciążenia; dlatego pojemność życiowa płuc 
najbardziej rośnie u pływaków, wioślarzy, biegaczy długodystansowych i biegaczy 
narciarskich (u kobiet maksymalne wartości są o ok. 15% niższe). 

Obiektywna ocena pojemności życiowej płuc jest możliwa dopiero wtedy, kiedy 
występuje możliwość ustalenia korelacji między stopniem rozwoju całego ciała 
a pojemnością życiową. Ocenie tych relacji służy u człowieka wskaźnik oddechowy Lorentza: 
pojemność życiowa płuc w cm3 podzielona przez wzrost (w cm) zawodnika. U zawodników 
wytrenowanych wskaźnik ten kształtuje się na poziomie od 25 do 30, u bardzo 
wytrenowanych powyżej 35 (u mężczyzn niewytrenowanych wskaźnik wynosi od 18 do 25). 
U kobiet wszystkie wartości są o ok. 5 punktów niższe. 

Wraz z powiększeniem się pojemności życiowej płuc uwidacznia się, po odpowiednio 
długim okresie treningu, zmniejszenie częstości oddychania, które jest wynikiem 
równoczesnego powiększenia objętości powietrza oddechowego. 

Dość istotne znaczenie posiada występujące w trakcie dłużej trwającego treningu 
przestawienie z oddychania typu piersiowego na oddychanie typu brzusznego, co jest ważne 
dla zwiększenia pojemności życiowej płuc u kobiet. 

Bardzo ważnym wskaźnikiem stopnia wytrenowania jest dostosowanie rytmu oddychania 
do rytmu ruchu. Im te czynności są lepiej zgrane, tym korzystniej kształtuje się gotowość do 
pracy. W takich dyscyplinach, jak pływanie, kolarstwo, wioślarstwo, biegi długie, biegi 
narciarskie czy łyżwiarskie (dominuje w nich rytmiczna praca fizyczna) warunkiem 
uzyskiwania dobrych rezultatów jest właśnie odpowiednia koordynacja powyższych 
czynności 

Inny charakter oddychania wymuszają dyscypliny uprawiane na dużych wysokościach 
(biegi narciarskie, alpinizm), gdzie należy dostosować oddychanie do warunków 
niedotlenienia. Sposób oddychania, który kształtuje się po dłuższym treningu na 
wysokościach powyżej 2000 m, cechuje się pogłębieniem czynności oddechowej  
z jednoczesnym jej zwolnieniem, a minutowa objętość oddechowa raczej się nie zmienia. 

 
Wpływ treningu fizycznego na układ endokrynologiczny  
Układ endokrynologiczny gwarantuje prawidłowy przebieg życiowych funkcji ustroju. 

Szczególnie jest to ważne przy podejmowaniu przez sportowca większych obciążeń 
fizycznych. Praca fizyczna, angażująca większość narządów i tkanek, jest dla ustroju ważnym 
czynnikiem mobilizującym, który uaktywnia gruczoły wewnętrznego wydzielania. Hormony 
produkowane przez gruczoły dokrewne wpływają głównie na funkcje wegetatywne, których 
sprawność decyduje o metabolizmie wysiłkowym. W sytuacji, kiedy układ hormonalny 
zostaje poddany działaniu wynikającemu z wysiłku fizycznego, dochodzi do odpowiedzi 
ostrej, charakteryzującej się szybkim, ale przejściowym wzrostem stężenia krążących we krwi 
hormonów. Jeżeli po wysiłku nastąpi odpoczynek i regeneracja, to po tej ostrej fazie reakcja 
hormonalna ulega adaptacji i notuje się stosunkowo szybki powrót stężeń hormonów do 
poziomu wyjścia. Faza ta może przebiegać od kilku minut do kilku godzin. W przypadku 
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następującego zbyt szybko dalszego zwiększania obciążenia treningowego (brak odpoczynku) 
dochodzi do odpowiedzi hormonalnej typu przewlekłego. Jest ona nacechowana 
przedłużonym podwyższeniem poziomu krążących hormonów. Czas trwania tej fazy wynosi 
kilka dni. Krótkie okresy narażenia na taki stres są raczej dobrze tolerowane. Gdy jednak 
obciążenie treningiem ulega pogłębieniu, rozwija się wówczas silniejsza odpowiedz, która 
charakteryzuje się obniżeniem stężenia krążących hormonów. Jeżeli nie pojawi się okres 
odpoczynku i odnowy, zmiany w układzie hormonalnym mogą trwać przez dłuższy czas. 
 

Mięśnie 
Działanie mięśnia polega na kurczeniu się jego włókien, wskutek czego mięsień grubieje, 

skraca swoją długość i tym samym zbliża do siebie punkty, do których przyczepione są jego 
końce. Działanie to jest wywołane bodźcem mechanicznym, elektrycznym lub chemicznym, 
odbywa się też pod wpływem bodźców płynących z komórek układu nerwowego. Mięsień 
składa się z około 78% wody, pozostałą cześć tworzą białka, węglowodany i tłuszcze. Do 
zasobów białkowych organizm sięga dopiero po wyczerpaniu rezerw węglowodanowych  
i tłuszczowych. W warunkach normalnych źródłem energii dla pracy mięśni jest rozpad  
i odbudowa trzech związków: glikogenu, ATP, kwasu keratynofosforanowego. 
Najważniejszy dla pracy mięśni jest glikogen powstający w wątrobie w następstwie 
metabolizmu węglowodanów. Z wątroby glikogen przechodzi pod postacią glukozy do mięśni 
w czasie ich pracy. W czasie pracy mięśnia cząstka glikogenu rozpada się a wyzwolona 
energia zostaje zamieniona w pracę mechaniczną. W czasie rozpadu powstaje kwas mlekowy. 
Pod wpływem doprowadzonego drogą krwi tlenu, kwas ten ulega utlenieniu z wytworzeniem 
wody i kwasu węglowego. Większa część kwasu mlekowego zostaje ponownie przetworzona 
na glikogen, na co zostaje zużyta część energii wyzwolonej w czasie beztlenowego rozpadu 
kwasu mlekowego. Część energii zostaje przetworzona na ciepło podczas skurczu 
mięśniowego. Przyczyną zmęczenia jest nagromadzenie się w mięśniu produktów przemiany 
materii w fazie początkowej pracy mięśnia, w okresie, w którym mięsień nie rozporządza 
jeszcze tlenem potrzebnym do rozkładu kwasu mlekowego tzw. faza beztlenowa. Wyrazem 
zmęczenia mięśnia jest jego powolniejszy skurcz oraz trudniejsze wyzwalanie tego skurczu 
przez układ nerwowy.  
 

Mechanizm działania masażu 
Mechanizm działania masażu jest bardzo skomplikowany i można go podzielić na 

działanie lokalne (miejscowe) oraz na działanie centralne (ogólne).  
Działanie lokalne masażu polega na mechanicznym przepływie krwi w naczyniach 

krwionośnych oraz chłonki w naczyniach chłonnych. Należy przyjąć, że operowanie przez 
masażystę poszczególnymi technikami, jak głaskanie, rozcieranie, ugniatanie czy 
oklepywanie, miejscowo zwiększa przemieszczanie się płynów przez układ naczyniowy. 
Masażysta stosując te techniki w czasie masażu wywołuje tarcie, podczas którego wytwarza 
się ciepło. Wpływa ono na rozszerzanie naczyń krwionośnych, a co za tym idzie zwiększa 
przepływ krwi przez mięśnie przyśpieszając dostarczanie substancji odżywczych  
i równocześnie wydalenie produktów przemiany materii. Masaż wzmaga dopływ tlenu do 
komórek mięśniowych, przez co zwiększa przemianę tlenową w mięśniach. W związku z tym 
szybciej usuwane są produkty rozpadu powstające w czasie pracy mięśni. Wzrost przepływu 
krwi w obwodowych częściach ciała wpływa korzystnie na pracę serca. Masaż nasila 
przepływ krwi przez nasze ciało, a tym samym przez nerki, czego dowodem jest zwiększenie 
oddawania moczu.  

Działanie centralne masażu polega na pobudzeniu układu nerwowego, który za pomocą 
odruchów i czynności koordynacyjnych kory mózgowej jest w stanie wpłynąć na wszystkie 
narządy i układy naszego organizmu. Masaż przeprowadzany na mięśniach szkieletowych 
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powoduje pobudzenie receptorów, które jest przenoszone jako bodziec przez włókna 
nerwowe dośrodkowe do mózgu. Są one korzystne dla kory mózgowej, która jest naczelnym 
narządem sterującym czynnościami wszystkich narządów, a zatem i mięśni. Pobudzenie kory 
mózgowej powoduje szybsze i bardziej sprawne wykonywanie czynności przez narządy 
wykonawcze. Jeżeli pobudzenie kory mózgowej trwa zbyt długo, drażnienie komórek 
przekracza dopuszczalna granicę i rozpoczyna się proces odwrotny, czyli tzw. hamowanie.  

 
Wpływ masażu na organizm człowieka  
Masaż oddziałuje na następujące tkanki i układy: tkankę skórną i mięśniową, stawy  

i aparat więzadłowy, układ krwionośny i chłonny, nerwowy, oddechowy, pokarmowy, 
wydalniczy, a także na przemianę materii. 

 
Wpływ masażu na skórę 
Skóra stanowi zewnętrzna powłokę ciała i jest ściśle związana z centralnym układem 

nerwowym, odbiera różne bodźce jak: ciepło, zimno, ból i dotyk.  
Podczas masażu usuwane są ze skóry obumarłe komórki naskórka, co poprawia 

oddychanie skórne. Masaż poprawia czynność wydalniczą gruczołów łojowych i potowych. 
Pod wpływem masażu naczynia skórne rozszerzają się, przez co poprawia się odżywianie 
skóry oraz znajdujących się w niej gruczołów. Masaż przyspiesza obieg krwi i chłonki  
w naczyniach skórnych, dzięki czemu z jednej strony następuje bardziej aktywne dostarczanie 
tkankom i organom substancji odżywczych, a także szybsze wydalanie produktów przemiany 
materii.  
 

Wpływ masażu na mięśnie 
Mięśnie stanowią czynna część układu ruchowego. Czynność mięśni jest regulowana 

przez centralny układ nerwowy. Mięśnie poruszają nasze ciało, ale same bez bodźca układu 
nerwowego nie mogą działać. Najważniejszą właściwością mięśni jest ich zdolność do 
skurczów. W mięśniach znajdują się liczne naczynia krwionośne dostarczające krew nasyconą 
tlenem i substancjami odżywczymi. Substancje te służą do budowy tkanki mięśniowej  
i wytwarzania energii, dzięki której mięśnie są w stanie się kurczyć.  

Pod wpływem masażu tkanka mięśniowa jest lepiej zaopatrywana w tlen i substancje 
odżywcze oraz następuje szybsze wydalanie produktów przemiany materii. Masaż zwiększa 
zdolność mięśni do pracy. Po 5 minutowym masażu zdolność do pracy zmęczonego mięśnia 
wzrasta 3-5 krotnie. Masaż pobudza włókna mięśniowe do skurczu i podnosi ich napięcie, co 
zapobiega ich zanikom mięśniowym.  
 

Wpływ masażu na stawy i aparat wiązadłowy 
Szkielet człowieka składa się z poszczególnych kości i ich połączeń. Miejsce połączenia 

kości stanowiące staw jest zamknięte torebką stawową i otoczone aparatem więzadłowym.  
Pod wpływem masażu zwiększa się elastyczność i wytrzymałość aparatu więzadłowego,  

a zarazem stopień ruchomości stawów. Masaż stawu polepsza jego ukrwienie, przez co 
następuje szybsza wymiana produktów rozpadu na substancje odżywcze. Pod wpływem 
masażu zdolność stawów i aparatu więzadłowego do pracy szybko wzrasta.  
 

Wpływ masażu na układ krążenia 
Komórki całego organizmu otrzymują substancje odżywcze i tlen za pośrednictwem 

krwi. Krew odprowadza z komórek i tkanek produkty przemiany materii, które są wydalane  
z organizmu przez płuca i nerki. Za pomocą krwi odbywa się hormonalna regulacja 
działalności poszczególnych organów, wyrównuje się i utrzymuje stała temperatura ciała. 
Płyn tkankowy, oddając komórkom substancje odżywcze, a zabierając produkty przemiany 
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materii, przedostaje się poprzez naczynia włosowate do krwi lub przez naczynia limfatyczne 
uchodzące do dużych żył. Układ limfatyczny składa się z naczyń włosowatych, naczyń 
limfatycznych właściwych oraz węzłów limfatycznych. W węzłach limfatycznych 
zatrzymywane są bakterie, które zostają tam zniszczone.  
Masaż pobudza układy krwionośny i limfatyczny do pracy, co powoduje likwidację objawów 
zastoinowych i wchłanianie obrzęków. Masaż ułatwia odpływ krwi żylnej, zmniejsza opór 
krwi w tętnicach, przez co ułatwia pracę serca. Pod wpływem masażu naczynia krwionośne 
rozszerzają się i wzrasta szybkość obiegu krwi.  
 

Wpływ masażu na układ nerwowy 
Układ nerwowy reguluje wszystkie czynności organizmu człowieka. Główną jego cechą 

jest zdolność odbierania bodźców, przewodzenia ich w postaci bodźców nerwowych 
dośrodkowych i przekazywanie z centralnego układu nerwowego do wszystkich organów.  

Masaż jako bodziec mechaniczny przede wszystkim działa na obwodowy układ 
nerwowy, a także na centralny układ nerwowy za pośrednictwem włókien czuciowych 
obwodowych. Oddziałując na centralny układ nerwowy powoduje wysyłanie bodźców do 
mięśni, gruczołów wydzielania wewnętrznego oraz do poszczególnych narządów ustroju. 
Masaż wpływa na układ nerwowy uspokajająco lub pobudzająco (głaskanie, delikatne 
rozcieranie, słaba wibracja działają uspokajająco, natomiast ugniatanie, oklepywanie, silna 
wibracja pobudzająco). 
 

Wpływ masażu na pozostałe układy 
Masaż przyśpiesz cyrkulację krwi w naczyniach krwionośnych, a tym samym zwiększa 

ilość krwi dostarczanej do płuc, gdzie następuje wymiana gazowa. Pod wpływem masażu 
polepsza się działanie układu oddechowego, wzrasta ilość krwi bogatej w tlen.  

Masaż pośrednio wpływa na układ pokarmowy polepszając jego ukrwienie, co 
w znacznym stopniu poprawia trawienie i przyswajanie substancji odżywczych, a także 
przyśpiesza wydalanie z przewodu pokarmowego produktów nie strawionych.  

Pod wpływem masażu zwiększa się ilość krwi przepływającej przez nerki, przez co 
poprawia się czynność filtracyjna nerek i wydalane są substancje przemiany materii w postaci 
moczu.  

Masaż powoduje przyspieszenie procesów biochemicznych zachodzących w naszym 
organizmie.  

 
Przeciwwskazania do masażu 
Masaż nie zawsze jest wskazany, dlatego też masażysta powinien znać i przestrzegać 

przeciwwskazań do masażu, by nie zaszkodzić pacjentowi. Przeciwwskazania obejmują: 
– stany chorobowe przebiegające z wysoką temperaturą ciała powyżej 38oC (masaż 

zwiększa krążenie krwi i pobudza pracę mięśni, co wpływa na wzrost temperatury ciała), 
– krwotoki lub tendencje do ich występowania, 
– ostre i podostre stany zapalne, 
– przerwanie ciągłości skóry, 
– wczesny okres po złamaniach, skręceniach, zwichnięciach, 
– zapalenie szpiku kostnego z przetokami, 
– wszelkiego rodzaju zmiany dermatologiczne (owrzodzenia, wypryski, egzema, 

łuszczyca), 
– świeże zakrzepy, 
– niewyrównane wady serca, 
– tętniaki, 
– czas menstruacji, 
– nowotwory złośliwe i niezłośliwe, 
– choroby wrzodowe żołądka z krwawieniem, 
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– choroby jelit z owrzodzeniem i krwawieniem, 
– stany zapalne dróg żółciowych, 
– kamice wątrobowe i nerkowe. 

