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Technologia w sporcie 

 

 



GPS w sporcie 

Od początku obecnego wieku podejmowano próby wykorzystania 
technologii GPS w sporcie. 

 

Z czasem proponowane rozwiązania stały się coraz bardziej precyzyjne i 
niezawodne. 

 

Obecnie aparatura wykorzystująca technologię GPS jest na tyle 
dokładna, że stosuje się powszechnie w licznych badaniach naukowych. 

 

 



Jak to działa 



GPS w naukach o sporcie 

Dotychczasowe badania dotyczyły głównie takich dyscyplin 
sportu jak: 

 

 

• Piłka nożna (Casamichana i wsp., 2012; Jastrzębski i Radzimiński, 2015) 

• Rugby (Hulin i wsp., 2014) 

• Krykiet (Petersen i wsp., 2009) 

• Hokej na trawie (Gabett, 2010) 

 

 



Co nam to daje? 
 

Dostępne obecnie mikroodbiorniki GPS dostarczają informacji 
z zakresu: 

 

• Pokonywanego dystansu  

• Prędkości biegu (jazdy) 

• Przyspieszania i hamowania 

• Wyskoków 

• Zmian kierunku poruszania się 

 

 

 



Co nam to daje? 

Dzięki kompatybilności z telemetrycznymi miernikami pracy 
serca, dostarczane są również szczegółowe informacje o 

częstości skurczów serca 



Kontrola procesu treningowego 



Jak zmienia się piłka nożna? 

Dane z 14700 meczów z ostatnich 7 sezonów: 

 

Całkowity dystans  

 

Bieg o wys. intensywności              50% 

 

Liczba sprintów                                                80% 

 
Ekstrand i wsp., 2015 



Urazy mięśniowe 



Kontrola procesu treningowego 
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Dystans pokonany sprintem oraz biegiem o wysokiej intensywności podczas 
tygodniowego mikrocyklu treningowego. 



Analizy kinematyczne 

Jedną z najbardziej popularnych form prezentacji wyników z 
zakresu lokomocji zawodników są analizy kinematyczne. 

 

Dzięki nim wiadomo, jaki dystans całkowity pokonał 
podczas meczu każdy zawodnik.  

 

Wiadomo ile wykonał sprintów, przyspieszeń oraz skoków. 

 

Znana jest również intensywność wysiłku wyrażana w 
formie np. %HRmax 

 

 



Analizy kinematyczne 

Prędkość poruszania się zawodników po boisku w analizie 
kinematycznej jest zazwyczaj dzielona na 5 stref: 

 

1. Marsz 

2. Trucht 

3. Bieg 

4. Bieg o wysokiej intensywności 

5. Sprint 

 
(Rampinini i wsp., 2007; di Salvo i wsp., 2007) 



Analizy kinematyczne 

Większość autorów proponuje stosowanie jednolitych, 
bezwzględnych kryteriów, służących do podziału stref 

prędkości. 

 

Należy jednak zauważyć, że takie rozwiązanie nie 
uwzględnia indywidualnego potencjału zawodnika. 



Indywidualizacja analiz 
kinematycznych 

Badania wyraźnie wskazują, że młodzi zawodnicy mają 
mniejsze możliwości kinematyczne niż seniorzy.  

 

Podobne wnioski można wyciągnąć porównując kinematykę 
kobiet i mężczyzn trenujących piłkę nożną (Jastrzębski i wsp., 2015) 



Indywidualizacja analiz 
kinematycznych 



Indywidualizacja analiz 
kinematycznych 



Definicja sprintu 

Sprint w piłce nożnej bywa najczęściej definiowany jako 
bieg z określoną prędkością (np. 25 km/h).  

Dwyer i Gabbett, 2011 



Definicja sprintu 

W celu uzyskania takiej prędkości zawodnik musi pokonać 
około 15-20 metrów i potrzebuje na to około 2,5 sek. 

 

Niektórzy zawodnicy (młodzież, kobiety) nie są w stanie 
osiągnąć granicznej prędkości biegu dla sprintu. 

 
 



Indywidualizacja analiz 
kinematycznych 

Prędkość biegu przy AT 

 

Prędkość maksymalna 



Kontrola procesu treningowego 



Kontrola procesu treningowego 



Porównanie środków 
treningowych 

bieg ciągły vs małe gry 

Czas pracy: 4 min 

Gra 4vs4 z br. 

40m x 30m 

Gra dowolna 

Czas pracy: 4 min 

Int: 90-95%HRmax 



Bieg ciągły  Małe gry 

% HRmax 

Dystans [m] 

Vśr [m/s] 

RPE 

LA [mmol/L] 

92,3 ± 1,75 92,1 ± 1,95 

989 ± 91,2 585± 69,5 

4,1 ± 0,52 2,4 ± 0,35 

7,4 ± 0,95 8,5 ± 1,11 

6,9 ± 1,28 8,1 ± 1,62 



Skąd ta niespójność…? 

Przyspieszenia i wyhamowania 



Podział 

Przyspieszenia 
 

LACC: 1-2 m/s2 

MACC : 2-3 m/s2
 

HACC : >3 m/s2
 

 

Zwalnianie 
 

LDEC: -1 - -2 m/s2 

MDEC : -2 - -3 m/s2
 

HDEC : > -3 m/s2
 

 

Akenhead i wsp., 2013  



Bieg ciągły  Małe gry 

LACC [m] 

MACC [m] 

HACC [m] 

LDEC [m] 

MDEC [m] 

6,1 ± 1,61 43,5 ± 11,95 

2,4 ± 0,94 18,9 ± 4,96 

- 11,8 ± 3,55 

4,6 ± 1,05 29,9 ± 8,17 

1,9 ± 0,88 14,1 ± 4,74 

HDEC [m] - 11,5 ± 2,45 



Bieg ciągły  Małe gry 

Przyspieszenia 

Wyhamowania 

8,5 ± 1,36 74,2 ± 7,12 

6,5 ± 0,94 55,5 ± 5,17 



Przyspieszenia + wyhamowania 
(% dystansu całkowitego) 

1,52% 

22,02% 
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Małe gry a mecz 

Małe gry 
(4 x 4 min) 

Mecz  
(90 min) 

Wskaźnik 
procentowy 

Dystans 2358 11350 20,8% 

Przyspieszenia 266 1146 23,2% 

Wyhamowania 218 930 23,4% 



PIŁKA NOŻNA NIE JEST 
NAUKĄ !!! 

NAUKA JEST PO TO, ABY 
WSPIERAĆ ROZWÓJ PIŁKI 

NOŻNEJ ! 



DZIĘKUJE ZA UWAGĘ! 


