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WSTĘP
Jestem zawodnikiem sportów wodnych od 1998 roku. Przygodę rozpocząłem od
kajakarstwa klasycznego, aby ostatecznie zająć się piękną, lecz niedocenianą przez
wielu dyscypliną jaką jest Kajak Polo. Od pierwszego dnia styczności z tym sportem
wraz z kolegami rozpoczęliśmy swój wkład w rozwój i rozpowszechnianie go w Polsce.
Nie byliśmy pierwsi, jednak nikt nie miał wzorców czy jakiejkolwiek literatury na temat
Kajak Polo, która dałaby wiedzę na temat i pomysł na kolejny dzień. W Polsce ten sport
powstawał praktycznie od zera i toczył się własnym życiem. Wiele wspaniałych osób
wniosło część swojego życia w poziom jaki osiągnęliśmy dzisiaj. W dniu ukończenia tej
pracy również ja dokładam cegiełkę do rozwoju Kajak Polo w Polsce.
Informacje zawarte w tej pracy skierowane są do wszystkich trenerów i
instruktorów pragnących poszerzyć swoją wiedzę o zasób gier i zabaw możliwych do
zastosowania w treningu Kajak Polo. Większość z nich - zmodyfikowane jak i te
własnego autorstwa - skierowana jest głównie do zawodników młodszej daty. Gry i
zabawy same w sobie mają stanowić atrakcyjną formę wprowadzenia do dyscypliny jak
i pierwsze kroki w kierunku uprawiania sportu na międzynarodowym poziomie.
Zawodnicy starsi, mimo że ukierunkowani na trening specjalny, znajdą w tej pracy
formę relaksu i rozrywki. Będzie to zwłaszcza odpoczynek dla układu nerwowego i
psychiczne odprężenie w okresie ciężkich i czasem monotonnych treningów.
Książki, o które się oparłem to zbiory gier i zabaw stosowanych w nauczaniu
zespołowych gier sportowych. Praca napisana jest na podstawie analizy tekstów tych
książek oraz wynikającej z wieloletniego doświadczenia zawodniczego obserwacji
uczestniczącej.
Fotografie zawarte w pracy zawierają obraz wykonywanego elementu i zostały
wykonane dzięki uprzejmości zawodników MOSW Choszczno. Obszar między
bramkami nie jest ograniczony linami i te w opisach zabaw podaję umownie.
Obserwowane akcje nie są więc rozgrywane na boisku lecz na obszarze treningowym
między dwoma bramkami.

3

ROZDZIAŁ I
Wybrane zagadnienia
1. Charakterystyka dyscypliny
Kajak Polo to spektakularna i wartko rozwijająca się dyscyplina podlegająca pod
ICF (International Canoe Federation), niepodobna do żadnego innego sportu
kajakowego. Kajak Polo to gra zespołowa podczas, której dwie pięcioosobowe drużyny
rywalizują ze sobą. Zawodnicy poruszają się w specjalnych kajakach po odpowiednio
oznaczonym boisku na akwenie wodnym. Celem jest trafienie do bramki zawieszonej
dwa metry nad wodą na obu stronach prostokątnego boiska. Boiska mogą znajdować się
zarówno na otwartych akwenach jak i na basenach.
Mecze kontrolowane są przez sędziów, a sama rywalizacja wymaga
zastosowania od zawodników szerokiej gamy technik kajakowych w tym eskimoski.
Jest to bardzo użyteczne gdy gracz jest w posiadaniu piłki, a przeciwnik przewraca go
do wody. Dogrywka (złota bramka) jest używana do rozstrzygnięcia meczy, które
wymagają wyłonienia zwycięzcy.
Dobrze wyszkolony zawodnik na poziomie narodowym i międzynarodowym
charakteryzuje się ogromną sprawnością fizyczną, doskonałą kontrolą łódki oraz
umiejętnościami związanymi z używaniem piłki, które dostarczają zagrań atrakcyjnych
dla kibica.
Kajak Polo to gra, którą na poziomie klubowym uprawiają tysiące zawodników
– chłopców, dziewcząt, mężczyzn i kobiet. Rywalizują wzajemnie w turniejach
dzielonych na kategorie zależnie od umiejętności. Gra jest idealna dla wszystkich
kajakarzy, którzy chcą doskonalić swoje kajakarskie techniki.
Kajak Polo jest obecnie uprawiane w ponad 50 krajach na wszystkich
kontynentach przy wzrastającym zainteresowaniu mediów. Europejskie turnieje są
obecnie turniejami o najwyższym światowym poziomie. Same międzynarodowe
odbywają się niemal każdego weekendu w roku. 1