 
4.1.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jaki jest wpływ wysiłku fizycznego na poszczególne układy i narządy? 
2. Czym charakteryzuje się działanie lokalne (miejscowe) masażu? 
3. Czym charakteryzuje się działanie centralne masażu? 
4. Jaki jest wpływ masażu na organizm człowieka? 
5. Jakie są  przeciwwskazania do masażu? 
 
4.1.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Określ wpływ masażu na poszczególne układy i narządy. Uzupełnij kartę pracy A lub B, 
a następnie wymień się kartami z kolegą/koleżanką i uzupełnij jego kartę.  
 

Karta pracy A 
 
OPISZ WPŁYW MASAŻU NA: 
1 Skórę  

 
 
 

2 Układ 
krążenia 
 

 
 
 
 

3 Układ 
nerwowy 

 
 
 
 

 
Karta pracy B 
 
OPISZ WPŁYW MASAŻU NA: 
1 Mięśnie  

 
 
 

2 Stawy i aparat więzadłowy   
 
 
 

3 Pozostałe układy (krew, układ 
pokarmowy, nerki) 
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Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z materiałem nauczania 4.1.1. dotyczącym wpływu masażu na poszczególne 
układy i narządy, 

2) zapoznać się z wyrażeniami zawartymi w karcie pracy, 
3) uzupełnić arkusz ćwiczeniowy, 
4) wymienić się kartami z kolegą/koleżanką i uzupełnić zapisy. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− karty pracy A i B,  
− przybory do pisania, 
− poradnik dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 2 

Określ przeciwwskazania do wykonania masażu. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z materiałem nauczania 4.1.1. dotyczącym przeciwwskazań do masażu, 
2) zapisać przeciwwskazania, 
3) zaprezentować wyniki na forum grupy. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− papier A4, 
− przybory do pisania, 
− poradnik dla ucznia. 

 
4.1.4. Sprawdzian postępów 

 
Czy potrafisz:  

Tak 
 

Nie 
1) scharakteryzować wpływ wysiłku fizycznego na poszczególne układy 

i narządy? 
  

2) scharakteryzować działanie lokalne (miejscowe) masażu?    
3) scharakteryzować działanie centralne masażu?   
4) scharakteryzować działanie masażu na organizm człowieka?   
5) wymienić przeciwwskazania do masażu?   
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4.2.  Masaż w wybranych dyscyplinach sportowych 
 
4.2.1. Materiał nauczania 

 
Podczas masażu sportowego stosuje się następujące techniki: głaskanie, rozcieranie, 

ugniatanie, oklepywanie, wibrację, wałkowanie, wyciskanie, mieszanie, rolowanie, 
roztrząsanie i technikę funkcjonalną. Do głównych technik masażu sportowego należą: 
głaskanie, rozcieranie, ugniatanie, oklepywanie i wibracja, natomiast pozostałe są technikami 
dodatkowymi, które są pochodnymi bądź kompilacjami technik głównych. Celem masażu jest 
zapobieganie objawom patologicznym, które mogą powstać w wyniku dużych przeciążeń 
występujących w sporcie wyczynowym. Masaż sportowy powinien spełniać następujące 
funkcje: 
− rozgrzewającą przygotowując do treningu czy zawodów, 
− regenerującą przyspieszając powrót organizmu po dużym wysiłku do stanu 

prawidłowego, 
− leczniczą wspomagając leczenie urazów powstałych podczas treningu czy zawodów. 
 

Wykonując masaż sportowy trzeba brać pod uwagę wiele istotnych czynników tj.: płeć  
i wiek zawodnika, stan jego wytrenowania, stopień reaktywności neurowegetatywnej, rodzaj 
uprawianej dyscypliny sportowej, wielkość obszaru objętego masażem oraz porę roku. Należy 
pamiętać, że u kobiet stosujemy masaż mniej intensywny niż u mężczyzn; ta sama zasada 
obowiązuje przy masażu juniorów w stosunku do seniorów. Zawodników o dużej masie 
mięśniowej i uprawiających dyscypliny siłowe oraz wytrzymałościowe należy masować 
energiczniej i silniej niż sportowców startujących w zawodach technicznych i precyzyjnych. 
Biorąc pod uwagę stopień reaktywności neurowegetatywnej należy pamiętać, że sportowcy  
z przewagą napięcia układu współczulnego wymagają bodźców o małym natężeniu  
i łagodnego masowania, natomiast zawodnicy z przewagą układu przywspółczulnego, ze 
względów na małą aktywność potrzebują zabiegów o dużym natężeniu i energicznych 
bodźców. W dyscyplinach sportowych szybkościowo siłowych masaż sportowy możemy 
zastąpić masażem wodnym wirowym i pneumatycznym, w sportach wytrzymałościowych 
przeprowadza się masaż o działaniu rozluźniającym i łagodzącym. W dyscyplinach 
technicznych bardziej wskazane jest zastosowanie kąpieli wodnych niż masażu ręcznego. 
Sportowców uprawiających gry zespołowe masujemy ręcznie i stosujemy bicze szkockie. 

Wielkość obszaru objętego masażem sportowym jest uzależniona od części ciała 
zaangażowanych w daną dyscyplinę sportową. Przy ogólnych obciążeniach należy 
zastosować masaż całościowy, natomiast przy obciążeniu poszczególnych partii – masaż 
częściowy. Wykonując masaż całościowy działamy na organizm ogólnowzmacniająco  
i ogólnopobudzająco, natomiast masaż częściowy ukierunkowany na określone grupy 
mięśniowe, biorące największy udział w zawodach, przyśpiesza usuwanie produktów 
zmęczenia.  

Masaż sportowy, aby był skuteczny należy wykonywać w seriach nie dłuższych niż 20 
zabiegów, po których musimy zastosować przerwę 14 dniową, ze względu na odczyn 
przyzwyczajenia mięśni do bodźców mechanicznych. W przerwach tych wskazane są inne 
zabiegi fizykoterapeutyczne. W praktyce sportowej bardzo mało czasu przeznacza się na 
bierny odpoczynek i dlatego masaż stosujemy przez większą część roku kalendarzowego. 
Aby masaż spełniał swoje zadanie, musimy stopniowo zwiększać czas trwania, jak również 
intensywność bodźców. 
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Masaż poszczególnych części ciała 
Kończyna górna i dolna: 

− głaskanie (zawsze poza staw), 
− rozcieranie (do stawu) mięśnie od przyczepu do przyczepu, 
− ugniatanie (do stawu), 
− wałkowanie (do stawu), 
− rozcieranie dołu łokciowego i podkolanowego, 
− oklepywanie i wibracja, 
− masaż poszczególnych stawów, 
− w stawie ramiennym dochodzi rozcieranie śródstawowe. 
 

Masaż grzbietu i klatki piersiowej: 
− głaskanie w dwóch pasmach bocznych i przyśrodkowym, 
− rozcieranie w pasmach bocznym i przyśrodkowym, 
− rozcieranie międzyżebrowe z obciążeniem, 
− ugniatanie grzbietu, pasmo przykręgosłupowe, środkowe i boczne, 
− ugniatanie mięśnia kapturowego, nadgrzebieniowego i podgrzebieniowego, 
− ugniatanie klatki piersiowej pasmo boczne, mięsień piersiowy większy  

i podobojczykowy, 
− oklepywanie łóżeczkowe na grzbiecie i na klatce piersiowej miotełkowe, 
− wibracja grzbietu od talerzy kości biodrowej do dolnego kąta łopatki obustronnie, 
− wibracja klatki piersiowej – mostkowa. 
 

Masaż kręgosłupa: 
− obejmuje cały kręgosłup od części lędźwiowej aż do kości potylicznej, 
− głaskanie jedną ręką z obciążeniem, 
− rozcieranie wyrostków kolczystych, 
− ugniatanie prostymi i zgiętym palcami z obciążeniem,  
− wibracja pneumatyczna. 
 

Masaż karku i szyi: 
− głaskanie pierścieniowe (obejmowanie szyi), 
− rozcieranie mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego w dwóch pasmach, 
− ugniatanie mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego w dwóch pasmach, 
− ugniatanie mięśni karku, 
− oklepywanie mięśni karku, 
− wibracja mięśni karku schodząca na barki, 
 

Masaż brzucha: 
− rozcieranie głębokie okrężne z obciążeniem, 
− ugniatanie mięśni prostych brzucha i skośnych po obu stronach, 
− wibracja pośrodkowa, 
− wibracja splotu słonecznego. 
 

Najbardziej obciążone partie mięśni, stawy i ścięgna różnych dziedzinach sportu 
podlegają masażowi (tabela 1). 
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Tabela 1. Miejsca masażu w zależności od dyscypliny sportu [opracowanie własne na podstawie 6] 
 

Dyscyplina sportu Miejsce masażu 
Biegi krótkie Kończyna dolna, staw skokowy, ścięgno Achillesa. 
Biegi przez płotki Staw skokowy, ścięgno Achillesa, mięśnie obwodzące udo przenoszonej nogi, 

prostowniki podudzia, staw kolanowy nogi atakującej, mięśnie brzucha, lekko 
obręcz barkowa. 

Biegi długie Kończyny dolne, mięśnie oddechowe, mięśnie szyi. 
Pchniecie kulą Prostowniki ręki wypychającej, mięśnie skręcające tułów, obręcz barkowa, 

prostowniki nogi wypychającej. 
Rzut oszczepem Kończyny dolne, stawy kolanowe, mięśnie przywodziciele nóg, mięśnie 

skręcające tułów, obręcz barkowa kończyny górnej: prostowniki przedramienia, 
staw łokciowy, staw nadgarstkowy, mięśnie palców dłoni kończyny górnej 
wyrzucającej. 

Rzut dyskiem Kończyny dolne, stawy skokowe, mięśnie skręcające tułów, obręcz barkowa 
kończyny górnej, mięśnie przywodzące ramię, prostowniki kończyny górnej, 
mięśnie palców dłoni kończyny górnej wyrzucającej. 

Rzut młotem Kończyny dolne, stawy kolanowe, obręcz kończyny dolnej, mięśnie tułowia, 
odcinek lędźwiowy kręgosłupa, obręcz kończyny górnej, zginacze palców.  

Skok wzwyż Kończyna dolna wybijająca: staw skokowy, prostowniki przy stylu 
przerzutowym, obręcz kończyny górnej, mięsień piersiowy większy, a przy stylu 
grzbietowym – cały grzbiet i kręgosłup. 

Skok w dal Obie kończyny dolne, oba stawy skokowe, oba ścięgna Achillesa, stawy 
kolanowe, mięśnie brzucha. 

Skok o tyczce Dokładny masaż ogólny. 
Trójskok Obie kończyny dolne, oba stawy skokowe, oba ścięgna Achillesa, stawy 

kolanowe, mięśnie brzucha, obręcz kończyny górnej. 
Boks Kończyny dolne, szczególnie stawy kolanowe, mięśnie brzucha, mięśnie 

oddechowe, obręcze kończyny górnej, prostowniki kończyn górnych i dłonie. 
Judo, gimnastyka, jazda 
figurowa na lodzie,  
skoki do wody, 
szermierka,  
tenis 

Bardzo dokładny masaż ogólny. 

Hokej na lodzie Kończyny dolne, stawy kolanowe, prostowniki i odwodziciele, obręcz kończyny 
górnej. 

Jazda szybka na lodzie Kończyny dolne, stawy kolanowe, przywodziciele i odwodziciele oraz 
prostowniki stawu biodrowego, mięśnie grzbietu, na krótkich dystansach mięśnie 
obręczy kończyny górnej. 

Kajakarstwo Mięśnie tułowia, mięśnie obręczy kończyny górnej, prostowniki i zginacze 
przedramienia, zginacze palców. 

Koszykówka Kończyny dolne, stawy kolanowe, stawy skokowe, obręcz kończyny górnej, 
prostowniki i zginacze nadgarstka, prostowniki i zginacze palców. 

Piłka nożna Kończyny dolne, stawy kolanowe, przywodziciele uda, mięśnie oddechowe, 
obręcz kończyny górnej, kark, szyja,; bramkarz – dokładny masaż ogólny.  

Piłka ręczna Kończyny dolne, stawy kolanowe, stawy skokowe, mięśnie tułowia, mięśnie 
obręczy kończyny górnej, zginacze, prostowniki palców. 

Siatkówka Kończyny dolne, stawy skokowe, ścięgna Achillesa, mięśnie obręczy kończyny 
górnej, mięśnie przywodzące ramiona, dłonie, palce. 

Kolarstwo Kończyny dolne, prostowniki podudzia i uda, mięśnie oddechowe, obręcz 
kończyny górnej, zginacze palców. 

Biegi narciarskie Kończyny dolne, stawy kolanowe, stawy skokowe, wszystkie grupy 
prostowników kończyn dolnych, mięśnie oddechowe, obręcz kończyny górnej, 
prostowniki przedramienia. 

Bieg zjazdowy Dokładny masaż ogólny. 
Slalom narciarski Kończyny dolne, stawy kolanowe i przywodziciele. 
Skoki narciarskie Kończyny dolne, stawy kolanowe, stawy skokowe, ścięgna Achillesa, 

przygotować wszystkie grupy mięśniowe do pracy statycznej podczas lotu, 
mięśnie skręcające tułów, uda.  
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Podnoszenie ciężarów Dokładny masaż ogólny, należy zwrócić uwagę na: stawy kolanowe, lędźwiowy 
odcinek kręgosłupa, mięśnie powłok brzusznych, kończyny dolne, prostowniki 
brzuch i grzbietu, mięśnie obręczy kończyny górnej, prostowniki przedramienia, 
zginacze i prostowniki nadgarstka, zginacze palców. 

Zapasy Dokładny masaż ogólny ze szczególnym uwzględnieniem odcinka szyjnego 
kręgosłupa. 

Żeglarstwo Prostowniki kończyn dolnych, mięśnie brzucha, mięśnie grzbietu, zginacze 
przedramienia i zginacze palców. 

 
Masaż sportowy w wybranych dyscyplinach sportowych 
Biegi krótkie 
Mając na uwadze zmiany fizjologiczne, biegi krótkie i biegi przez płotki należą do grupy 

wysiłków szybkościowo-siłowych, wykonywanych głównie za pomocą zachodzących  
w organizmie reakcji beztlenowych i dzięki możliwościom zaciągania długu tlenowego. 
Podstawą do osiągania dobrych wyników w biegach sprinterskich i płotkarskich jest 
trenowanie wytrzymałości ogólnej i wytrzymałości szybkościowej. W biegach krótkich 
najbardziej obciążone są partie mięśniowe kończyn dolnych, obręczy miednicznej i trochę  
w mniejszym stopniu kończyn górnych i obręczy barkowej. 

 
Masaż treningowy 
U biegaczy krótkodystansowych po treningu wykonuje się dość silny masaż kończyn 

dolnych, przeprowadzany w wolnym tempie (ok. 2 godziny po ostatnim treningu, najlepiej 
wieczorem). 

Po bardzo intensywnym treningu wykonuje się łagodniejszy masaż, wykorzystując 
głównie rozcieranie i głębokie ugniatanie. W przypadku dużego przeciążenia mięśni kończyn 
dolnych należy przeprowadzić masaż karku i barków, grzbietu i kończyn górnych lub 
zrezygnować z kolejnego treningu, zastępując go średniointensywnym masażem całego ciała. 
Masaż całego ciała stosuje się raz w tygodniu. Z masażu treningowego należy zrezygnować, 
co najmniej na dwa dni przed startem. 

