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1. WSTĘP 
 

Axel Paulsen jest skokiem uznanym, w świcie łyżwiarstwa figurowego, za najtrudniejszy i 
jednocześnie najwyżej punktowany, według oficjalnej punktacji ISU (International Skating 
Federation). Podczas tego skoku zawodnik wykonuje w locie o pół obrotu więcej niż 
wskazywałaby na to nazwa skoku, co staje się przepustką do wykonania kolejnych skoków o 
większej liczbie obrotów. Dlatego, kinematyczne analizy skoku Axel podejmowane są przez 
wielu naukowców, a ich wyniki interesują również trenerów ([1], [2], [3]). Brak jest 
doniesień, w których podjęto próbę analizy skoku Axel wykonywanego na sali gimnastycznej 
(„na sucho”- warunki nienaturalne). Jest to jedna z technik, uważana i wykorzystywana przez 
wielu światowych trenerów za niezbędny element treningowy. Dlatego podjęty cel pracy 
dotyczył porównania biomechaniki skoków w różnych warunkach (lód i sala gimnastyczna) 
oraz próby wskazania tych składowych kinematycznych, które, w skoku wykonanym poza 
lodem, w istotny sposób wpływają i kształtują umiejętności łyżwiarza podczas skoku w 
warunkach naturalnych.  
 
 
2. MATERIAŁ I METODA BADAŃ 
 

W analizie przypadku, udział wziął pierwszy i jedyny w Polsce zawodnik wykonujący skok 
3A oraz skoki poczwórne. Wiek badanego 17 lat, masa mc = 68 kg i wysokość ciała  
w = 170 cm. Staż treningowy zawodnika – 12 lat. Zawodnik wykonał po 6 wyskoków 
podwójny Axel Paulsen (2A) zarówno w warunkach naturalnych jak i nienaturalnych.  

Skoki nagrane zostały 2 kamerami Canon LEGRIA HV40 o częstotliwości klatek 50 Hz 
ustawionymi w stosunku do siebie pod kątem ok. 90 stopni, dla osiągnięcia efektu 3D. 
Przeprowadzona analiza skoków w programie APAS 2000, odbywała się w przestrzeni 
trójwymiarowej w trakcie trwania całości każdego z wyskoków. Przeanalizowano: kąty w 
stawach kończyn dolnej (skokowo-goleniowym (α – lewa; α‘- prawa kończyna dolna), 
kolanowym (β, β’), biodrowym (δ, δ’), przemieszczenie (hy) środka ciężkości i prędkość (vodb) 
i kąt odbicia (γ). Zbadana została również powtarzalność wykonania skoków na lodzie oraz w 
sali. W tym celu obliczono względny błąd pomiarowy, który nie przekraczał on 3 % zarówno 
w skokach na lodzie (L) jak i na sali (S). 
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3. WYNIKI BADAŃ 
 
Schematy przebiegu całego skoku 2A przedstawiono na ryc.1. Na podstawie wstępnych analiz 
wykazano, iż prędkość rozbiegu podczas skoku wykonywanego w różnych warunkach znacząco 
różnicowała próby. W skoku na lodzie prędkość nabiegu vxzmax osiągnięta przez zawodnika była 
ponad 50% większa niż zaobserwowana podczas skoku na sali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ryc. 1 Kinematograf przebiegu skoku podwójnego Axel Paulsen (2A) wykonywanego w warunkach 
naturalnych z podziałem na 3 fazy 

W tabeli zamieszczono wyniki kątów w głównych stawach kończyn dolnych oraz położenia i 
prędkości SC w czasie odbicia oraz kat odbicia (γ) uzyskane podczas skoków w warunkach na 
lodzie (L) i na sali (S). 

Tab. 1 Wartości wybranych zmiennych uzyskanych podczas skoku w różnych warunkach  
 vodb 
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γ 
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β’  
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δ’  
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L 5,2 3,6 44 133 110 146 117 151 90 0,648 
S 2,9 4,3 77 141 104 158 109 165 76 0,925 

Różnica % 44 16 42 5 5 8 7 9 15 30 
 
 
4. DYSKUSJA I WNIOSKI 
 

Biomechanika skoków wykonywanych w warunkach naturalnych i nienaturalnych nie jest 
jednoznacznie podobna, istnieją istotne parametry skoków na sucho mogące w znaczny sposób 
wpływać na wykonanie skoków na lodzie. Wykazano, iż od momentu całkowitego 
przeniesienia ciężaru ciała na lewą kończynę dolną (podporową) w fazie wejścia do skoku, 
schemat ruchu był porównywalny. Natomiast mniejsza prędkości w czasie najazdu, pozwoliła 
uzyskać większą dynamikę odbicia (vymax; hmax). Taki nawyk ruchowy może pomóc zawodnikowi 
rozwijać umiejętność jak najbardziej dynamicznego zatrzymania prędkości poziomej najazdu na 
lodzie i równie dynamicznego „wyjścia w górę”, czyli wyprowadzenia ciała w odbiciu pod jak 
największym kątem, co wpływa na wysokość skoku i czas lotu ([1], [2]).  
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