1

Canoe Polo: http://www.canoeicf.com/icf/Aboutoursport/Canoe-Polo.html
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2. Historia

2.1 Początki
Pierwsze zapiski o różnych grach w piłkę na łódkach pojawiają się w Wielkiej
Brytanii w czasopismach już pod koniec XIX wieku. Magazyn Punch of the London
Charivarl opublikował w 1875 roku drzeworyt zatytułowany “Polo na morzu”. Rysunek
ten przedstawiony poniżej ukazuje mężczyzn oraz kobiety w pełnych kostiumach
kąpielowych stojących na płaskogrzbietowych łodziach z podwójnym kadłubem i
walczących o piłkę dwupiórowymi wiosłami. W 1880 roku kolejne czasopismo z
Londynu -

The Graphic, publikuje ilustrację zatytułowaną „Piłka wodna nad

nadbrzeżem Huntera, Szkocja”. Ilustracja ta różniła się jednak od pozostałych:
zawodnicy siedzieli okrakiem na drewnianych beczkach, ozdobionych końskimi łbami i
ogonami. Sam fakt pozostania w siodle na beczce przypominającej konia był
wystarczająco wyzywający. Kolejny obraz ze zbioru The Graphic z roku 1884
zatytułowany „Piłka wodna” przedstawia już graczy siedzących w kajakach. Wszystkie
te gry były swego rodzaju atrakcją służącą zaspokajaniu potrzeb zabawy i rozrywki.
Żadna z nich nie rozwinęła się jednak w znane dzisiaj Kajak Polo

.
Rysunek 1: “Polo na morzu” Punch of the London Charivarl 1875.
Źródło: http://www.hickoksports.com/history/canoepolo.shtml

W latach dwudziestych XX wieku, w ramach wprowadzenia do kajakarstwa,
wioślarze w Niemczech i Francji grali w gry z piłką na kajakach. Celem tych gier było
głównie rozwinięcie umiejętności pływania na rzece. Z uwagi na brak szeroko
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rozwiniętego transportu w tamtych czasach tylko najwięksi entuzjaści kajakarstwa
decydowali się na wyprawy treningowe na rzeki. Trudno więc było przyciągnąć
nowych zawodników jak również publiczność. Gry kajakarskie z piłką stanowiły
ciekawe wprowadzenie do dyscypliny, ponadto stanowiły łatwo dostępne wyzwanie. W
1926 roku, Niemiecki Związek Kajakowy wprowadził Kanupolo w celu zachęcenia
nowych członków, a także w celu wzmacniania więzi między już obecnymi
zawodnikami. Opublikowano wówczas pierwsze zasady gry. Od początku stosowano
składane kajaki, które w latach 30-tych zostały wyparte przez drewniane modele
długości ponad 4 metrów. Powierzchnia rozgrywek była dość duża, gdyż boisko miało:
99-120 m długości i 50-90 m szerokości. Bramki o wymiarach 4 m szerokości i 1,5 m
wysokości postawione były na wodzie. Każdy zespół składał się z 11 graczy, a sama gra
składała się z dwóch połów po 45 minut, analogicznie do zasad piłki nożnej. Wraz z
upływem czasu obszar boiska został zmniejszony do rozmiarów 60-90 m na 40-60 m, a
czas gry skrócono do 30 minut na każdą połowę. Redukcji do 5 uległa także ilość
zawodników w drużynie. Do roku 1935 Kanupolo na obszarze Niemiec stało się
dyscypliną z własnym zarządem, podręcznikami szkoleniowymi oraz spójnymi
zasadami gry. W związku z wybuchem II Wojny Światowej do roku 1965 rozwój tej
dyscypliny został zatrzymany a zainteresowanie nią spadło. Regularne rozgrywki
wznowiono dopiero w 1969 roku.
Francuski Klub Kajakowy w 1929 roku wprowadził na obszarze swojego
państwa kajakowe gry piłką do programu festiwali kajakowych. W roku 1935 grupa
wioślarzy ustaliła wytyczne dla gry, którą nazwali „Kajak Polo”. Obszar gry wynosił
60-100 m długości przez szerokość rzeki. Bramki były ustawione na wodzie, a drużyny
składały się z 3, 4 lub 5 łodzi. Celem powstania tej gry było zróżnicowanie szkolenia
oraz testowanie umiejętności wioślarskich. Stworzenie konkurencyjnej dyscypliny nie
było zamierzone. Tymczasem już w 1943 zasady gry zostały ujednolicone. Obszar gry
zredukowano do wymiarów 80 m długości na 35 m szerokości.
Wiadomo również, że polo kajakowe było grane w Wielkiej Brytanii w latach
50-tych, jednak nie wiadomo jaką obrało formę i jak się rozwinęło.
Od 1952 roku do lat 70-tych na terenie Australii wykorzystywano do podobnej
rozrywki kajaki krajoznawcze z dwoma osobami na każdej łódce. Wioślarz na dziobie
zagrywał piłkę, podczas gdy wioślarz na rufie sterował łódką.
Gra w Kajak Polo znana jest od wielu lat. Grano na rzekach i jeziorach używając
różnego rodzaju łodzi, na różnych boiskach, stosowano różne zasady gry, różne nazwy i
6