 
Masaż przed zawodami  
Między ostatnim dniem treningu a dniem zawodów przeprowadza się silny masaż 

całkowity celem utrzymania mięśni w optymalnej gotowości startowej. 
 

Masaż startowy 
Przed startem należy przeprowadzić krótki, energiczny ale dokładny masaż kończyn 

dolnych. Rozpoczyna się w pozycji leżenia tyłem, z małym wałkiem pod stawami 
kolanowymi. Masuje się przednią stronę jednej kończyny, a potem drugiej ze szczególnym 
uwzględnieniem stawów skokowych i kolanowych. Kolejno w leżeniu przodem, z małym 
wałkiem pod stawami skokowymi, opracowuje się tylną stronę najpierw jednej kończyny,  
a później drugiej. Dużo uwagi poświęca się na masaż ścięgien Achillesa oraz mięśni 
brzuchatych łydek. Masowanie kończy się na mięśniach pośladkowych. 

Zawodników, u których występuje nadmierne pobudzenie masuje się w powolnym 
tempie i z mniejszą intensywnością głaszcząc całe ciało oraz ugniatając kilka większych grup 
mięśniowych, niezbyt obciążonych w biegu, i ponownie głaszcząc. Zamiennie można 
wykonać masaż klatki i obręczy barkowej oraz klatki piersiowej i przestrzeni 
międzyżebrowych z zastosowaniem głaskania, słabego ugniatania i słabej wibracji 
przyrządowej. 

Zawodników, u których występuje „apatia przedstartowa” w celu mobilizacji do wysiłku 
masuje się pobudzająco, w szybkim tempie i energicznie, stosując mocne głaskanie, 
rozcieranie i ugniatanie. Masując całe ciało należy oszczędzać te mięsnie, które przede 
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wszystkim będą obciążone w czasie szybkiego biegu. Zamiennie można wykonać masaż 
dolnej części grzbietu oraz klatki piersiowej i przestrzeni międzyżebrowych, posługując się 
energicznym rozcieraniem, mocnym ugniataniem i silną wibracją przyrządową. 

W przypadku niskiej temperatury otoczenia masaż powinien być bardziej energiczny, 
wspomagany maścią rozgrzewającą. 

 
Masaż powysiłkowy  
Po wysiłku wykonuje się spokojny, w powolnym tempie masaż z zastosowaniem 

głaskania, łagodnego rozcierania i ugniatania oraz wyciskania mięśni kończyn dolnych przez 
ok. 8 minut. Masuje się w pozycji leżenia tyłem, z wałkiem pod stawami kolanowymi, 
stosując poszczególne techniki równocześnie po przedniej i tylnej stronie. Przez kolejne około 
15–20 minut wykonuje się silne i energiczne rozcieranie, ugniatanie, oklepywanie i wibrację 
przyrządową, masując kark z barkami oraz grzbiet albo masuje się kończyny górne. Przy 
masowaniu kończyn górnych sportowiec nadal znajduje się w pozycji leżenia tyłem lub 
przechodzi do pozycji siedzącej, a masaż karku i grzbietu przeprowadza się w leżeniu 
przodem. Zamiennie można zastosować tylko drenaż limfatyczny kończyn dolnych. 

 
Biegi przez płotki 
Biegi przez płotki są jedną z najbardziej widowiskowych konkurencji lekkoatletycznych, 

ze względu na harmonię i precyzję ruchu, szybkość, gibkość, skoczność, siłę i wytrzymałość, 
technikę i rytm. Wymagają one wszechstronnego przygotowania. Koordynacja ruchowa, 
uzyskana dzięki uprawianiu konkurencji plotkarskich wpływa na szybką poprawę wyników  
w innych dyscyplinach (biegi, skoki, rzuty itp.). W porównaniu z biegami płaskimi bardziej 
przeciążone pracą są mięśnie przywodzące i odwodzące kończyny dolnej przenoszonej  
i mięsień trójgłowy łydki kończyny odbijającej. 

 
Masaż treningowy, przed zawodami i powysiłkowy  
Wykonuje się tak samo jak u biegających na krótkich dystansach. Niewielkie różnice 

występują w masażu startowym. 
 
Masaż startowy 
Przed startem stosuje się krótki, energiczny, ale dokładny masaż kończyn dolnych, ze 

szczególnym uwzględnieniem stawów skokowych i kolanowych, ścięgien Achillesa, mięśni 
brzuchatych łydek, mięśni pośladkowych oraz mięśni odwodzących i przywodzących staw 
biodrowy kończyny przenoszonej. 

 
Biegi średnie i długie oraz chód sportowy 
Podstawą osiągania dobrych wyników w biegach średnich i długich jest trenowanie 

wytrzymałości biegowej i wytrzymałości specjalnej, a rozwój wyników w sposób bezpośredni 
zależy od stałego wzrostu ilościowego i jakościowego obciążeń treningowych. We 
współczesnym treningu biegowym obciążenia mają głównie charakter specjalny, a treningi 
wykonywane z dużą intensywnością obejmują nawet ponad 70% całego zakresu pracy.  
U biegających na średnich i długich dystansach obciążone są wszystkie partie mięśniowe  
(w tym też intensywnie mięśnie klatki piersiowej i brzucha). Specyficzną cechą biegów 
maratońskich jest technika biegu. Jest to bieg techniką ograniczoną, oszczędną. Tułów jest 
wyprostowany, ruchy kończyn dolnych w przodzie i w tyle równoważą się amplitudą (jest to 
technika bardzo ekonomiczna). 

Chód sportowy jest to marsz w przód krokami w taki sposób, że zachowany jest ciągły 
kontakt z podłożem. W każdym kroku stopa wysunięta w przód musi koniecznie uzyskać 
kontakt z podłożem, zanim stopa pozostawiona w tyle oderwie się od podłoża. Podczas fazy 
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każdego kroku, w której stopa znajduje się na podłożu, kończyna dolna podporowa musi być 
przynajmniej przez moment wyprostowana, a w zwłaszcza musi być ona wyprostowana 
podczas położenia pionowego. 

W stosunku do normalnego chodu w chodzie sportowym wydłuża się krok i wzrasta jego 
częstotliwość, równocześnie skraca się czas faz ruchów kończyn dolnych (amortyzacji, 
odbicia, tylnego i przedniego wymachu). W momencie postawienia pięty, tj. na początku fazy 
amortyzacji kolano jest w pełni wyprostowane, a nawet przeprostowane. Specyfikę chodu 
sportowego widać też w nienaturalnym, w porównaniu z chodem normalnym, ruchu 
miednicy: następuje obniżenie tej strony miednicy, po której występuje wymach kończyny 
(jest to ruch specjalnie wytrenowany). Kończyny górne przez cały czas chodu są ugięte  
w stawach łokciowych pod kątem ok. 90°, a ich wymachy są energiczne i obszerne (łokieć  
w tylnym zamachu, a ręka w przednim zamachu unoszona jest prawie do poziomu barku). 

U chodziarzy wysiłek ma charakter typowo wytrzymałościowy. Zaangażowanie aparatu 
mięśniowego jest podobne jak u biegaczy długodystansowych. 
 

Masaż treningowy 
U biegaczy średniodystansowych i długodystansowych oraz u chodziarzy po treningu 

wykonuje się łagodny, w wolnym tempie masaż kończyn dolnych (ok. 5-6 godz. po ostatnim 
treningu, najlepiej wieczorem). Podczas masowania stosuje się głównie rozcieranie i głębokie 
ugniatanie. 

Masaż całościowy o średniej intensywności można wykonywać nawet 3 razy w tygodniu. 
W czasie takiego masażu szczególnie uwzględnia się klatkę piersiową, kark z barkami, 
grzbiet, a na kończynach dolnych stawy skokowe, kolanowe i biodrowe. Z masażu 
treningowego należy zrezygnować na 2 dni przed zawodami. 

 
Masaż przed zawodami  
Między ostatnim dniem treningu a dniem zawodów przeprowadza się mocny masaż 

całkowity, ze szczególnym uwzględnieniem klatki piersiowej, brzucha, karku z barkami  
i grzbietu. Celem masażu jest utrzymanie mięśni w optymalnej gotowości startowej. 

 
Masaż startowy 
Przed startem wykonuje się masaż sedatywny (uspokajający), w czasie którego 80% 

czasu poświęca się na dokładne rozmasowanie mięśni oddechowych (mięśnie międzyżebrowe 
i piersiowe większe), karku i barków oraz grzbietu, a 20% czasu przeznacza się na ogólny 
masaż kończyn dolnych. Masaż przeprowadza się w powolnym tempie, spokojnie, 
dostosowując siłę poszczególnych technik do indywidualnej reaktywności zawodnika. 
Rozpoczyna się od masowania - w pozycji leżenia przodem - grzbietu, uwzględniając 
przestrzenie międzyżebrowe, od linii pachowej środkowej do kręgosłupa, najpierw po jednej 
stronie, a potem po drugiej. Kolejno masuje się kark z barkami, dokładnie opracowując wały 
mięśni czworobocznych i następnie masowaniem obejmuje się mięśnie pośladkowe.  
W leżeniu tyłem masuje się klatkę piersiową, szczególnie zwracając uwagę na przestrzenie 
międzyżebrowe, od mostka do linii pachowej środkowej, najpierw po jednej stronie, a potem 
po drugiej. Dużo uwagi należy poświecić na ugniatanie mięśni piersiowych większych  
i rozcieranie połączeń mostkowo-żebrowych. Masaż kończyn dolnych przeprowadza się  
w leżeniu tyłem, z dużym wałkiem pod stawami kolanowymi. 

 
Masaż powysiłkowy  
Po wysiłku wykonuje się krótki, trwający ok. 20 minut, delikatny masaż kończyn 

górnych i obręczy barkowej oraz kończyn dolnych z zastosowaniem głaskania, rozcierania, 
ugniatania, wibracji i roztrząsania. Masowanie rozpoczyna się w pozycji siedzącej. Najpierw 
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masuje się kark z obręczą barkową, następnie jedną kończynę górną w całości, a potem drugą. 
W leżeniu tyłem masuje się równocześnie po obu stronach najpierw jedną kończynę dolną, 
a później drugą. Przez kolejne ok. 20 minut – w pozycji leżenia przodem - masuje się mocno  
i energicznie grzbiet i mięśnie przykręgosłupowe, wykorzystując rozcieranie, ugniatanie, 
oklepywanie i mocną wibracje przyrządową. Zamiennie można zastosować drenaż 
limfatyczny kończyn dolnych i górnych. W przypadku maratończyków i chodziarzy drenażem 
obejmuje się całe ciało w kilka godzin po zakończeniu biegu. 

 
Biegi przez przeszkody 
W treningu biegów przez przeszkody poza specyficznym treningiem biegowym 

obowiązuje opanowanie techniki pokonywania płotu i rowu z wodą. Technika pokonywania 
płotu jest podobna do techniki płotkowej, różni się tylko bardziej luźnym i swobodnym 
przenoszeniem ciała. Szybkość przejścia płotu jest mniejsza niż u plotkarza. W treningu 
stosuje się różne ćwiczenia, techniki przechodzenia płotów i ćwiczenia tzw. siły biegowej. 
Pokonywanie rowu z wodą nastręcza zawodnikom dużo trudności, szczególnie w drugiej 
połowie dystansu. W stosunku do biegów płaskich bardziej obciążony jest mięsień trójgłowy 
łydki kończyny odbijającej. 

Masaż treningowy, przed zawodami, startowy i powysiłkowy wykonuje się tak samo jak 
u biegających na długich dystansach. W każdym rodzaju masażu zwraca się szczególną 
uwagę na ścięgna Achillesa. 

 
Skoki lekkoatletyczne 
Skoki lekkoatletyczne (w dal, trójskok, wzwyż, o tyczce) ze względu na strukturę  

i złożoność ruchu należą do tzw. konkurencji technicznych i siłowodynamicznych  
(w całokształcie procesu szkolenia największą wagę przykłada się do wytrenowania techniki). 
Z powodu spełnienia określonych wymogów mechaniki ruchu dużą rolę odgrywają  
w skokach wielkości i proporcje ciała zawodnika, a przygotowanie sprawnościowe jest 
ukierunkowane na osiągnięcie optymalnego modelu sprawności specjalnej, pozwalającej na 
wyuczenie w ramach danej techniki najbardziej skutecznych opcji skoku. Systematyczna 
poprawa wyników w skokach ma związek z lepszym rozpoznaniem biologicznych 
możliwości ustroju, dobrą selekcją, wprowadzeniem bardziej efektywnych rozwiązań techniki 
ruchu, a także doskonaleniem zaplecza technicznego i sprzętu (skok o tyczce). Z punktu 
widzenia mechaniki, skoki można sklasyfikować jako ruchy ciał pod wpływem siły ciężkości 
i analizować zgodnie z prawami rzutu ukośnego. W skokach najbardziej przeciążone są grupy 
mięśniowe kończyn dolnych, szczególnie kończyny odbijającej. 

 
Masaż treningowy 
U skoczków po każdym treningu wykonuje się w wolnym tempie mocny masaż 

częściowy kończyn dolnych (ok. 2 godzin po ostatnim treningu, najlepiej wieczorem), 
szczególnie zwracając uwagę na ścięgna Achillesa i mięśnie brzuchate łydek.  
Po intensywnym treningu masuje się łagodniej. Stosuje się głównie rozcieranie i głębokie 
ugniatanie. Gdy nastąpi przeciążenie mięśni kończyn dolnych, zaleca się wykonać 
energiczny, o dużym nasileniu bodźca masaż grzbietu, karku z barkami i kończyn górnych 
albo zrezygnować z kolejnego treningu, zastępując go średniointensywnym masażem całego 
ciała. Masaż całkowity przeprowadza się raz w tygodniu, rezygnując wtedy z zabiegu 
częściowego. Wykonywanie masażu treningowego należy przerwać na 2 dni przed zawodami. 
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Masaż przed zawodami  
Między ostatnim dniem treningu a dniem startu na zawodach wykonuje się energiczny 

masaż całościowy celem utrzymania mięśni (szczególnie kończyn dolnych) w optymalnej 
gotowości startowej. 

 
Masaż startowy u skaczących w dal i uprawiających trójskok  
Wykonuje się krótki, ale dokładny masaż kończyn dolnych ze szczególnym 

uwzględnieniem stawów skokowych i kolanowych, ścięgien Achillesa, mięśni brzuchatych 
łydek, głównie kończyny dolnej odbijającej. Masuje się również mięśnie brzucha.  
W pierwszej kolejności w pozycji leżenia przodem masuje się tylne strony kończyn dolnych 
wraz z mięśniami pośladkowymi, a następnie w leżeniu tyłem masażem obejmuje się 
przednie strony kończyn dolnych i powłoki brzuszne. Masaż wykonuje się dostosowując siłę 
poszczególnych technik do odczuć zawodnika. 

 
Masaż startowy u skaczących wzwyż  
Stosuje się krótki, ale dokładny masaż grzbietu (mięsień prostownik grzbietu, mięśnie 

międzypoprzeczne, kolcowe, międzykolcowe, poprzecznokolcowe), mięśni skręcających 
tułów (oprócz mięśni grzbietu również mięśnie skośne brzucha), mięśni obręczy barkowej 
oraz kończyny dolnej odbijającej (głównie stawy skokowy i kolanowy, ścięgno Achillesa  
z mięśniem trójgłowym łydki oraz pośladek). W pierwszej kolejności w pozycji leżenia 
przodem masuje się grzbiet w całości, później kark z barkami oraz pośladek i tylną stronę 
kończyny dolnej odbijającej. W leżeniu tyłem masowaniem obejmuje się przednią stronę 
kończyny dolnej odbijającej. 

