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Streszczenie. Szermierka to dyscyplina olimpijska, w której zawodnicy nawiązują kontakt 
z przeciwnikiem za pomocą broni. Badania kliniczne z zakresu występowania urazów, zarówno 
u zaawansowanych jak i poczatkujących szermierzy, wykazały, że kontuzje dotyczą ok. 93% 
wszystkich szermierzy. W niniejszej pracy skupiono się na analizie parametrów stóp                     
w postawie szermierczej. Otrzymane wykazały wpływ postawy szermierczej na zmianę 
parametrów stopy oraz rozkład nacisków względem pozycji wyprostowanej. 

Celem pracy była ocena geometrii stóp u dzieci trenujących szermierkę w ramach zajęć 
dodatkowych. Realizacja zadania polegała na przeprowadzeniu badań na podoskopie 
komputerowym w pozycji wyprostowanej oraz w pozycji szermierczej. Dokonano analizy 
wybranych parametrów stopy tj.: kąt Clarke’a, indeks stopy oraz współczynnik Wejsfloga. 
Pomiary zostały przeprowadzone w grupie liczącej 12-ścioro dzieci, ćwiczących szermierkę      
w wieku 6-12 lat (3 K i 9 M). Wykorzystując podoskop komputerowy z oprogramowaniem 
EIPodo 2.10 wykonano rejestrację zdjęcia stóp w pozycji wyprostowanej (zdjęcie 
referencyjne) oraz zdjęcie stopy nogi wykrocznej i zakrocznej w pozycji wyjściowej 
zawodnika tzw. szermierczej. Podczas pozycji szermierczej zawodnicy trzymali broń (szpadę). 
Przeprowadzono analizę parametrów stóp z uwzględnieniem poziomu odniesienia dla płci               
i wieku zawodnika. Porównując parametry stopy wykrocznej względem zakrocznej podczas 
postawy szermierczej można ocenić prawidłowość obciążenia stopy. W prawidłowej postawie 
szermierczej każdy zawodnik dla stopy zakrocznej i wykrocznej powinien posiadać 
porównywalne wartości parametrów. Środek ciężkości ciała powinien znajdować się                       
w połowie odległości pomiędzy piętami zawodnika. Stopa wykroczna zgodnie z kierunkiem 
broni, stopa zakroczna w odległości 2-2,5 długości stopy zawodnika pod kątem prostym.                    
W prawidłowej postawie szermierczej obciążenie stóp powinno być równomierne, podobnie 
jak w postawie wyprostowanej. Porównując otrzymane wyniki stwierdzono różnice                      
w rozkładach nacisków w zależności od postawy. Wyraźne różnice świadczą o nieprawidłowej 
pozycji wyprostowanej lub szermierczej, ewentualnie o wadach stóp. Podobne wnioski 
otrzymano z analizy stopy wykrocznej i zakrocznej.  

Przeprowadzone badania są badaniami pilotażowymi, zatem brak jest badań 
porównawczych. Metoda podoskopowa pozwala dokonać nie tylko analizy geometrii stóp           
w pozycji wyprostowanej oraz w postawie szermierczej, ale również ocenić jakościową zmianę 
rozkładów nacisku na stopę, może posłużyć do szerszej analizy stóp dzieci trenujących 
szermierkę w uzupełnieniu o badania z platformy dynamometrycznej. 
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