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Streszczenie. Wstęp. Każdy ruch szczególnie szybki wywołuje zakłócenia równowagi. W 

celu utrzymania stabilnej postawy ciała centralny układ nerwowy korzysta z antycypacyjnego 
mechanizmu, który aktywuje lub hamuje pracę mięśni posturalnych jeszcze przed 
wystąpieniem spodziewanego zakłócenia (Belenkiy, Gurfinkel i Pal’tsev, 1967; Bouisset  

i Zattara, 1987). Zmiany te występują do kilkuset ms przed wystąpieniem zakłócenia i 
nazwane zostały antycypacyjnym dostosowaniem posturalnym (ang. APA- anticipatory 

postural adjustment). Podczas inicjacji chodu tj. szczególnym zadaniu wymagającym zmiany 
płaszczyznny podparcia, wstępowanie APA ma na celu nie tylko utrzymanie stabilnej 
postawy, ale również transfer masy ciała w kierunku nogi postawnej oraz wygenerowanie 
dodatkowej siły, która przemieści ciało w pożądanym kierunku ( Lepers i Brenière, 1995; 

Yiou, Schneider i Roussel, 2007). APA jest nieodłącznym elementem akcji wykonywanych z 
własnej inicjatywy (Latash i wsp., 1995). Kiedy rozpoczęcie ruchu dowolnego odbywa się 
pod presją czasu, w warunkach reakcji prostej (RT), przedział czasowy pomiędzy 
wystąpieniem APA a rozpoczęciem ruchu zmniejsza się aż do momentu, w którym APA i 
ruch występują równocześnie (De Wolf, Slijper i Latash, 1998).  

Cel pracy. Określenie wpływu czasu występowania APA (tAPA) na szybkość reakcji i jej 

składowe podczas wypadu szermierczego. 

Materiał i metody. Przebadano 8 zawodniczek kadry narodowej w szermierce (wiek 26±4 

lat, wysokość ciała 173±4,75cm, masa 62,75±8,97kg). Zadaniem zawodniczek było 
wykonanie wypadu szermierczego jak najszybciej na sygnał. Do pomiaru wykorzystano 
bezprzewodowe EMG powierzchniowe oraz akceletormetr (Noraxon, Telemyo DTS Desk 

Recevier). 
Wyniki. Uzyskano istotny statystycznie (p≤0,05) ujemny współczynnik korelacji pomiędzy 
tAPA a szybkością reakcji (ρ=-0,395).  Współczynnik korelacji pomiędzy tAPA a czasem 

reakcji (ρ=-0,285) oraz czasem wykonania wypadu ( ρ= -0,372) nie był istotny statystycznie.   
Wnioski. Czas występowania APA w warunkach reakcji prostej nie wpływa na czas reakcji 
oraz czas ruchu prostego w badanej grupie. W relacji tAPA z szybkością reakcji można 
zauważyć efekt skalowania, jednak temat ten wymaga dalszych badań. 
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