 
Masaż startowy u skaczących o tyczce  
Przeprowadza się krótki, ale dokładny masaż mięśni grzbietu, brzucha (mięśnie skośne 

brzucha), obręczy barkowej, kończyn górnych oraz kończyny dolnej odbijającej (szczególnie 
stawy skokowy i kolanowy, ścięgno Achillesa z mięśniem brzuchatym łydki i pośladek). 
Masowanie rozpoczyna się w pozycji leżenia przodem od grzbietu w całości, potem masuje 
się kark z barkami oraz pośladek i tylną stronę kończyny dolnej odbijającej. W leżeniu tyłem 
masuje się przednią stronę kończyny dolnej odbijającej. W pozycji siedzącej przeprowadza 
się masaż kończyn górnych. 

U wszystkich skoczków lekkoatletycznych, u których występuje nadmierne pobudzenie 
(„gorączka przedstartowa”), podobnie jak u sprinterów wykonuje się masaż sedatywny 
(uspokajający), w powolnym tempie i z mniejszą intensywnością, głaszcząc całe ciało oraz 
ugniatając kilka większych grup mięśniowych nie biorących udziału w biegu poprzedzającym 
skok i w samym skoku, przeplatając je ponownie głaskaniem. Zamiennie można 
przeprowadzić masaż karku i obręczy barkowej oraz klatki piersiowej i przestrzeni 
międzyżebrowych z zastosowaniem głaskania, słabego ugniatania i słabej wibracji 
przyrządowej. Zawodników, u których występuje „apatia przedstartowa” w celu mobilizacji 
do wysiłku masuje się tonizująco (pobudzająco) w szybkim tempie i energicznie, stosując 
mocne głaskanie, rozcierania i ugniatanie. Masując całe ciało należy oszczędzać te mięśnie, 
które przede wszystkim będą obciążone w czasie rozbiegu i skoku. Zamiennie można 
wykonać masaż dolnej części grzbietu oraz klatki piersiowej i przestrzeni międzyżebrowych, 
posługując się rozcieraniem, ugniataniem i silną wibracją przyrządową. W przypadku niskiej 
temperatury na stadionie masaż powinien być wykonany z zastosowaniem maści 
rozgrzewającej. 
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Masaż powysiłkowy 
Zaleca się wykonanie masażu kończyn dolnych (głównie kończyny odbijającej), stosując 

głaskanie, łagodne rozcieranie i ugniatanie oraz wyciskanie mniej więcej przez ok. 8 minut. 
Masowanie przeprowadza się w leżeniu tyłem, z wałkiem pod stawami kolanowymi, masując 
równocześnie po obu stronach najpierw jedną kończynę, a później drugą. Przez kolejne ok. 30 
minut masuje się szybko i energicznie kończyny górne, kark z barkami i grzbiet  
z wykorzystaniem silnego rozcierania, ugniatania, oklepywania i wibracji przyrządowej. Po 
masażu kończyn dolnych w leżeniu tyłem masuje się kończyny górne, a w leżeniu przodem 
masowaniem obejmuje się grzbiet w całości i kark z barkami. Można też zastosować drenaż 
limfatyczny kończyn dolnych. 

 
Rzuty lekkoatletyczne 
Rzuty lekkoatletyczne są konkurencjami, w których najistotniejszą rzeczą jest 

przemieszczanie sprzętu (oszczep, dysk, młot, kula) na jak największą odległość. Zasady 
wykonywania rzutów lekkoatletycznych określone są przepisami, które precyzują kształt, 
ciężar i budowę sprzętu, miejsce, z jakiego poszczególne rzuty są wykonywane, czynności 
zawodnika itp. Osiągnięcie dobrych rezultatów w rzutach uwarunkowane jest stopniem 
przygotowania fizycznego, odpowiednim poziomem rozwoju takich, cech motorycznych, jak 
szybkość, siła oraz prawidłowa technika rzutu. Inaczej mówiąc, osiągnięcie określonego 
wyniku wymaga od zawodnika dużego napięcia mięśniowo-nerwowego, dzięki któremu 
wykorzysta swoją technikę i aktualne możliwości. W trakcie rzutów najbardziej obciążone są 
mięśnie kończyn dolnych, obręczy barkowej i kończyny górnej wykonującej rzut lub 
pchnięcie (obu kończyn górnych przy rzucie młotem). 

 
Masaż treningowy 
U zawodników uprawiających rzuty lekkoatletyczne po każdym treningu wykonuje się  

w powolnym tempie, silny masaż kończyn górnych, obręczy barkowej i kończyn dolnych  
(ok. 2 godz. po ostatnim treningu, najlepiej wieczorem) z zastosowaniem rozcierania  
i głębokiego ugniatania. Po ciężkim treningu masuje się łagodniej. Masaż całościowy 
przeprowadza się 2 razy w tygodniu, rezygnując wówczas z zabiegu częściowego.  
W przypadku przetrenowania i dużego zmęczenia mięśni kończyn górnych i dolnych zaleca 
się wykonanie masażu karku z barkami i grzbietu albo zrezygnowanie z kolejnego treningu  
i zastąpienie go masażem całego ciała, o średnim natężeniu siły bodźca. Wykonywanie 
masażu treningowego należy przerwać na 2 dni przed zawodami. 

 
Masaż przed zawodami  
Między ostatnim dniem treningu a dniem zawodów wykonuje się mocny masaż 

całkowity celem utrzymania mięśni w optymalnej gotowości startowej. 
 
Masaż startowy u rzucających oszczepem  
Przeprowadza się krótki, ale dokładny masaż kończyn dolnych, głównie mięśni 

przywodzących i odwodzących w stawach biodrowych, mięśni obręczy barkowej i kończyny 
górnej wyrzucającej ze szczególnym uwzględnieniem stawu łokciowego, i mięśni 
dwugłowego oraz trójgłowego ramienia. Masowanie przeprowadza się dostosowując siłę 
poszczególnych technik do indywidualnej reaktywności zawodnika. W pierwszej kolejności 
w pozycji leżenia tyłem masuje się kończynę górną wyrzucającą i przednie strony kończyn 
dolnych, zwracając głównie uwagę na mięśnie: napinacz powięzi szerokiej, krawiecki, 
przywodziciel wielki, przywodziciel długi i przywodziciel krótki. W leżeniu przodem 
masażem obejmuje się tylne strony kończyn dolnych wraz z mięśniami pośladkowymi oraz 
kark i obręcz barkową. W pozycji siedzącej można wykonać masaż kończyny górnej 
wyrzucającej, jeżeli nie była masowana w leżeniu tyłem. 
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Masaż startowy u rzucających dyskiem 
Wykonuje się krótki, ale dokładny masaż kończyn dolnych (szczególnie stawów 

skokowych i kolanowych), mięśni grzbietu, głównie mięśni skręcających tułów (mięsień 
prostownik grzbietu, mięśnie międzypoprzeczne, kolcowe, międzykolcowe, poprzeczno-
kolcowe) oraz mięśnia piersiowego większego i obręczy barkowej po stronie kończyny górnej 
wyrzucającej. Dokładny masaż stosuje się również na kończynie górnej wyrzucającej ze 
szczególnym uwzględnieniem mięśni dłoni. W pierwszej kolejności w pozycji leżenia 
przodem masuje się grzbiet w całości, zwracając uwagę na obręcz barkową po stronie 
kończyny górnej wyrzucającej i kolejno tylne strony kończyn dolnych. W leżeniu tyłem 
masowaniem obejmuje się przednie strony kończyn dolnych i mięsień piersiowy po stronie 
kończyny górnej wyrzucającej oraz kończynę górną wyrzucającą. Kończynę górną można 
wymasować również w pozycji siedzącej. 

 
Masaż startowy u rzucających młotem 
Stosuje się krótki, dokładny masaż grzbietu, obręczy barkowej i kończyn górnych, 

szczególnie zwracając uwagę na mięśnie zginające palce. Rozpoczyna się w pozycji leżenia 
przodem od wykonania masażu grzbietu w całości, z uwzględnieniem obręczy barkowej  
i następnie masuje się kark. W pozycji siedzącej przeprowadza się masaż kończyn górnych. 

 
Masaż startowy u pchających kulą 
Przeprowadza się krótki, dokładny masaż obręczy barkowej, mięśni skręcających tułów 

(mięsień prostownik grzbietu, mięśnie międzypoprzeczne, kolcowe, międzykolcowe  
i poprzeczno-kolcowe) oraz mięśni prostujących kończynę górną wypychającą (głównie 
mięsień trójgłowy ramienia). W pierwszej kolejności w pozycji leżenia przodem wykonuje się 
masaż grzbietu w całości ze szczególnym uwzględnieniem obręczy barkowej, a w pozycji 
siedzącej masuje się kończynę górną wypychającą. 

U zawodników, u których występuje nadmierne pobudzenie („gorączka przedstartowa”) 
stosuje się masaż uspokajający, wykonywany w powolnym tempie i z mniejszą 
intensywnością, głaszcząc całe ciało oraz ugniatając kilka większych grup mięśniowych nie 
biorących udziału w rzucie czy pchnięciu, przeplatając je głaskaniem. Alternatywnie można 
wykonać masaż karku i obręczy barkowej oraz klatki piersiowej i przestrzeni 
międzyżebrowych z zastosowaniem głaskania, słabego ugniatania i słabej wibracji 
przyrządowej. Sportowców, u których występuje „apatia przedstartowa” w celu mobilizacji 
do wysiłku masuje się pobudzająco w szybkim tempie i energicznie, stosując rozcieranie, 
ugniatanie i oklepywanie. Masując całe ciało należy oszczędzać te mięśnie, które przede 
wszystkim biorą udział w rzucie lub pchnięciu. Zamiennie można przeprowadzić masaż 
dolnego odcinka grzbietu oraz klatki piersiowej i przestrzeni międzyżebrowych, wykonując 
rozcieranie, ugniatanie i silną wibrację przyrządową. W przypadku niesprzyjających 
warunków atmosferycznych i niskiej temperatury na stadionie należy użyć do masażu maści 
rozgrzewającej. 

 
Masaż powysiłkowy 
Stosuje się głaskanie, łagodne rozcieranie i ugniatanie oraz wyciskanie mięśni obręczy 

barkowej i kończyny górnej rzucającej lub pchającej przez ok. 8 minut. Masowanie odbywa 
się w pozycji siedzącej. Kolejne 10-12 minut poświęca się na masaż grzbietu w leżeniu 
przodem lub kończyn dolnych w leżeniu tyłem, stosując mocne i energiczne rozcieranie, 
ugniatanie, oklepywanie i silną wibracje przyrządową. Zamiennie można wykonać drenaż 
limfatyczny kończyny górnej wyrzucającej lub pchającej i drenaż grzbietu. 
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Gry zespołowe 
Piłka nożna jest grą zespołową, którą cechuje acykliczność i nieoczekiwane zmiany 

tempa. Wszechstronnie wpływa na rozwój całego organizmu zawodnika, szczególnie 
widoczny jest jej wpływ na układy krążenia, oddychania, nerwowy, kostno-stawowy  
i mięśniowy. W treningu należy uwzględniać ćwiczenia wpływające na rozwój 
wytrzymałości, maksymalnego tempa w czasie gry, umiejętności przystosowania się do 
zmiennego rytmu gry, szybkości. Zakres pracy zawodnika jest więc bardzo duży i wymaga 
znacznej ilości energii. Większość czynności piłkarze wykonują z małą intensywnością. 
Największe obciążenie trwa przez 5–8 sekund, po czym następuje odpoczynek czynny, który 
pozwala na częściowe zregenerowanie sił do czasu wystąpienia kolejnego maksymalnego 
obciążenia. W piłce nożnej najbardziej obciążone są mięśnie kończyn dolnych, gdyż w trakcie 
gry dominują trucht, start, przyspieszenie i biegi w tempie oraz podania, strzały, dryblingi, 
prowadzenie piłki, wyskoki, wślizgi, itp. 

Piłka ręczna jest drużynową grą sportową, na którą wpływ wywierają takie czynniki, jak 
budowa ciała, poziom cech motorycznych, specjalna sprawność fizyczna i taktyka gry. 
Zalicza się ją do tych dyscyplin sportowych, w których walka sportowa prowadzona jest  
w bezpośrednim kontakcie z przeciwnikiem. Przeważnie silna budowa fizyczna zawodników 
umożliwia skuteczną grę zarówno w ataku, jak i w obronie. Uwidacznia się to najwyraźniej  
w bezpośredniej walce o piłkę z przeciwnikiem, kiedy to najczęściej przewagę zyskuje 
zawodnik o silniejszej budowie ciała, tym bardziej że przepisy pozwalają na tzw. grę ciałem. 
Ważną rolę odgrywa też w grze poziom przygotowania motorycznego. Dystans i siła rzutu do 
bramki ma związek z siłą mięśni zawodnika. Szybkość startu i reagowania zależy od 
szybkości jako cechy motorycznej, a duże tempo gry z równoczesnym zachowaniem dużej 
siły i szybkości od wytrzymałości zawodnika. Umiejętność wymanewrowania zawodnika 
drużyny przeciwnej warunkowana jest zwinnością. Z punktu widzenia fizjologii podczas gry 
w piłkę ręczną obciążenie organizmu jest zmienne. Najbardziej obciążone są mięśnie kończyn 
dolnych, obręczy miednicznej, obręczy barkowej i kończyn górnych, szczególnie kończyny 
rzucającej. 

Koszykówka jest grą zespołową, która ze względu na szybkie tempo gry, szybki zwrot  
i różnorodność akcji jest sportem nie tylko widowiskowym, ale też zmuszającym 
zawodników do maksymalnego zaangażowania zdolności wysiłkowych. Znamienne dla 
koszykówki są różnorodne i bardzo dynamiczne ruchy, siłowa walka o piłkę, szczególnie 
duże obciążenie mięśni i aparatu więzadłowo-stawowego kończyn dolnych (zrywy, nagłe 
zatrzymania, skoki itp.) oraz ciągłe zmiany intensywności pracy mięśni. Od dobrego gracza 
wymaga się doskonałego przygotowania motorycznego zarówno pod względem szybkości, 
jak i wytrzymałości (z fizjologicznego punktu widzenia koszykówka należy do grupy sportów 
o dużym wysiłku wytrzymałościowym). 

Siatkówka wymaga od uprawiających ją graczy wysokiego poziomu sprawności ogólnej, 
specjalnej techniki, taktyki indywidualnej oraz taktyki zespołowej. Ze względu na motorykę 
należy ona do sportów o charakterze siłowo-szybkościowym, a cechują ją ruchy dynamiczne, 
acykliczne niestandardowe (każdy ruch wykonywany jest jednorazowo i krótko). Sprzyja to 
rozwojowi takich cech motorycznych zawodnika jak: siła, szybkość, wytrzymałość, 
zręczność, gibkość i skoczność. Grę w siatkówkę cechują m.in. ciągle zmieniające się 
sytuacje i długotrwały wysiłek o charakterze interwałowym i powtórzeniowym. W trakcie gry 
najbardziej zaangażowane są partie mięśniowe kończyn dolnych i kończyn górnych z obręczą 
barkową. 