różne były powody gry. Nie było potrzeby gruntownej zmiany czegoś, co było po
prostu dającą satysfakcję rozrywką.2

2.2 Rozwój technologii
Zupełnie niezależnie w 1966 roku Bert Keeble z Narodowego Stowarzyszenia
Szkół Żeglarskich został poproszony przez Borough of Newham z Londynu o
wyprodukowania kajaka do nauki pływania na basenach krytych. W latach 60-tych
rozwojowi podstawowych umiejętności, takich jak obracanie się w kajaku, sprzyjał
program budowy basenów przy szkołach. Niektóre z basenów stały się publiczne i były
otwarte dla każdego. Ich wymiary ograniczały się do wielkości 10 m x 25 m, dlatego
właśnie poproszono o wyprodukowanie małego, drewnianego kajaka w celu jak
najlepszego

wykorzystania

dostępnej

przestrzeni.

Projekt

zaowocował

wyprodukowaniem krótkiej łódki z zaokrąglonym dziobem i rufą, aby nie zniszczyć
brzegów basenu. W późniejszym czasie Alan Byde, starszy trener w Brytyjskim
Związku Kajakarskim (BCU) skonstruował podobną łódź z tworzywa sztucznego
wzmocnionego włóknem szklanym i nazwał ją Baths Advanced Trainer (BAT). Te
wydarzenia miały kolosalny wpływ na dalsze zmiany w kajakowym polo. Basen
znacznie ograniczył dostępną dla zawodników przestrzeń, a łódki, dzięki temu że
mniejsze, stały się bardziej zwrotne. Istniejące dotąd zasady współzawodnictwa również
miały w niedługim czasie ulec zmianie.3

2.3 Ewolucja formy
Wraz z rozwojem technologii i upływem czasu pojawiać zaczęły się pierwsze
turnieje międzynarodowe. Sport ten zaprezentowany jako demonstracyjny podczas
pokazu „Crystal Place” w Londynie w 1970 roku wzbudził nie lada zainteresowanie. W
związku z sukcesem odniesionym podczas pokazu zaplanowano, aby pierwsze
Angielskie Mistrzostwa Narodowe odbyły się następnego roku podczas Narodowego
Pokazu Kajaków. Od tej pory Mistrzostwa Narodowe były organizowane co dwa lata

