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Streszczenie.1. Wstęp.Organizm siatkarza nie jest w stanie utrzymywać wysokiej formy 
przez cały sezon ligowy. Nieuniknione są jej wahania w makrocyklu treningowym [1,2]. 

Dlatego jednym z głównych zadań trenera jest prowadzenie treningu zawodników w oparciu 

o znajomo ć ich możliwo ci siłowych w trakcie rozgrywek. Celem badań było okre lenie siły 
rotatorów wewnętrznych i zewnętrznych dominującej kończyny górnej siatkarzy w trakcie 
rocznego makrocyklu treningowego. 2. Materiał i metody.Badania przeprowadzono na 13-tu 

drugoligowych zawodnikach piłki siatkowej (wiek 23,1±2,5 lat, wzrost 189,9±4,9 cm, masa 
ciała 87,8±8,9 kg). Do pomiarów momentów sił mię niowych rotatorów wewnętrznych i 

zewnętrznych stawu ramiennego wykorzystano stanowisko pomiarowe Biodex system Pro 4. 

Badania przeprowadzono 5 razy w sezonie 2015/2016: przed okresem przygotowawczym 

(pomiar 1), po okresie przygotowawczym (pomiar 2), po pierwszej rundzie zasadniczej 

sezonu (pomiar 3), po zakończeniu drugiej rundy zasadniczej sezonu (pomiar 4) oraz po 

zakończeniu fazy play-off (pomiar 5). Zawodnicy wykonali dominującymi kończynami 6 

cykli rotacji przy prędko ci kątowej ruchu ramienia 60˚/s. Wszystkie pomiary zostały 
poprzedzone 5-minutową rozgrzewką. 3. Wyniki. Zaobserwowano istotne statystycznie 

różnice warto ci momentów sił rotatorów wewnętrznych pomiędzy drugim i czwartym 
pomiarem(p≤0,001) oraz pomiędzy pierwszymi trzema a piątym pomiarem (p<0,001). Nie 

stwierdzono istotnych statystycznie różnic w przypadku rotatorów zewnętrznych. 4. Wnioski. 

Przeprowadzone badania pokazują potrzebę stałej oceny siły podczas sezonu. Spadek 

momentu siły rotatorów wewnętrznych pod koniec sezonu wskazuje na konieczno ć 
modyfikowania metod treningowych stosowanych w tym okresie. Zasadna wydaje 

sięindywidualizacja programu treningowego dla poszczególnych zawodników w czę ci 
końcowej sezonu. 
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