Hokej na lodzie jest grą zespołową o zmiennej intensywności wysiłku, grą dynamiczną, 
wymagającą od zawodników wszechstronnego przygotowania ruchowego i psychicznego. 
Zawodnik podczas gry, oprócz zręczności, szybkości, wytrzymałości i siły, powinien 
przejawiać spostrzegawczość, szybką orientację, odwagę, bojowość i ofiarność.  
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Jazda z szybkością submaksymalną przeplata się z maksymalnymi zrywami. Taki charakter 
pracy wynika z szybkiego ataku i powrotu do obrony po utracie krążka. Rytm pracy hokeisty 
nie znajduje odzwierciedlenia w żadnym innym sporcie. Wysiłek jest tak duży, że zawodnicy 
co kilka minut, aby odpocząć, muszą opuszczać lodowisko i dokonywać zmian. Gra wymaga 
wysokiej sprawności fizycznej, koncentracji i podzielności uwagi w warunkach długu 
tlenowego. Charakterystyczną cechą hokeisty jest wytrzymałość specjalna. Kolejną cechą jest 
szybkość, która zależy od opanowania techniki jazdy i władania krążkiem. Atutem jest siła 
(gra ciałem, dynamiczne i statyczne obciążanie kończyn dolnych, walka o krążek, itp.). 
Zwinność i zręczność hokeisty przejawia się w zwrotności jazdy i zdolności manewrowania 
krążkiem. Charakterystyczna, pochylona sylwetka hokeisty w czasie gry uzasadnia wagę 
ćwiczeń korekcyjnych, wzmacniających i rozluźniających mięśnie. Najbardziej obciążone są 
mięśnie kończyn dolnych, obręczy miedniczej, obręczy barkowej i kończyn górnych.  

 
Masaż treningowy 
U zawodników uprawiających gry zespołowe po każdym treningu wykonuje się 

spokojny, ale mocny masaż karku i obręczy barkowej, kończyn górnych i dolnych (ok. 4–5 
godzin po ostatnim treningu, najlepiej wieczorem). Masuje się naprzemiennie, w jeden dzień 
kończyny górne i obręcz barkową, a w drugi kończyny dolne. Przy intensywnym treningu 
masaż częściowy należy wykonywać maksymalnie trzy razy w tygodniu. Po dużych 
obciążeniach treningowych masuje się łagodniej, wykorzystując głównie rozcieranie  
i głębokie ugniatanie. Masaż całego ciała stosuje się dwa razy w tygodniu, rezygnując 
wówczas z masażu częściowego. W przypadku przetrenowania i dużego przeciążenia mięśni 
kończyn wskazany jest masaż grzbietu, klatki piersiowej i brzucha. Można też zrezygnować  
z kolejnego treningu, a w zamian przeprowadzić masaż całego ciała, o średnim natężeniu 
bodźca. Wykonywanie masażu treningowego należy przerwać na 2 dni przed meczem. 

 
Masaż przed zawodami  
Między ostatnim dniem treningu a dniem meczu wykonuje się mocny masaż całkowity 

celem utrzymania aparatu mięśniowego w optymalnej gotowości do rywalizacji w grze. 
 
Masaż startowy u piłkarzy nożnych 
Przeprowadza się krótki, ale dokładny masaż kończyn dolnych ze szczególnym 

uwzględnieniem stawów skokowych i kolanowych, ścięgien Achillesa i mięśni brzuchatych 
łydek oraz mięśni oddechowych (mięśnie międzyżebrowe i piersiowe większe). Masaż 
wykonuje się spokojnie, dostosowując siłę poszczególnych technik do indywidualnej 
odczynowości piłkarza. W pierwszej kolejności w pozycji leżenia tyłem masuje się przednie 
strony kończyn dolnych, później klatkę piersiową (szczególnie zwracając uwagę na mięśnie 
międzyżebrowe) od linii mostkowej do linii pachowej środkowej, najpierw po jednej stronie, 
a potem po drugiej. W leżeniu przodem masowaniem obejmuje się tylne strony kończyn 
dolnych wraz z mięśniami pośladkowymi oraz mięśnie międzyżebrowe, od linii pachowej 
środkowej do kręgosłupa, najpierw po jednej stronie, a później po drugiej. 

 
Masaż startowy u piłkarzy ręcznych, koszykarzy i siatkarzy  
Stosuje się krótki, dokładny masaż kończyn dolnych, głównie ścięgien Achillesa, stawów 

skokowych i kolanowych, mięśni obręczy barkowej i mięśni oddechowych oraz kończyn 
górnych ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich stawów. W pierwszej kolejności  
w pozycji leżenia tyłem masuje się przednie strony kończyn dolnych, następnie mięśnie 
piersiowe i międzyżebrowe, od mostka do linii pachowej środkowej, najpierw po jednej 
stronie, potem po drugiej. W tej pozycji można również wymasować kończyny górne.  
W leżeniu przodem masowaniem obejmuje się tylne strony kończyn dolnych wraz  
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z mięśniami pośladkowymi oraz mięśnie międzyżebrowe, od linii pachowej środkowej do 
kręgosłupa, najpierw po jednej stronie, a potem po drugiej. Kolejno wykonuje się masaż 
karku i obręczy barkowej. Jeżeli kończyny górne nie były masowane w leżeniu tyłem, to 
należy je dokładnie wymasować w pozycji siedzącej. 

 
Masaż startowy u hokeistów 
Wykonuje się krótki, dokładny masaż kończyn dolnych, głównie stawów kolanowych, ud 

i pośladków, mięśni oddechowych, obręczy barkowej i kończyn górnych, szczególnie 
wszystkich stawów. U zawodników uprawiających hokej na trawie dokładnie masuje się 
ścięgna Achillesa i stawy skokowe. Masowanie rozpoczyna się leżeniu przodem od karku  
i obręczy barkowej ze szczególnym uwzględnieniem wałów mięśni czworobocznych i mięśni 
naramiennych. Dokładnie masuje się mięśnie międzyżebrowe, mięśnie pośladkowe i tylne 
strony kończyn dolnych. W leżeniu tyłem masowaniem obejmuje się przednie strony kończyn 
dolnych, mięśnie międzyżebrowe oraz kończyny górne. Kończyny górne można również 
wymasować w pozycji siedzącej. 

U zawodników, u których występuje nadmierne pobudzenie („gorączka przedstartowa”) 
wykonuje się masaż uspokajający, w powolnym tempie i z mniejszą intensywnością, 
głaszcząc całe ciało i ugniatając kilka większych grup mięśniowych nie biorących udziału  
w grze, a następnie ponownie głaszcząc. Można też wymasować kark i obręcz barkową oraz 
klatkę piersiową i przestrzenie międzyżebrowe, stosując głaskanie, słabe ugniatanie i słabą 
wibrację przyrządową. Zawodników, u których występuje „apatia przedstartowa” w celu 
mobilizacji do wysiłku i rywalizacji masuje się pobudzająco, w szybkim tempie i energicznie 
z zastosowaniem rozcierania, ugniatania i oklepywania. Masując całe ciało należy oszczędzać 
te mięśnie, które będą najbardziej obciążone w grze. Zamiennie można wykonać masaż 
dolnego odcinka grzbietu oraz klatki piersiowej i przestrzeni międzyżebrowych, 
wykorzystując rozcieranie, ugniatanie i silną wibrację przyrządową. U grających, na 
otwartych stadionach (piłka nożna, rugby) w przypadku niskiej temperatury powietrza masaż 
powinien być wspomagany maścią rozgrzewającą. 

 
Masaż powysiłkowy  
Wykonuje się spokojny masaż kończyn górnych i obręczy barkowej oraz kończyn 

dolnych, wykorzystując głaskanie, łagodne rozcieranie, ugniatanie, słabą wibracją  
i wyciskanie przez ok. 20 minut. Kolejne ok. 20 minut poświęca się na energiczny masaż 
mięśni przykręgosłupowych i grzbietu, stosując silne rozcieranie, ugniatanie, oklepywanie  
i silną wibrację przyrządową. Zleca się też prowadzenie drenażu limfatycznego kończyn 
górnych i dolnych (u piłkarzy nożnych tylko kończyn dolnych). 

 
Sporty walki i siłowe 
Judo i zapasy to dyscypliny, które wszechstronnie rozwijają organizm zawodnika, 

zwłaszcza siłę, zręczność, szybkość i wytrzymałość. Od uprawiających te sporty wymaga się 
niestandardowej kompilacji ruchów, i ciągłej zmienności intensywności pracy. Zawodników 
cechuje wzrost napięcia mięśniowego i nerwowego, a także szybkość reakcji na zmieniające 
się warunki walki i na różnorakie chwyty, którymi posługuje się przeciwnik w walce (oprócz 
analizatora wzrokowego istotne też jest rozwinięcie u zawodnika czucia mięśniowego). 
U judoków i zapaśników najlepiej są rozbudowane mięśnie tułowia, obręczy barkowej, 
kończyn górnych i dolnych oraz szyi. 

Pięściarstwo to dyscyplina o charakterze szybkościowo-siłowym (szczególnie szybkość 
skurczu mięśni kończyn górnych jest bardzo duża). Najbardziej przeciążone są mięśnie  
i stawy kończyn górnych (w tym szczególnie stawy promieniowo-nadgarstkowe), mięśnie 
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ramienia i obręczy barkowej, kolejno mięśnie klatki piersiowej i brzucha oraz mięśnie, stawy 
i aparat więzadłowy kończyn dolnych. 

Podnoszenie ciężarów wymaga od zawodników ogromnej siły, wytrzymałości siłowej  
i szybkości. Z tego powodu ciężarowcy wyróżniają się wyjątkowo dużym umięśnieniem 
całego ciała, a podnoszenie przez nich bardzo dużych ciężarów powoduje kolosalny wzrost 
napięcia mięśniowego i nerwowego. 

 
Masaż treningowy 
U sportowców uprawiających sporty walki i dyscypliny siłowe po treningach wykonuje 

się spokojny, ale bardzo silny masaż kończyn górnych i obręczy barkowej lub kończyn 
dolnych i obręczy biodrowej. U podnoszących ciężary może to być również masaż mięśni 
przykręgosłupowych i grzbietu. Masaż częściowy najlepiej jest stosować wieczorem, 4-5 
godz. po ostatnim treningu. Podczas masowania stosuje się przede wszystkim rozcieranie  
i głębokie ugniatanie. Masaż całego ciała przeprowadza się 2 razy w tygodniu, rezygnując  
z zabiegu częściowego. Można masować wg schematu: 
− pierwszy dzień tygodnia – masaż kończyn górnych i obręczy barkowej, 
− drugi dzień tygodnia – masaż kończyn dolnych i obręczy biodrowej, 
− trzeci tygodnia – masaż całkowity, 
− czwarty tygodnia – masaż kończyn górnych i obręczy barkowej, 
− piąty tygodnia – masaż kończyn dolnych i obręczy biodrowej, 
− szósty tygodnia – masaż całkowity, 
− siódmy tygodnia – masaż mięśni przykręgosłupowych i grzbietu. 

W przypadku przetrenowania zawodnika można zrezygnować z kolejnego treningu, 
zastępując go silnym masażem całego ciała. Wykonanie masażu treningowego należy 
przerwać na 2 dni przed zawodami. 
 

Masaż przed zawodami 
Między ostatnim dniem treningu a dniem zawodów przeprowadza się bardzo silny masaż 

całkowity celem utrzymania mięśni w optymalnej gotowości startowej. 
 
Masaż startowy u judoków i zapaśników 
Stosuje się krótki, ale dokładny masaż mięśni przykręgosłupowych, grzbietu, karku  

i barków, kończyn górnych i dolnych, szczególnie zwracając uwagę na wały mięśni 
czworobocznych, pośladki oraz wszystkie stawy kończyn. Na początku w pozycji leżenia 
przodem przeprowadza się masaż tylnej strony tułowia (grzbiet w całości, kark z barkami 
oraz pośladki). Następnie masuje się tylne strony kończyn dolnych, zwłaszcza ścięgna 
Achillesa. W pozycji leżenia tyłem masowaniem obejmuje się przednie strony kończyn 
dolnych oraz kończyny górne. Kończyny górne można masować również w pozycji siedzącej, 
uwzględniając podczas zabiegu stawy rąk, nadgarstkowe, łokciowe i ramienne. 

 
Masaż startowy u pięściarzy  
Wykonuje się krótki, ale dokładny masaż kończyn górnych, głównie mięśni prostujących 

i zginających staw łokciowy (dwugłowy i trójgłowy ramienia), mięśni oddechowych (mięśnie 
międzyżebrowe i piersiowe większe) i kończyn dolnych, W pierwszej kolejności w pozycji 
leżenia tyłem przeprowadza się masaż kończyn dolnych, najpierw jednej, a potem drugiej 
(pod stawami kolanowymi umieszcza się duży wałek). Następnie masuje się klatkę piersiową 
(mięśnie międzyżebrowe, od mostka do linii pachowej środkowej, najpierw po jednej stronie, 
a potem po drugiej oraz mięśnie piersiowe). Kolejno w leżeniu przodem masuje się mięśnie 
międzyżebrowe, od linii pachowej środkowej do kręgosłupa, najpierw po jednej stronie,  
a później po drugiej, oraz mięśnie pośladkowe. W pozycji siedzącej masowaniem obejmuje 
się kończyny górne, dokładnie opracowując stawy łokciowe i mięśnie działające na te stawy. 
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Masaż startowy u podnoszących ciężary  
Przeprowadza się krótki, ale dokładny masaż mięśni przykręgosłupowych, grzbietu, 

karku i barków, brzucha oraz kończyn górnych i dolnych, szczególnie zwracając uwagę na 
wały mięśni czworobocznych, pośladki, brzuch, stawy kolanowe, nadgarstkowe i łokciowe. 
Masowanie rozpoczyna się w pozycji leżenia przodem opracowuje się grzbiet w całości,  
a podczas masowania wałów mięśni czworobocznych uwzględnia się również mięśnie 
naramienne. W pozycji leżenia tyłem masuje się kończyny dolne i mięśnie brzucha,  
a w pozycji siedzącej masowaniem obejmuje się kończyny górne ze szczególnym 
uwzględnieniem stawów oraz mięśni trójgłowego i dwugłowego ramienia (wraz ze ścięgnem 
głowy długiej). 

U zawodników, u których występuje nadmierne pobudzenie („gorączka przedstartowa”) 
wykonuje się masaż sedatywny (uspokajający), w powolnym tempie i z mniejszą 
intensywnością, głaszcząc całe ciało oraz ugniatając kilka większych grup mięśniowych nie 
biorących udziału w czasie walki sportowej. Można też przeprowadzić masaż karku i obręczy 
barkowej oraz klatki piersiowej i przestrzeni międzyżebrowych z zastosowaniem głaskanie, 
słabego ugniatania i słabej wibracji przyrządowej. Zawodników, u których występuje „apatia 
przedstartowa” masuje się tonizująco (pobudzająco), w szybkim tempie i energicznie w celu 
mobilizacji do wysiłku i rywalizacji na macie, ringu czy pomoście. Masując całe ciało  
z zastosowaniem silnego rozcierania, ugniatania i oklepywania należy oszczędzać te mięśnie, 
które będą bardziej obciążone w czasie zawodów. Zamiennie można zastosować masaż 
dolnego odcinka grzbietu oraz klatki piersiowej i przestrzeni międzyżebrowych, 
wykorzystując rozcieranie, ugniatanie i silną wibrację przyrządową. 

 
Masaż powysiłkowy 
Stosuje się głębokie głaskanie, łagodne rozcieranie i ugniatanie mięśni kończyn górnych  

i obręczy barkowej oraz mięśni kończyn dolnych przez ok. 20 minut. Przez kolejne około  
20 minut wykonuje się energiczny masaż mięśni przykręgosłupowych i grzbietu, stosując 
rozcieranie, ugniatanie, oklepywanie i silną wibracje przyrządową. Po całej serii walk można 
zastosować drenaż limfatyczny bardziej zmęczonych kończyn. 