2

Ian Beasley, Australian Canoeing:
http://www.canoe.org.au/?Page=7497&MenuID=Disciplines%2F97%2F0%2CCanoe_Polo%2F77%2F22
30%2F0.
3
Tamże .
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upowszechniając tym samym angielską wersję gry w polo na kajakach. Pod koniec lat
70-tych Anglie, Francja, Szwecja, Australia, Holandia i Hiszpania grały w pewną,
aczkolwiek niespójną formę Kajak Polo.
Oliver Cock, trener w Brytyjskim Związku Kajakowym napisał zasady gry
obowiązujące na zawodach w Crystal Place w 1970 roku. Niektóre w nich to np. bramki
o wymiarach 1 m x 1 m zawieszone 2 m nad lustrem wody, czy całkowity zakaz
zagrywania piłki wiosłem. Na pierwszych Mistrzostwach Anglii w 1971 roku pojawiły
się pierwsze skandale wynikające z niekonsekwentnego sędziowania, oraz przepisu
zakazującego zagrywanie wiosłem. Drużyna szkolna, która zagrała w wielkim finale
przegrała właśnie przez odrzucenie ich stylu gry. Złożono zażalenie do Brytyjskiego
Związku Kajakowego w rezultacie czego utworzono Brytyjski Komitet ds. Kajak Polo
w celu przygotowania spójnego zestawu reguł.
Pierwsze, brytyjskie przepisy powstały w 1972 roku. Komitet postanowił
zaszczepić te zasady w innych krajach, ale napotkał zdecydowany opór. W rezultacie
utrzymały się dwie odmiany gry, a zwolennicy każdej z nich żarliwie bronili
preferowanego stylu. Anglia, Francja i Australia wolały wersję przyjętą przez Brytyjską
Unię Kajakową (z ang. BCU) z bramkami 1 m x 1 m umieszczonymi 2 m nad taflą
wody pozwalającą na zagrywanie piłki jedynie ręką. Niemcy, Włochy i Holandia
wybrały grę na dużym boisku z bramkami na wodzie, w której piłkę odbijało się
również za pomocą wiosła.
W 1986 roku Międzynarodowa Federacja Kajakowa (z ang. ICF) opublikowała
nową, wspólną wersję reguły, co nastąpiło po burzliwych, lecz sukcesywnych
rozmowach. Pierwszy pokaz według nowych zasad odbył się podczas kajakowego
Pucharu Świata w sprincie w Duisburgu w 1987 roku. To właśnie wydarzenie można
uznać za początek współczesnej formy rozgrywek. Od tego momentu Kajak Polo jest
oficjalną dyscypliną sportową. Uzgodniono, że mecze rozgrywane będą na boisku o
mniejszych wymiarach z bramkami umieszczonymi nad wodą, piłkę można rzucać ręką
jak i zagrywać wiosłem, a do gry używa się łodzi BAT.4

4

Tamże.
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2.4 Sport międzynarodowy
Międzynarodowe zasady gry w Kajak Polo organizacji ICF zostały ustalone w
roku 1990. Obszar gry o wymiarach 30 x 20 metrów (w późniejszym okresie zmieniony
na 35 x 23 metry), bramki o wymiarach 1,5 x 1 metr znajdujące się 2 metry nad taflą
wody. Czas składa się z dwóch dziesięciominutowych połów.∗
Pierwsze Mistrzostwa Świata w Kajak Polo organizowane przez ICF miały
miejsce w Sheffield, w Anglii w 1994 roku. Wzięło w nich udział osiemnaście krajów z
całego świata. Zgłoszonych zostało osiemnaście drużyn męskich (Australia, Niemcy,
Wielka Brytania, Holandia, Francja, Belgia, Irlandia, Węgry, Włochy, Nowa Zelandia,
Republika Chińska – Tajwan, Południowa Afryka, Finlandia, Austria, Japonia, Brazylia,
Portugalia, Kanada) oraz sześć kobiecych (Australia, Wielka Brytania, Francja,
Niemcy, Nowa Zelandia, Irlandia). Wyniki Mistrzostw Świata mężczyzn i kobiet
przedstawiają się następująco:

Tabela 1: Klasyfikacja kobiet na MŚ w latach 1994-2008
Rok i
miejsce

Złoto

Srebro

Brąz

1994
Anglia

Australia

Niemcy

Wielka Brytania

1996
Australia

Wielka Brytania

Australia

Niemcy

1998
Portugalia

Australia

Wielka
Brytania

Francja

2000
Brazylia

Niemcy

Wielka
Brytania

Francja

2002
Niemcy

Niemcy

France

Australia

2004
Japonia

Wielka Brytania

Niemcy

Francja

2006
Holandia

Niemcy

Nowa Zelandia

Holandia

2008
Kanada

Wielka Brytania

Niemcy

Francja

Źródło: http://www.hickoksports.com/history/canoepolo.shtml

∗ Wybrane przepisy Kajak Polo (Przepisy opublikowane przez ICF w 2005 roku)
znajdują się w aneksie na końcu pracy.
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Tabela 2: Klasyfikacja mężczyzn na MŚ w latach 1994-2008

