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    Streszczenie, Wstęp: Aktualny rozwój sportowego poziomu przede wszystkim wiąże się z 
wykonywaniem coraz trudniejszych i bardziej złożonych ruchów. Jednakże sama realizacja 
wspomnianych ewolucji jest możliwa tylko w przypadku ich dokładnego poznania co jest podstawą do 
efektywnego nauczania i doskonalenia techniki sportowej. Pierwszym etapem dokładnej analizy ruchu 

jest opis jego struktury. Do identyfikacji struktury fazowej ruchu stosowane są podstawowe parametry 

kinematyczne i kinetyczne. Natomiast późniejsza analiza uzyskanych w pomiarach wartości wielkości 
fizycznych umożliwia wskazanie cech najbardziej istotnych i różnicujących efektywność wykonania 
zadania motorycznego. Pomiary, ich analiza i ostateczna interpretacja ma szczególne znaczenie 

w przypadku nowych dyscyplin jeszcze mało opisanych w literaturze. Przykład takiego sportu stanowi 

dynamicznie rozwijający się snowboard, gdzie ważność podejmowania badań wsparta jest dodatkowo 
aspektem bezpieczeństwa. 
Cel: Celem badań była analiza porównawcza wybranych parametrów kinematycznych fazy lotu salt 

“wildcat” z pojedynczym i podwójnym obrotem w snowboardzie. 

Materiał i metody: Eksperyment przeprowadzono w obiekcie „Freestyle Park” w Chorzowie. 

Wykorzystano optoelektroniczny system Vicon składający się z 10 kamer NIR Bonita 

z oprogramowaniem Nexus śledzących ruch markerów rozmieszczonych na ciele badanego 

w charakterystycznych punktach antropometrycznych zgodnie z protokołem Plug In Gait 
(umiejscowienie 39 markerów) wspartego dodatkowymi 2 markerami na końcach deski 
snowboardowej i 2 markerami na progu rampy. Osoba badana w wieku 26 lat o masie ciała 65kg i 
wysokości ciała 174cm charakteryzowała się 10-letnim stażem treningowym oraz była członkiem 

grupy specjalizacji intruktorskiej snowboardu AWF Katowice. Łącznie zarejestrowano 6 poprawnie 

wykonanych salt “wildcat” z najazdu do gąbek (4 pojedyncze i 2 podwójne). Specyfikacja najazdu: 

wysokość platformy startowej 5,6 m; długość najazdu 16,6 m; wysokość progu 2,3 m; kąt progu 
rampy 30

o
. 

Wyniki: Zarejestrowano ruch markerów fizycznych a w programach Nexus i Matlab wyliczono 

położenia markerów wirtualnych oraz wyliczono podstawowe parametry kinematyczne: 
przemieszczenie pionowe środka masy (COM – ang. centre of mass) [m] i prędkości liniowe COM 

[m/s], sumaryczny moment bezwładności [kg*m2
] oraz energie: kinetyczne ruchu postępowego i 

obrotowego oraz  potencjalną [J]. 

Wnioski: Wyznaczone przebiegi pozwalają na stworzenie opisu aktualnie prezentowanej techniki 

ruchu badanego oraz na porównanie u tej osoby struktury salta pojedynczego i podwójnego. Powyższe 
dane mogą zostać wykorzystane do obiektywnej poprawy efektywności realizowanej przez zawodnika 

ewolucji, zaś rozszerzenie pomiarów o kolejne osoby mogłoby stanowić wspomaganie procesów 

treningowych w snowboardzie jak i posłużyć do stworzenia modelu salta z większą ilością obrotów, 
co wspierałoby dalszy rozwój dyscypliny zachowując aspekt bezpieczeństwa sportowca. 
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