 
Pływanie i piłka wodna 
Specyfika pływania polega na tym, że w trakcie dynamicznej pracy narządu mchu maleje 

ciśnienie wewnątrzstawowe, co gwarantuje miękkość ruchów i umożliwia rozluźnienie 
mięśni. W dyscyplinach tych obciążone są prawie wszystkie mięśnie. Pływanie kraulem 
obciąża w większym stopniu kończyny dolne i w mniejszym kończyny górne. Pływanie 
stylem klasycznym i motylkowym angażuje głównie mięśnie kończyn górnych, tułowia  
i okolicę miednicy (mięśnie piersiowe większe, najszersze grzbietu, przywodziciele uda, 
mięśnie szyi i brzucha). W trakcie pływania obciążone są również mięśnie oddechowe. Woda 
wywiera na sportowca zanurzonego w wodzie duże ciśnienie, stąd szczególnie podczas 
wdechu klatka piersiowa musi pokonać pewien opór, co w konsekwencji wiąże się  
z dodatkowym wysiłkiem. 

Uprawiający piłkę wodną charakteryzują się bardzo dobrym umięśnieniem tułowia  
i obręczy barkowej, aczkolwiek gra ta obciąża generalnie wszystkie grupy mięśniowe. Piłka 
wodna to sport siłowo-wytrzymałościowy, wymagający od zawodników zręczności i dużego 
ubytku energetycznego. 

 
Masaż treningowy 
U pływaków po treningu wykonuje się spokojny, ale mocny masaż częściowy tych części 

ciała, które są najbardziej obciążone. U pływających stylem klasycznym i motylkowym 
masuje się mięśnie kończyn górnych, obręczy barkowej, tułowia i pośladki. Szczególną 
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uwagę należy zwrócić na mięśnie przywodziciele ramienia (mięsień piersiowy większy  
i najszerszy grzbietu) oraz na mięśnie przywodzące uda, grzbietu, klatki piersiowej i brzucha. 
U pływających kraulem więcej czasu przeznacza się ma masaż mięśni i stawów kończyn 
górnych i dolnych. U grających w piłkę wodną stosuje się masaż ogólny ze szczególnym 
uwzględnieniem wszystkich stawów kończyn górnych, mięśni grzbietu wraz z pasem 
biodrowym, klatki piersiowej i ud. Po bardzo intensywnym treningu masuje się łagodniej, 
stosując rozcieranie i głębokie ugniatanie. Masaż całego ciała ze szczególnym 
uwzględnieniem klatki piersiowej i tłoczni brzusznej przeprowadza się maksymalnie 2 razy 
w tygodniu, rezygnując z masażu częściowego. Stosując masaż u pływaków należy brać pod 
uwagę fakt, że ich mięśnie są bardzo wrażliwe na mocny i głęboki masaż, dlatego taki rodzaj 
masażu zaleca się tylko sportowcom z dużą masą mięśniową. Z masażu treningowego należy 
zrezygnować na 2 dni przed zawodami. 

 
Masaż przed zawodami 
Między ostatnim dniem treningu a dniem startu w zawodach wykonuje się masaż 

całkowity celem utrzymania mięśni w optymalnej gotowości startowej. 
 
Masaż przedstartowy  
Przeprowadza się krótki, ale dokładny masaż kończyn górnych, obręczy barkowej, 

grzbietu, mięśni oddechowych (mięśnie międzyżebrowe i piersiowe większe) oraz kończyn 
dolnych. W pierwszej kolejności w pozycji leżenia przodem masuje się grzbiet w całości ze 
szczególnym uwzględnieniem mięśni międzyżebrowych, od linii pachowej środkowej do 
kręgosłupa, najpierw po jednej stronie, a potem po drugiej. Kolejno wykonuje się masaż 
tylnych stron kończyn dolnych. W pozycji leżenia tyłem masowaniem obejmuje się przednie 
strony kończyn dolnych, klatkę piersiową (w tym szczególnie mięśnie międzyżebrowe, od 
mostka do linii pachowej środkowej, najpierw po jednej strome, a później po drugiej)  
i kończyny górne. Kończyny górne można masować również w pozycji siedzącej. 

 
Masaż powysiłkowy  
Wykonuje się głębokie głaskanie oraz łagodne rozcieranie i ugniatanie kończyn górnych, 

obręczy barkowej i kończyn dolnych przez ok. 20 minut. Przez kolejne 15–20 minut masuje 
się energicznie grzbiet w całości, stosując rozcieranie, ugniatanie i oklepywanie.  
U pływających na długich dystansach zamiennie można zastosować drenaż limfatyczny 
kończyn górnych i dolnych. 

 
Narciarstwo 
Do narciarstwa należą biegi na różnych dystansach, skoki na różnych skoczniach  

i dyscypliny alpejskie (slalomy: specjalny, gigant, supergigant oraz zjazd). 
Biegi narciarskie są cykliczną, lokomocyjną formą ruchową, charakteryzującą się 

dynamiczną, intensywną pracą prawie wszystkich grup mięśniowych (w tym też mięśni klatki 
piersiowej i brzucha). Zaangażowany jest cały układ ruchu i większość układów 
wewnętrznych. Wysiłek biegaczy ma charakter typowo wytrzymałościowy, ponieważ biegi 
trwają od kilkunastu minut do nawet kilku godzin. Bardzo ważnymi cechami biegaczy są siła, 
szybkość i koordynacja. Koordynacja narciarza związana jest przede wszystkim  
z umiejętnością poruszania własnym ciałem w dowolnych położeniach i przy dowolnej 
prędkości w połączeniu z ukształtowaniem terenu i sprzętem. 

Skoki narciarskie są bardzo trudną konkurencją techniczną, uprawianą obecnie prawie 
przez cały rok. Podstawą ich wykonywania jest szybkość, siła i zwinność, w wielu 
przypadkach decydujące są cechy psychiczne zawodników, a więc zdecydowanie, odwaga, 
zdolność koncentracji. Aby oddać jak najdalsze skoki, należy zgłębić i zrozumieć teoretyczne 
zasady skoku. Skoczek powinien orientować się, jakie siły zgodne z prawami fizyki działają 
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na jego ciało w poszczególnych fazach lotu, by przyjąć w danym momencie najbardziej 
korzystne położenie i wykorzystać siły aerodynamiczne. Najbardziej przeciążony jest aparat 
ruchowy kończyn dolnych.  

Konkurencje alpejskie narciarstwo zjazdowe może być uprawiane dzięki odpowiednim 
warunkom terenowym, śniegowym i sprzętowym. Narciarze alpejscy posiadają zazwyczaj 
bardzo dobrze rozwinięte mięśnie kończyn dolnych i tułowia. Wynika to z techniki ruchów  
w konkurencjach alpejskich. Zjazd trwa ok. 2–3 minut i obciąża najbardziej mięśnie 
prostowniki kończyn dolnych oraz mięśnie grzbietu, które pracują na granicy skurczów 
izometrycznych o małym zakresie ruchu, lecz o dużej intensywności, upośledzającej funkcje 
tzw. pompy mięśniowej.  

Slalom specjalny jest konkurencją techniczną, w którą zawodnik angażuje dużo energii, 
aktywując bardzo silnie system nerwowy. Zawodnik startujący w slalomie powinien 
odznaczać się doskonałą oceną wzrokową, mieć szybką reakcję (z uwagi na bliskie ustawienie 
bramek), siłę, elastyczność mięśni, koordynację ruchową wyczucie poślizgu nart. W trakcie 
zawodów sportowiec powinien wykazać wytrwałość psychiczną i ukierunkowaną pamięć 
specjalną, która jest niezbędna do zapamiętywania konfiguracji trasy i ustawienia bramek 
slalomowych. Slalom gigant i supergigant są konkurencjami szybkimi, uznawanymi za 
najtrudniejsze pod względem technicznym. 

Zjazd polega na przejechaniu z maksymalną prędkością specjalnie wytyczonej trasy, 
ograniczonej bramkami kierunkowymi. Niektóre odcinki trasy zawodnicy pokonują  
z szybkością ponad 100 km na godzinę. Zjazdowca powinna cechować nienaganna technika 
jazdy, dobre poczucie równowagi, precyzja ruchu, szybki refleks i zdolność rozluźniania 
mięśni. 

 
Masaż treningowy 
U biegaczy narciarskich po treningu wykonuje się łagodny masaż kończyn dolnych lub 

kończyn górnych, ewentualnie mięśni tułowia po ok. 4–5 godz. po treningu, najlepiej 
wieczorem. Masaż całkowity można stosować nawet 3 razy w tygodniu, głównie zwracając 
uwagę na klatkę piersiową brzuch, grzbiet, kark z obręczą barkową a na kończynach dolnych 
na stawy biodrowe i mięśnie pośladkowe. 

U skoczków narciarskich i narciarzy alpejskich po treningu (ok. 2 godz.) masuje się 
energicznie kończyny dolne, zastosowaniem rozcierania (stawy) i głębokiego ugniatania. 
Masaż całościowy stosuje się raz w tygodniu. Z masażu treningowego należy zrezygnować, 
co najmniej na dwa dni przed zawodami. 

 
Masaż przed zawodami  
Między ostatnim dniem treningu a dniem zawodów stosuje się dość mocny masaż 

całkowity, a u biegaczy poświęca się więcej uwagi okolicy klatki piersiowej, brzucha, 
grzbietu i karku z barkami. Celem masażu jest utrzymanie mięśni w optymalnej gotowości 
startowej. 

 
Masaż startowy u biegaczy narciarskich  
Przeprowadza się krótki, ale dokładny, sedatywny masaż kończyn dolnych, grzbietu, 

karku z barkami i mięśni oddechowych. W pierwszej kolejności w pozycji leżenia przodem 
masuje się tylną stronę tułowia, szczególnie zwracając uwagę na stawy barkowe i mięśnie 
międzyżebrowe, od linii pachowej środkowej do kręgosłupa, najpierw po jednej stronie,  
a potem po drugiej oraz mięśnie pośladkowe. Następnie masowaniem obejmuje się tylne 
strony kończyn dolnych, głównie ścięgna Achillesa i mięśnie brzuchate łydek. W pozycji 
leżenia tyłem masowane są przednie strony kończyn dolnych, z dokładnym opracowaniem 
stawów skokowych i kolanowych. Kolejno masuje się mięśnie międzyżebrowe, od mostka do 
linii pachowej środkowej, najpierw po jednej stronie, a później po drugiej, i mięśnie piersiowe 
większe. 
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Masaż startowy u skoczków narciarskich  
Wykonuje się krótki, ale dokładny masaż kończyn dolnych, mięśni przy kręgosłupowych, 

grzbietu i brzucha. Najpierw w pozycji leżenia przodem masuje się grzbiet w całości, potem 
mięśnie pośladkowe i kolejno tylne strony kończyn dolnych, głównie ścięgna Achillesa  
i mięśnie brzuchate łydek. W leżeniu tyłem masowane są przednie strony kończyn dolnych  
z dokładnym opracowaniem stawów skokowych i kolanowych. Następnie masuje się mięśnie 
brzucha, szczególnie mięśnie proste i skośne. 

 
Masaż startowy u narciarzy alpejskich  
Stosuje się krótki, ale dokładny masaż kończyn dolnych, grzbietu i brzucha, W pierwszej 

kolejności w pozycji leżenia przodem masuje się grzbiet i mięśnie pośladkowe, a następnie 
tylne strony kończyn dolnych. W pozycji leżenia tyłem masowaniem obejmuje się przednie 
strony kończyn dolnych, zwracając głównie uwagę na stawy kolanowe. Kolejno masowany 
jest brzuch, zwłaszcza mięśnie proste i skośne. 

U zawodników, u których występuje nadmierne pobudzenie („gorączka przedstartowa”) 
wykonuje się masaż sedatywny (uspokajający) dłużej, w powolnym tempie i z mniejszą 
intensywnością. Masuje się głaszcząc całe ciało i ugniatając kilka większych grup 
mięśniowych nie biorących udziału w biegu, skoku czy zjeździe. Można też wymasować kark 
i obręcz barkową oraz klatkę piersiową i przestrzenie międzyżebrowe z zastosowaniem 
głaskania, delikatnego ugniatania i wibracji przyrządowej. Sportowców, u których występuje 
„apatia przedstartowa” masuje się nieco intensywniej w celu mobilizacji do wysiłku 
(szczególnie istotne u skoczków i alpejczyków). Stosuje się silniejsze głaskanie, rozcieranie  
i ugniatanie, zachowując zasadę oszczędzania tych mięśni, które głównie będą obciążone  
w czasie zawodów. Zamiennie można wykonać masaż tonizujący (pobudzający) dolnego 
odcinka grzbietu oraz klatki piersiowej i przestrzeni międzyżebrowych z zastosowaniem 
energicznego rozcierania, ugniatania i silnej wibracji przyrządowej. W dyscyplinach 
narciarskich masaż powinien być wspomagany maścią rozgrzewającą, ze względu na niską 
temperaturę, w której odbywają się zawody. 

 
Masaż powysiłkowy  
Stosuje się wyciskanie, łagodne rozcieranie i ugniatanie mięśni kończyn dolnych  

(u biegaczy również kończyn górnych i obręczy barkowej) przez 8–20 minut. Kolejne 20–25 
minut przeznacza się na masaż grzbietu i mięśni przykręgosłupowych (u skoczków  
i alpejczyków może to być masaż kończyn górnych lub karku z barkami) z zastosowaniem 
energicznego głaskania, ugniatania, oklepywania, silnej wibracji przyrządowej i wałkowania. 
U biegaczy można zastosować drenaż limfatyczny kończyn dolnych. 

 
Łyżwiarstwo szybkie i figurowe 
Łyżwiarstwo szybkie to dyscyplina, w której najważniejsze znaczenie mają 

wytrzymałość i siła; szybkość odgrywa główną rolę w momencie odbicia oraz przy starcie 
(szczególnie na krótkich dystansach), gibkość przyspiesza opanowanie techniki jazdy, 
a w połączeniu z wytrzymałością i siłą pomaga zachować łyżwiarzowi optymalną pozycję 
podczas narastającego zmęczenia. Jazda na łyżwach angażuje przede wszystkim mięśnie 
kończyn dolnych, pośladków, obręczy barkowej i kończyn górnych. Oprócz nienagannej 
techniki jazdy, ważną rolę odgrywa budowa anatomiczna zawodnika, siła mięśni kończyn 
dolnych i pośladków, parametry fizjologicznej wydolności, cechy psychiczne i osobowość. 
Gibkość u łyżwiarza szybkiego charakteryzuje się dużą ruchomością w stawach kończyn 
dolnych (głównie biodrowych i skokowych). Pozwala ona zachować optymalną pozycję, 
korzystną dla efektywnego odbicia na odcinku startowym, w jeździe po prostej i po łuku. 
Optymalna ruchomość w stawach skokowych ułatwia przyjęcie niskiej pozycji oraz 
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równomierny rozkład obciążeń na osi: staw biodrowy-staw kolanowy-staw skokowy. 
W łyżwiarstwie figurowym mniejszego znaczenia nabiera parametr szybkości, zyskuje 
natomiast koordynacja ruchowa i zwinność. W jeździe parami obciążone są wszystkie 
mięśnie, a najbardziej mięśnie kończyn dolnych, pośladkowe, obręczy barkowej i kończyn 
górnych. W jeździe pojedynczej główne obciążenie przypada na kończyny dolne. 

 
Masaż treningowy 
U łyżwiarzy szybkich po treningu wykonuje się powolny, dosyć mocny masaż kończyn 

dolnych; u sprinterów można też masować kończyny górne lub mięśnie tułowia (u sprinterów 
mięśnie tułowia i kończyn górnych biorą większy udział w biegu niż u biegaczy 
długodystansowych). U łyżwiarzy figurowych jeżdżących parami można masować częściowo 
po treningu zarówno kończyny dolne, jak i górne, ewentualnie (ale rzadko) mięśnie tułowia. 
W jeździe pojedynczej akcent należy położyć zdecydowanie na masaż kończyn dolnych. 
Stosuje się przede wszystkim rozcieranie i głębokie ugniatanie. Masaż całkowity wykonuje 
się raz lub dwa razy w tygodniu. W przypadku przemęczenia treningiem mięśni kończyn 
dolnych wskazany jest masaż okolicy grzbietu, mięśni przykręgosłupowych lub karku  
z barkami. Z masażu treningowego należy zrezygnować co najmniej na dwa dni przed 
zawodami. 