Rok i miejsce

Złoto

Srebro

Brąz

1994
Anglia

Australia

Wielka Brytania

Francja

1996
Australia

Australia

Włochy

Niemcy

1998
Portugalia

Australia

Wielka Brytania

Włochy

2000
Brazylia

Wielka Brytania

Holandia

Niemcy

2002
Niemcy

Wielka Brytania

Holandia

Niemcy

2004
Japonia

Holandia

Niemcy

Wielka Brytania

2006
Holandia

Francja

Włochy

Holandia

2008
Kanada

Holandia

Francja

Włochy

Źródło: http://www.hickoksports.com/history/canoepolo.shtml

Kamieniem milowym w rozwoju dyscypliny było pojawienie się Kajak Polo jako
konkurencji Igrzysk Sportów Nieolimpijskich (World Games) w Duisburgu w 2005
roku.
Kajak Polo jest sportem polegającym na szybkości, technice i współpracy. Na
wysokim poziomie jest on prawdziwą ucztą dla oka. Dzięki efektownym zderzeniom
oraz technice posługiwania się piłką i kajakiem jest to wydarzenie jedyne w swoim
rodzaju. W dniu dzisiejszym jest to pełnoprawny sport, nie odmiana innych dyscyplin.5

Rysunek 2: Nieprzepisowa próba zdobycia piłki
5

Tamże.
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ROZDZIAŁ II
Stosowanie zabaw i gier ruchowych
1. Zabawy i gry ruchowe w strukturze czasowej treningu
Poniższy rozdział ma na celu przedstawienie możliwości wykorzystania zabaw i
gier ruchowych w strukturze czasowej rocznego cyklu treningowego (makrocyklu) oraz
w pojedynczej jednostce treningowej. Zbiór poniższych informacji wraz z wiedzą, którą
każdy trener (instruktor) winien posiadać odnośnie teorii treningu sportowego oraz jego
struktury czasowej pozwoli na wtłoczenie zabaw i gier do planu treningowego.
Roczny cykl treningowy składa się z trzech faz, które pokrywają się z okresami:
-

faza budowy formy z okresem przygotowawczym,

-

faza utrzymania formy z okresem startowym,

-

faza częściowej utraty formy z okresem przejściowym.

Strukturę każdego okresu tworzą podokresy, mezocykle, mikrocykle i jednostki
treningowe.6
Teoria treningu sportowego charakteryzuje te składowe jako trzy rodzaje cykli:
-

długie (makrocykle) – wieloletnie, roczne, półroczne;

-

średnie (mezocykle) – składające się z określonej liczby mikrocykli;

-

małe (mikrocykle) – składając się z kilku jednostek treningowych, te natomiast
stanowią najmniejsze ogniwo struktury.7

2. Okres przygotowawczy
Okres

przygotowawczy

charakteryzuje

się

największym

nasileniem

i

możliwościami wykorzystania zabaw i gier ruchowych w całorocznym cyklu
treningowym. Nasilenie będzie odwrotnie proporcjonalne do wieku, poziomu
przygotowania, stażu treningowego zawodnika itp. Okres ten dzieli się na trzy
podokresy:

6
7

-

przygotowania wszechstronnego,

-

przygotowania ukierunkowanego,

M. Bondarowicz, Zabawy i gry ruchowe w zajęciach sportowych, Warszawa 1994, s.15.
H. Sozański (red.) Podstawy teorii treningu sportowego, Warszawa 1999.
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-

przygotowania specjalnego.

