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Streszczenie. W obecnych czasach szermierka to nowoczesny, wszechstronny i wysoce 

atletyczny sport. Jego uroki polegają na wielkiej wartości kształtującej charakter młodych 
zawodników. Uprawianie tego sportu nie tylko rozwija różnego rodzaju grupy mięśniowe, 
podnosi sprawność fizyczną organizmu, ale kształtuje również spostrzegawczość, trafność  
i szybkość reakcji oraz koordynację i orientację.  

Wraz z rozwojem szermierki rozpoczęto przeprowadzanie badań biomechanicznych 

zawodników. Ich celem była analiza ruchu zawodników podczas walki, charakterystyka 
parametrów kinematycznych mających wpływ na powodzenie akcji czy wpływ długoletniego 
treningu na postawę zawodnika.  

Cel: Celem niniejszej pracy było zbadanie czasu trwania wybranych akcji szermierczych: 

wypadu szermierczego z pozycji startowej, wypadu szermierczego poprzedzonego krokiem 

naprzód oraz wypadu szermierczego poprzedzonego krokiem wstecznym z uwzględnieniem 
różnych warunków początkowych.   

Materiał i metoda: W badaniach udział wzięło 10 szermierzy z co najmniej 5 – letnim 

doświadczeniem: dwóch szpadzistów, dwie szpadzistki i sześć szablistek. Zadaniem badanych 
było wykonanie wypadu szermierczego z trzech pozycji: pozycji startowej, wypadu 

poprzedzonego krokiem naprzód oraz krokiem wstecznym. Każda sekwencja ruchów 
wykonywana była z dwóch różnych warunków początkowych: na własne tempo, kiedy 
szermierz wykonywał ruch jak najszybciej, sam rozpoczynając ruch oraz na reakcję 
przeciwnika, gdy musiał jak najszybciej zareagować na bodziec. Bodźcem w tym wypadku 
był krok naprzód przeciwnika z ramieniem zgiętym w stawie łokciowym. Dla każdego 
rodzaju badania szermierz wykonywał pięć prób. Badanie przeprowadzono z użyciem broni.  

Podczas badań wykorzystano system pomiarowy MVN BIOMECH firmy XSENS.  

Podsumowanie: W niniejszej pracy przeanalizowano czas trwania poszczególnych faz 

wypadu szermierczego z pozycji startowej, poprzedzonego krokiem naprzód i krokiem 

wstecznym. W następnym etapie przeprowadzona zostanie analiza kinematyczna tych akcji, 

ze szczególnym uwzględnieniem przemieszczeń kątowych w stawach kończyn dolnych.  
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