 
Masaż przed zawodami  
Między ostatnim dniem treningu a dniem zawodów wykonuje się silny masaż całkowity 

(u biegaczy długodystansowych poświęca się więcej uwagi okolicy klatki piersiowej, 
brzucha, grzbietu i karku z barkami) dla utrzymania mięśni w optymalnej gotowości do walki 
sportowej. 

 
Masaż startowy 
Przeprowadza się krótki, ale dokładny masaż kończyn dolnych, grzbietu, karku i obręczy 

barkowej (u łyżwiarzy długodystansowych masuje się jeszcze mięśnie oddechowe).  
U łyżwiarzy figurowych (pary sportowe i taneczne) wskazane jest też wymasowanie kończyn 
górnych. W pierwszej kolejności w pozycji leżenia przodem masuje się tylną stronę tułowia 
ze szczególnym uwzględnieniem mięśni pośladkowych i obręczy barkowej. U łyżwiarzy 
długodystansowych zwraca się uwagę na mięśnie międzyżebrowe, masując od linii pachowej 
środkowej do kręgosłupa, najpierw po jednej stronie, a później po drugiej. Następnie 
masowaniem obejmuje się tylne strony kończyn dolnych, głównie ścięgna Achillesa i mięśnie 
brzuchate łydek. W leżeniu tyłem masowane są przednie strony kończyn dolnych, głównie 
stawy skokowe i kolanowe. U łyżwiarzy długodystansowych dodatkowo masuje się mięśnie 
piersiowe i międzyżebrowe, od mostka do linii pachowej środkowej, najpierw po jednej 
stronie, a potem po drugiej. 

U łyżwiarzy, u których występuje nadmierne pobudzenie („gorączka przedstartowa”) 
wykonuje się masaż sedatywny (uspokajający) w powolnym tempie i z mniejszą 
intensywnością, głaszcząc całe ciało oraz ugniatając kilka większych grup mięśniowych nie 
biorących udziału w wysiłku, a następnie ponownie głaszcząc. Można zastosować masaż 
karku i obręczy barkowej oraz klatki piersiowej i przestrzeni międzyżebrowych, wykonując 
głaskanie, słabe ugniatanie i słabą wibrację przyrządową. Łyżwiarzy, u których występuje 
„apatia przedstartowa” masuje się bardziej energicznie w celu mobilizacji do wysiłku 
(szczególnie sprinterów). Dominują rozcieranie i ugniatanie (należy pamiętać o zasadzie 
oszczędzania tych mięśni, które będą bardziej obciążone w czasie zawodów). Zamiennie 
można przeprowadzić masaż pobudzający dolnego odcinka grzbietu oraz klatki piersiowej  
i przestrzeni międzyżebrowych z zastosowaniem rozcierania, ugniatanie i silnej wibracji 
przyrządowej. W łyżwiarstwie masaż może być wspomagany maścią rozgrzewającą. 
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Masaż powysiłkowy 
Wykonuje się wyciskanie oraz łagodne rozcieranie i ugniatanie mięśni kończyn dolnych, 

obręczy miednicznej oraz obręczy barkowej przez ok. 16 minut. Następne ok. 20 minut 
przeznacza się na masaż mięśni przy kręgosłupowych i grzbietu lub kończyn górnych  
(u łyżwiarzy długodystansowych i solistów figurowych). Stosuje się silne, energiczne 
głaskanie, ugniatanie, oklepywanie, silną wibrację przyrządową i wałkowanie. U łyżwiarzy 
długodystansowych po zakończonych zawodach można zastosować drenaż limfatyczny 
kończyn dolnych. 

 
Gimnastyka 
W gimnastyce ćwiczenia bardzo różnią się od siebie. Specyfika każdej konkurencji 

gimnastycznej przejawia się w strukturze, czasie trwania i napięciu mięśniowym. Dość często 
przy wykonywaniu ćwiczeń dynamicznych charakter pracy jednych mięśni łączy się ze 
statycznym wysiłkiem innych. W treningu gimnastycznym zwraca się szczególnie uwagę na 
rozwój wytrzymałości, zręczności i siły. Z tego powodu gimnastycy mają bardzo dobrze 
rozwinięty gorset mięśniowy, mięśnie obręczy barkowej, kończyn górnych i dolnych. 

 
Masaż treningowy 
U gimnastyków po treningu powinien dominować masaż częściowy, niezbyt intensywny, 

nie trwający zbyt długo. Masuje się najczęściej mięśnie tułowia, kończyn górnych i obręczy 
barkowej (bardzo dokładnie należy wymasować ręce, grzbiet ze szczególnym 
uwzględnieniem okolicy lędźwiowej i przestrzeni międzyżebrowych). U kobiet dodatkowo 
masuje się kończyny dolne i obręcz biodrową. Masaż musi być adekwatny do uprawianej 
dyscypliny gimnastycznej. Masuje się stosując głównie rozcieranie i powolne, ale głębokie 
ugniatanie. 

 
Masaż przed zawodami 
Między ostatnim dniem treningu a dniem startu przeprowadza się średniointensywnym 

masaż całkowity w celu utrzymania aparatu ruchu w gotowości startowej. 
 
Masaż startowy 
Wykonuje się dokładny masaż całego ciała z zastosowaniem głaskania, rozcierania, 

ugniatania, pamiętając o zasadzie oszczędzania tych grup mięśniowych, które wezmą na 
siebie ciężar wykonywania ćwiczenia. 

 
Masaż powysiłkowy 
Stosuje się przeważnie wyciskanie oraz łagodne rozcieranie i ugniatanie mięśni kończyn 

górnych, obręczy barkowej i przednią stronę tułowia (lub tylną) przez 16 minut. Kolejne 20 
minut przeznacza się na energiczny masaż kończyn dolnych z zastosowaniem głaskania, 
ugniatania, oklepywania, silnej wibracji przyrządowej i wałkowania.  

Masaż wpływa dobroczynnie na organizm człowieka poprzez: 
− przyspieszenie regeneracji sił, 
− poprawę kondycji całego ciała, 
− przynoszenie ulgi dla obolałych i napiętych mięśni, 
− skuteczność w procesie odchudzania, 
− regenerację przemiany materii, 
− działanie na ciało i psychikę, dzięki czemu łatwiej pozbyć się napięć i stresów oraz 

osiągnąć upragniony spokój i odprężenie, 
− skuteczność w pozbyciu się wielu dolegliwości, przede wszystkim schorzeń kręgosłupa  

i kończyn oraz układu krążenia, 
− pobudzenie krążenia krwi, co sprawia, że organizm łatwiej pozbywa się toksyn. 
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4.2.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jakie jest funkcja masażu sportowego? 
2. W jaki sposób wykonywany jest masaż poszczególnych części ciała? 
3. Jakie wpływ wywiera masaż na organizm człowieka? 
 
4.2.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Scharakteryzuj trzy wybrane sposoby masażu. Zaprezentuj sposób przeprowadzenia 
masażu. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) wybrać sposoby masażu, które scharakteryzuje, 
2) zaprezentować charakterystykę wybranego masażu, 
3) przygotować stanowisko pracy, 
4) przygotować potrzebne środki poślizgowe i wspomagające masaż sportowy, 
5) przygotować potrzebny sprzęt, przybory, materiały do wykonania masażu, 
6) przygotować potrzebne środki dezynfekcyjne do skóry, 
7) wykonać masaż wybranym sposobem, 
8) dokonać samooceny poprawności wykonanego ćwiczenia. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− poradnik dla ucznia, 
− środki poślizgowe i wspomagające masaż sportowy, 
− sprzęt, przybory, materiały do wykonania masażu, 
− środki dezynfekcyjne do skóry. 
 
Ćwiczenie 2 

Określ, jakiemu masażowi podlegają najbardziej obciążone partie mięśni, stawy i ścięgna 
w wybranej dziedzinie sportu. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) wybrać dziedzinę sportu, w której należy wykonać masaż, 
2) określić rodzaj masażu najbardziej obciążonych części ciała, 
3) zaprezentować wyniki na forum grupy. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− poradnik dla ucznia, 
− literatura zgodna z rozdziałem 7 poradnika dla nauczyciela. 
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Ćwiczenie 3 
Scharakteryzuj czynności, jakie musisz dokonać w związku z masażem wybranych części 

ciała.  
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) wybrać części ciała do masażu, 
2) określić czynności związane z wykonywaniem masażu, 
3) scharakteryzować czynności, 
4) zaprezentować charakterystykę. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− poradnik dla ucznia, 
− literatura zgodna z rozdziałem 7 poradnika dla nauczyciela. 
 
Ćwiczenie 4 

Określ najbardziej obciążane partie mięśni podlegające masażowi w podanych 
dziedzinach sportu. 
 
Karta pracy  
 
 TAK NIE 
Najbardziej obciążone partie mięśni, stawy i ścięgna w poniżej wymienionych dziedzinach 
sportu podlegają masażowi: 
a) biegi krótkie, biegi przez płotki i skoki narciarskie – 

ścięgna Achillesa 
  

b) żeglarstwo i koszykówka – zginacze palców   
c) biegi długie – kończyny górne   
d) kajakarstwo – kończyny dolne   
e) rzut młotem – prostowniki palców   
f) skok wzwyż – mięsień piersiowy większy i kończyna 

dolna wybijająca 
  

 
Sposób wykonania ćwiczenia 

 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z materiałem nauczania 4.2.1. dotyczącym masażu w wybranych 
dyscyplinach sportu, 

2) przeczytać uważnie stwierdzenia zawarte w karcie pracy, 
3) zaznaczyć X prawidłowe stwierdzenie, 
4) porównać wyniki w grupie. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− literatura zgodna z rozdziałem 7 poradnika dla nauczyciela, 
− karta pracy,  
− przybory do pisania. 
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4.2.4. Sprawdzian postępów 
 

Czy potrafisz:  
Tak 

 
Nie 

1) wskazać jaka jest funkcja masażu sportowego?    
2) wskazać, w jaki sposób robiony jest masaż poszczególnych części 

ciała? 
  

3) wskazać jaki wpływ wywiera masaż na organizm człowieka?   
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4.3.  Rodzaje masaży sportowych 
 
4.3.1. Materiał nauczania 
 

W sporcie wyczynowym najczęściej stosowany jest następujący podział masażu 
sportowego:  
− masaż podtrzymujący – kondycyjny, 
− masaż przedstartowy – zapobiegawczy, 
− masaż międzystartowy – regeneracyjny, 
− masaż powysiłkowy – treningowy. 

 
Masaż podtrzymujący – kondycyjny stosowany jest w okresie przejściowym, tzn. 

w czasie przerwy w regularnych zajęciach sportowych. Zadaniem tego masażu jest 
utrzymanie organizmu sportowca w sprawności fizycznej. Najczęściej stosuje się masaż 
całościowy wykonywany, co drugi dzień, w celu aktywizacji układów ruchowego i ciążenia.  

Jeżeli masaż przeprowadzany jest przed południem, to powinien być wykonywany 
spokojnie, łagodnie, w powolnym tempie (cel uspokojenie). Masaż wieczorny może być 
dłuższy i bardziej intensywny. Masaż sportowy należy łączyć z innymi zabiegami 
fizykoterapeutycznymi wchodzącymi w skład odnowy biologicznej.  

 
Masaż przedstartowy – zapobiegawczy, zwany również przedwysyłkowym, 

przeprowadza się bezpośrednio przed zawodami. Zadaniem tego zabiegu jest maksymalne 
rozgrzanie w krótkim czasie tych grup mięśniowych i aparatu więzadłowo-startowego, które 
mają największy udział w zawodach. Dzięki temu więzadła zachowują elastyczność,  
a mięśnie zwiększają zdolność skurczową, tym samym stają się bardziej odporne na urazy. 
Szczególną uwagę zwraca się na rozmasowanie miejsc przyczepów ścięgien do mięśni. 
Podczas tego masażu stosuje się głównie głaskanie, rozcieranie i ugniatanie. Części ciała, 
które głównie będą obciążone w zawodach masuje się krótko, ale bardzo dokładnie, 
zwracając szczególną uwagę na elementy miękkie okołostawowe. U sportowców, u których 
występuje „apatia przedstartowa” stosuje się masaż pobudzający (tonizujący), w celu 
mobilizacji do wysiłku. 

U sportowców, u których występuje nadmierne pobudzenie („gorączka przedstartowa”) 
stosuje się masaż spokojny, rozluźniający. Masaż ten stanowi uzupełnienie rozgrzewki  
i należy go wykonać około 5 minut przed startem. W zależności od ilości masowanych grup 
mięśniowych czas masażu nie powinien przekraczać 10 minut. W dyscyplinach sportowych 
wymagających długotrwałego wysiłku stosujemy dłuższy masaż w tempie wolnym, natomiast 
w dyscyplinach wymagających krótkotrwałego wysiłku wykonujemy krótkie, energiczne 
masowanie. Szczególna uwagę należy zwrócić na okolice stawów i ścięgien przechodzące  
w brzuśce mięśniowe. Przy rozgrywaniu zawodów sportowych w niesprzyjających 
warunkach atmosferycznych masaż ten powinien być wykonywany z zastosowaniem maści  
i kremów rozgrzewających.  

 
Masaż międzystartowy – regeneracyjny, zwany również międzywysiłkowym, 

przeprowadza się w przerwie miedzy poszczególnymi startami albo bezpośrednio po 
zawodach lub intensywnym treningu. Zadaniem tego masażu jest doprowadzenie w krótkim 
czasie organizmu sportowca po dużym wysiłku do stanu prawidłowego. Masowanie 
rozpoczyna się po krótkim odpoczynku i kąpieli zawodnika. Najwięcej czasu (80%) należy 
poświecić na masaż karku i grzbietu oraz grup mięśniowych, które były najmniej obciążone. 
Najmniej czasu (20%) masujemy mięśnie najbardziej zaangażowane w wysiłek. Czas masażu 
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nie powinien przekraczać 15 minut. W przypadku dłuższej przerwy międzystartowej 
wskazane jest przeprowadzenie powtórnego masażu międzywysiłkowego po upływie  
2–3 godzin.  
 

Masaż powysiłkowy – treningowy stosuje się go w okresie całego cyklu treningowo-
startowego uwzględniając duże przeciążenia. Zadaniem tego zabiegu jest przygotowanie 
sportowca do treningu, eliminacja zjawiska przetrenowania oraz przyśpieszenie odnowy 
biologicznej organizmu. Masaż powysiłkowy przeprowadza się około 2 godziny po treningu 
lub zawodach stosując całościowy masaż trwający 60 minut. Po treningach siłowych 
masujemy dopiero po 5–6 godzinach, ze względu na procesy adaptacyjne mięśni, co 
korzystnie wpływa na wzrost siły i masy mięśniowej. Jego celem jest rozwijanie zdolności 
sportowca do pracy, zwiększenie możliwości czynnościowych jego organizmu oraz 
modyfikacja działalności mechanizmów regulacyjnych centralnego układu nerwowego. 
Stosowane chwyty głównie rozciąganie i ugniatanie powinny być mocne, głębokie  
i intensywne, a równocześnie miękkie i rytmiczne. W masażu treningowym stosuje się 
przeważnie wszystkie techniki, ale powinno dominować ugniatanie (nawet do 70% czasu 
trwania całego masażu). Im większa masa mięśniowa poddawana jest ugniataniu, tym 
większa jego efektywność zwiększa się, bowiem liczba bodźców, które w następstwie masażu 
docierają do centralnego układu nerwowego. 