Pierwsze mikrocykle charakteryzują się małą intensywnością obciążeń. Wskazane
więc jest, aby dominowały zabawy i gry rozwijające sprawność ogólną. Późniejszym
celem tego okresu jest zwiększeniem wydolności wysiłkowej organizmu oraz
formowaniem nowych i przekształcanie opanowanych wcześniej nawyków ruchowych.
Zaleca się tu stosowanie intensywniejszych zabaw i gier rozwijających sprawność oraz
zabawy i gry doskonalące i formujące nawyki związane z elementami technicznymi.
Dominują mikrocykle ogólnorozwojowe. Każdy kolejny powinien zawierać zabawy i
gry o większym stopniu trudności i obciążenia.
Podokres przygotowania ukierunkowanego jest traktowany jako przejściowy
między wszechstronnym i specjalnym. Zmianie ulega tu proporcja czasowa zajęć.
Pojawia się więcej ukierunkowanych kosztem ogólnorozwojowych. Zawierają one
ćwiczenia pomocnicze wspomagające doskonalenie elementów techniki w danej
dyscyplinie sportu.. Z zakresu zabaw i gier ruchowych powinny tu dominować gry
zawierające wiele elementów technicznych, jak również zabawy i gry ruchowe
wpływające na rozwój sprawności w najwyższym stopniu.
Podokres przygotowania specjalnego powinien skupiać się na rozwoju sprawności
specjalnej oraz umiejętnościach techniczo-taktycznych.. Powinny być stosowane
zabawy i gry ruchowe o dużym natężeniu i dynamice, jak również te rozwijające
sprawność specjalną. Zaleca się również korzystanie z zabaw i gier aktywizujących i
doskonalących koncentrację uwagi oraz koordynacyjnych.8

3. Okres startowy
Okres startowy to okres składający się z dwóch podokresów: stabilizacji formy i
startowego. Wykorzystanie zabaw i gier ruchowych jest tu najmniejsze w całorocznej
strukturze treningu sportowego. Zabawy i gry powinny być bardziej widoczne w
podokresie stabilizacji formy, gdzie pełnią one rolę dopełnienia do treningu
kształtującego sprawność specjalną, technikę, taktykę. Używane są również w
stabilizacji poziomu specjalnego oraz podtrzymania przygotowania wszechstronnego
zawodnika. W podokresie startowym wykorzystanie zabaw i gier ruchowych jest
minimalne. Występować mogą w mikrocyklach wprowadzających i odbudowujących.
8

M. Bondarowicz, Zabaw ...,dz .cyt., s.15-17.
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W przypadku gry okres startowy dyscypliny jest długi, wykorzystanie zabaw i gier
ruchowych powinno mieć miejsce w mezocyklach odbudowujące-przygotowawczym i
odbudowująco-podtrzymującym.9

4. Okres przejściowy
Okres ten składa się z podokresów czynnego wypoczynku i wdrożenia do pełnego
wysiłku. Nasilenie wykorzystania zabaw i gier ruchowych jest tu większe niż w okresie
startowym, lecz mniejsze niż w przygotowawczym.
Podokres czynnego wypoczynku charakteryzuje się stosowaniem licznych zabaw i
gier, ale nie związanych z uprawianą dyscypliną sportu. Ich zadaniem jest przede
wszystkim umożliwienie czynnego wypoczynku dla systemu nerwowego.
Wdrożenie do pełnego wysiłku ma na celu przygotowanie organizmu do wejścia w
nowy okres przygotowawczy kolejnego mezocyklu. Zabawy i gry ruchowe powinny w
połączeniu

z

innymi

środkami

sprzyjać

realizacji

zadań

przyjętych

przez

szkoleniowca.10

5. Charakterystyka jednostki treningowej
Jednostka treningowa to najmniejsza składowa struktury treningu i składa się z
trzech części: wstępnej (rozgrzewki), głównej (podstawowej) i końcowej. Jej treść i
budowa uzależniona jest od wielu czynników takich jak m.in. rodzaj dyscypliny
sportowej, cel treningu, poziom zawodników czy umiejscowienie jej w cyklu
treningowym.
Cześć wstępna powinna zawierać zabawy i gry ruchowe ożywiające. Mają one na
celu przygotowywać organizm do zadań występujących w części głównej.
Konstrukcja części podstawowej zależy od celu, jaki szkoleniowiec stawia
zajęciom. Cytując Mariana Bondarowicza przedstawiam cele jakie powinna spełniać
właśnie w tej części:
-

rozgrzewka partii mięśniowych w celu ich przygotowania do wykonania
kolejnego ćwiczenia,

9

Tamże, s.17.
Tamże, s.17-18.