Na ogół masaż ten stosowany jest u pływaków, narciarzy, lekkoatletów, tenisistów  
i kolarzy. 

 
Środki wspomagające masaż 
Masaż może być wykonywany bez użycia środków poślizgowych. Podczas 

bezpośredniego, mechanicznego rozcierania skóry podnosi się jej temperatura, w następstwie, 
czego dochodzi do przekrwienia masowanej części ciała. Masaż wykonywany na sucho może 
uszkadzać w sposób mechaniczny, więc nie powinien w tym samym miejscu trwać dłużej niż 
3–5 minut. Przed starciem naskórka chroni użycie środków poślizgowych. Do najczęściej 
używanych w masażu sportowym środków poślizgowych należą:  
− talk, 
− olej parafinowy, 
− oliwka kosmetyczna, 
− żel do masażu, 
− mydło ( w łaźniach ). 

Środki poślizgowe powinny zwiększyć poślizg ręki masażysty po skórze pacjenta, nie 
zmniejszając nadmiernie siły tarcia. 

Środki wspomagające masaż dzielimy na: 
− środki farmakologiczne, 
− preparaty wcierane w skórę i tkanki danego pacjenta: 

− rozgrzewające, 
− lecznicze, 
− odżywcze. 
Preparaty te występują w postaci kremów, żeli, emulsji i środków na podłożu 

alkoholowym całkowicie płynnym. 
 

Do najczęściej stosowanych preparatów przy urazach sportowych używa się leków 
działających przeciwbólowo i przeciwzapalnie. Środki te dzielimy na: 
− preparaty przeciwzapalne niesterydowe (Metindol maść, Fastum żel, Olfen żel, Naproxen 

żel, itp.) 
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− preparaty z kapsaicyną, wywołujące przekrwienie i zaczerwienienie skóry (Capsiderm 
N maść, Capsigel N emulsja, Capsilex maść) 

− preparaty z pochodnymi kwasu salicylowego (ABC – Salbe – maść, Lumbolin, Viprosal 
B maść, Mobilat maść). 
Do środków rozgrzewających i leczniczych zaliczamy: 

− olejek kamforowy, 
− mazidło pieprzowe, 
− terpertynę apteczną połączoną z oliwą nicejską, 
− kapsiderm, 
− kapsolin, 
− spirytus kamforowy, 
− kapsipleks. 

Do środków leczniczych, ale słabo rozgrzewających zaliczamy: 
− spirytus mrówkowy, 
− wiprosal, 
− maść tygrysia, 
− maść z jadem pszczelim, 
− propolis, 
− reparil, 
− maść butapirazolową, metindolową, woltarenową, itp. 

Do środków wspomagających zalicza się olejki eteryczne, których używa się w postaci 
kompozycji kilku olejków. Bardzo ważne jest przeprowadzenie testów alergologicznych  
u zawodników. Mieszanka zapachowa uzależniona jest od celu, jaki chce się osiągnąć lub 
rodzaju dolegliwości. W masażu sportowym najczęściej stosuje się kompozycje  
tj.: kompozycja przy bezsenności, antystresowa, uspokajająca, pobudzająca, przy kurczach 
kończyn dolnych, przeciw zmęczonym i obolałym mięśniom, na kontuzjowane stawy, 
przedstartowa, powysiłkowa, do masażu regeneracyjnego. 

Do środków odżywczych zaliczamy preparaty ziołowe oraz preparaty bogate w witaminy 
A, D, E, F, H.  

Preparaty ziołowe i witaminowe stosuje się w postaci maści i masek odżywczych. 
Aby wykonać wcieranie preparatów lub maseczkę, należy oczyścić skórę i rozgrzać ją 

odpowiednio, co ułatwi wnikanie preparatu w skórę i w głąb tkanek pod nią leżących. 
Oczyszczoną skórę masujemy najpierw na sucho bez środków poślizgowych, stosując 

głaskanie, ugniatanie, wibracje a dopiero potem nakładamy maść na masowaną część ciała  
i wcieramy ją w skórę ruchem rozcierania. Substancje płynne i emulsyjne wylewamy na 
swoją dłoń i następnie wcieramy. 

Preparat musi być w takim stopniu dawkowany, w jakim skóra jest w stanie go wchłonąć. 
W przypadku gdy zbyt duża ilość preparatu zostaje niewchłonięta, powoduje to zmniejszenie 
tarcia między ręką masażysty a ciałem pacjenta, przez co upośledzone jest wtarcie preparatu  
i nie ma efektu grzewczego. 
 
4.3.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jak możemy podzielić masaż sportowy? 
2. Czym charakteryzuje się masaż podtrzymujący i międzywysiłkowy? 
3. W jakim celu wykonuje się masaż treningowy i przedstartowy? 
4. Do czego służą środki wspomagające masaż? 
5. Jakie znasz środki wspomagające masaż i jak je można podzielić? 
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4.3.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Scharakteryzuj rodzaje masaży sportowych. Uzupełnij kartę pracy, a następnie wymień 
się kartami z koleżanką/kolegą. Uzupełnij jej/jego kartę.  
 

Karta pracy A 
 
RODZAJ MASAŻU CHARAKTERYSTYKA 
1 masaż podtrzymujący – kondycyjny  

 
 
 
 

2 masaż powysiłkowy – treningowy 
 

 
 
 
 
 

 
Karta pracy B 
 
RODZAJ MASAŻU CHARAKTERYSTYKA 
1 masaż  

przedstartowy – zapobiegawczy 
 
 
 
 

2 masaż międzystartowy – 
regeneracyjny  

 
 
 
 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z materiałem nauczania 4.3.1. dotyczącym rodzajów masażu, 
2) zapoznać się z wyrażeniami zawartymi w karcie pracy, 
3) uzupełnić kartę pracy, 
4) wymienić się kartami z kolegą/koleżanką i uzupełnić zapisy. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− przybory do pisania, 
− karty pracy A i B,  
− poradnik dla ucznia. 
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Ćwiczenie 2 
Podaj przykłady środków wspomagających masaż. 
 
Karta pracy  
 

PODZIAŁ PRZYKŁADY ŚRODKÓW 
WSPOMAGAJĄCYCH MASAŻ 

1 Środki poślizgowe 
1 
2 
3 

2 Środki rozgrzewające i lecznicze 
1 
2 
3 

3 Środki słabo rozgrzewające i lecznicze 
1 
2 
3 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z materiałem nauczania 4.3.1. dotyczącym środków wspomagających 
masaż, 

2) przeanalizować kartę pracy, 
3) uzupełnić kartę pracy, 
4) porównać wyniki w grupie. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− poradnik dla ucznia, 
− przybory do pisania, 
− karta pracy. 

 
4.3.4. Sprawdzian postępów 

 
Czy potrafisz:  

Tak 
 

Nie 
1) wymienić rodzaje masażu sportowego?    
2) określić cel wykonywania każdego rodzaju masażu sportowego?   
3) scharakteryzować poszczególne rodzaju masażu sportowego?   
4) określić cel stosowania środków wspomagających masaż?   
5) wymienić środki wspomagające masaż?   
6) sklasyfikować środki wspomagające masaż?     
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5.  SPRAWDZIAN OSIĄGNIĘĆ 

 
INSTRUKCJA DLA UCZNIA 
1. Przeczytaj uważnie instrukcję. 
2. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi. 
3. Zapoznaj się z zestawem zadań testowych. 
4. Test zawiera 20 zadań. Do każdego zadania dołączone są 4 możliwości odpowiedzi. 

Tylko jedna jest prawidłowa. 
5. Udzielaj odpowiedzi na załączonej karcie odpowiedzi, stawiając w odpowiedniej rubryce 

znak X. W przypadku pomyłki należy błędną odpowiedź zaznaczyć kółkiem, a następnie 
ponownie zakreślić odpowiedź prawidłową. 

6. Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy będziesz miał satysfakcję z wykonanego zadania. 
7. Jeśli udzielenie odpowiedzi będzie Ci sprawiało trudność, wtedy odłóż rozwiązanie 

zadania na później i wróć do niego, gdy zostanie Ci wolny czas. 
8. Na rozwiązanie testu masz 40 minut. 

 
Powodzenia! 

 
ZESTAW ZADAŃ TESTOWYCH 
 
1. Wpływ treningu fizycznego na skład krwi objawia się 

a) obniżeniem liczby krwinek czerwonych.  
b) wzrostem liczby krwinek czerwonych i obniżenia zawartości hemoglobiny. 
c) stałym poziomem zawartości hemoglobiny. 
d) obniżeniem pod wpływem treningu wytrzymałościowego zwiększonej zawartości. 

trójglicerydów oraz cholesterolu we krwi obwodowej. 
 
2. Trening fizyczny wywiera wpływ na 

a) tylko na skórę i układ krążenia. 
b) tylko na mięśnie, układ nerwowy i oddechowy. 
c) na skórę, układ szkieletowy, mięśnie, układ krążenia i krew, a także na wiele innych 

organów i narządów. 
d) tylko na układ krwionośny. 

 
3. Działanie lokalne masażu polega na 

a) wolniejszym usuwaniu produktów rozpadu powstającym w czasie pracy mięśni. 
b) nasileniu przepływu krwi przez nasze ciało, a tym samym przez nerki, czego 

dowodem jest zmniejszenie oddawania moczu. 
c) mechanicznym przepływie krwi w naczyniach krwionośnych oraz chłonki  

w naczyniach chłonnych. 
d) wzmaganiu dopływu dwutlenku węgla do komórek mięśniowych, przez co 

zwiększona jest przemiana tlenowa w mięśniach. 
 

4. Funkcją masażu nie jest 
a) zwiększenie zdolności stawów i aparatu więzadłowego. 
b) regulacja działalności poszczególnych organów. 
c) wpływ na układ nerwowy uspokajająco lub pobudzająco. 
d) przyspieszenie cyrkulacji krwi w naczyniach krwionośnych, a tym samym 

zwiększenie ilość krwi dostarczanej do płuc. 
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5. Podczas masażu sportowego nie stosuje się  
a) mieszania, rolowania. 
b) wibracji, wałkowania. 
c) rolowania, roztrząsania. 
d) roztrząsania, wwiercania. 

 
6. W chorobach skóry masaż 

a) nie może być przeprowadzany w celu rozmiękczania blizn pooperacyjnych i zrostów 
powstałych po iniekcjach domięśniowych. 

b) zaleca się w zaburzeniach odżywczych skóry. 
c) zaleca się przy żylakach bez zmian skórnych. 
d) nie stosowany jest w celach kosmetycznych. 

 
7. Oklepywanie może być stosowane w formie 

a) miotełek, wazówek. 
b) siekania, pisania. 
c) półpiąstkowej, jodełkowej. 
d) jodełkowej, ściereczek. 

 
8. W biegach przez płotki najmniej obciążone partie mięśni, stawów i ścięgien to 

a) staw skokowy, ścięgno Achillesa.  
b) mięśnie obwodzące udo przenoszonej nogi.  
c) mięśnie brzucha, obręcz barkowa.  
d) prostowniki ręki wypychającej. 

 
9. Wykonując masaż sportowy nie bierze się pod uwagę 

a) płci i wieku zawodnika. 
b) stanu wytrenowania, stopnia reaktywności neurowegetatywnej. 
c) posiłku jaki został spożyty przed masażem. 
d) rodzaju uprawianej dyscypliny sportowej. 

 
10. Masaż całkowity 

a) wykonuje się jako masaż kondycyjny. 
b) nie zapobiega odleżynom i zaburzeniom układu krążenia. 
c) nie wykonuje się w nerwicach typu psychogennego. 
d) nie wykonuje się w otyłości i nadwadze. 

 
11. Masaż powysiłkowy – treningowy 

a) zwany jest również przedwysyłkowym. 
b) maksymalnie rozgrzewa w krótkim czasie  grupy mięśniowe i aparatu więzadłowo-

startowego. 
c) przygotowuje sportowca do treningu, eliminuje zjawiska przetrenowania oraz 

przyśpiesza odnowę biologiczną organizmu. 
d) przeprowadza się w przerwie miedzy poszczególnymi startami albo bezpośrednio po 

zawodach lub intensywnym treningu. 
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12. Do środków wspomagających masaż nie 
a) zaliczamy słabo rozgrzewających tj. talk. 
b) zaliczamy środków poślizgowych, które powinny zwiększyć poślizg ręki masażysty 

po skórze pacjenta, nie zmniejszając nadmiernie siły tarcia. 
c) używa się leków działających przeciwbólowo i przeciwzapalnie. 
d) używa się do środków rozgrzewających i leczniczych, do których zaliczamy m.in. 

olejek kamforowy. 
 

13. Napięcie mięśniowe w stanie spoczynku jest różne, w zależności od charakteru 
dyscypliny sportowej, dlatego 
a) przy treningu wytrzymałościowym pobudliwość mięśnia wzrasta. 
b) najmniejsze napięcie mięśni stwierdza się u biegaczy uprawiających biegi długie.  
c) napięcie mięśniowe znacznie maleje u sportowców uprawiających dyscypliny  

o charakterze siłowym. 
d) duże napięcie mięśniowe stwierdza się u biegaczy uprawiających biegi długie. 

 
14. Do środków rozgrzewających i leczniczych nie jest zaliczany 

a) wiprosal. 
b) spirytus kamforowy. 
c) kapsolin. 
d) olejek kamforowy. 

 
15. Mięsień składa się z około 

a) 60% wody. 
b) 78% wody. 
c) 98% wody. 
d) 70% wody. 

 
16. Masaż podtrzymujący stosuje się  

a) w okresie przejściowym, w czasie przerw w regularnych treningach. 
b) po dużym wysiłku. 
c) po zawodach. 
d) po treningu siłowym. 

 
17. W technice wibracji 

a) czas trwania wibracji wynosi 20% ogólnego czasu masażu sportowego. 
b) wykonanie wibracji ręcznej jest proste technicznie i mało męczące dla masażysty, 

dlatego stosuję się ją długo. 
c) cechą charakterystyczną wibracji jest mała częstotliwość drgań o dużej amplitudzie. 
d) wykonanie wibracji przyrządowej odbywa się za pomocą impulsów prądu 

elektrycznego, sprężonego powietrza lub ciśnienia wody. 
 
18. W treningu gimnastycznym 

a) zwraca się szczególnie uwagę na rozwój mięśni. 
b) gimnastycy słabo dobrze rozwinięty gorset mięśniowy, mięśnie obręczy barkowych, 

kończyn górnych i dolnych.  
c) po treningu nie powinien dominować masaż całkowity, intensywny nie trwający zbyt 

długo. 
d) masuje się tylko mięśnie kończyn górnych. 
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19. W przypadku, gdy zbyt duża ilość preparatu zostaje nie wchłonięta 
a) upośledzone jest wtarcie preparatu i nie ma efektu grzewczego. 
b) szybciej pojawia się efekt grzewczy. 
c) zwiększa się tarcie między ręką masażysty a ciałem pacjenta. 
d) nic się nie dzieje. 

 
20. Masażem sportowym nie jest masaż 

a) podtrzymujący.  
b) międzystartowy.  
c) regeneracyjny. 
d) kosmetyczny. 
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KARTA ODPOWIEDZI 
 
Imię i nazwisko ............................................................................... 
 
Wykonywanie masażu u sportowców różnych dyscyplin sportowych 
 
Zakreśl poprawną odpowiedź. 
 

Nr 
zadania Odpowiedź Punkty 

1 a b c d  
2 a b c d  
3 a b c d  
4 a b c d  
5 a b c d  
6 a b c d  
7 a b c d  
8 a b c d  
9 a b c d  

10 a b c d  
11 a b c d  
12 a b c d  
13 a b c d  
14 a b c d  
15 a b c d  
16 a b c d  
17 a b c d  
18 a b c d  
19 a b c d  
20 a b c d  

Razem:  
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