10
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-

wzmożenie koordynacji ruchowej,

-

stworzenie najdogodniejszych warunków do czynnego wypoczynku,

-

doskonalenie umiejętności technicznych zawodników,

-

rozwijanie sprawności fizycznej

-

aktywizacja zawodników11

Trener powinien być świadom faktu, że pod koniec części głównej może wystąpić u
zawodników tzw. „przesyt przyboru”, lub znużenie obciążeniem systemu nerwowego
spowodowane zbyt wieloma powtórzeniami danego elementu. W takiej sytuacji należy
przerwać aktualne ćwiczenie i wprowadzić zabawę lub grę nie związaną z dyscypliną
lub danym elementem w celu ożywienia zawodników, podniesienia ich aktywności i
chwilowego odpoczynku ze strony układu nerwowego.
W części końcowej lekcji gry i zabawy powinny być stosowane w miejscu
ćwiczeń uspokajających. Dobrze dobrana i atrakcyjna zabawa kończąca trening może
wywołać u zawodników zadowolenie i dobre samopoczucie nawet po dużych
obciążeniach stosowanych w części głównej.12

Rysunek 3: Zderzenie zawodników podczas startu do piłki

11
12

Tamże, s.18-19.
Tamże, s.18-19.
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ROZDZIAŁ III
Gry i zabawy ruchowe
1. Gry i zabawy kształtujące umiejętności strzałów, podań i chwytów
ręką lub wiosłem.

Piłka goni piłkę
(modyfikacja: Czesław Sienek, Zabawy ruchowe w nauczaniu sportowych gier
zespołowych, „piłka goni piłkę s.9)

Przybory i urządzenia: dwie piłki
Uczestnicy: dowolna ilość
Organizacja i przebieg gry:
Zawodnicy ustawiają się na obwodzie koła. Podzieleni są na dwie drużyny, a uczestnicy
ustawiają się naprzemiennie. Piłki znajdują się u zawodników różnych drużyn,
ustawionych naprzeciw siebie na obwodzie koła. Na znak drużyny podają piłkę między
swoimi graczami starając się,
kierując piłkę po obwodzie koła,
dogonić piłkę przeciwnika. Gra
zostaje przerwana w momencie,
gdy

piłka

jednej

drużyny

zostanie dogoniona przez piłkę
drugiej
zdobywa

drużyny.
wówczas

Drużyna
punkt.

Wygrywa drużyna z większą
liczbą punktów.
Uwagi metodyczne:

Rysunek 4: Piłka goni piłkę

Częste wypadanie piłki z rąk lub niedokładne podania, często odbite od kajaka
powodują że gra jest zbyt trudna. Zalecam wówczas stworzenie jednej drużyny co
uprości grę. Pracując wspólnie starają się podawać do partnera obok goniąc drugą,
również wspólną piłkę.
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Dziad niski
(modyfikacja: Czesław Sienek, Zabawy ruchowe w nauczaniu sportowych gier
zespołowych, „podrywka rzucana” s.10)

Przybory i urządzenia: minimum jedna piłka
Uczestnicy: dowolna ilość
Organizacja i przebieg gry:
Zawodnicy ustawieni na obwodzie koła. W środku koła znajduje się przynajmniej jeden
zawodnik, którego celem jest przechwycenie piłki. Zawodnicy na obwodzie wymieniają
między
Zabronione

sobą

podania.

jest

podawanie

piłki do zawodników stojących
obok oraz nieprzepisowe są
podania między zawodnikami,
które są wyższe niż zasięg
wiosła zawodnika w środku.
Gracz,

którego

podanie

zostanie przecięte zmienia się
ze środkowym.
Uwagi metodyczne:

Rysunek 5: Podanie na wysokości wiosła, dozwolone

Zależnie od liczby i poziomu umiejętności graczy można wprowadzić większą ilość
piłek i większą ilość środkowych.

Odbijany w kole
(modyfikacja: Czesław Sienek, Zabawy ruchowe w nauczaniu sportowych gier
zespołowych, „odbijany w kole” s.12)

Przybory i urządzenia: jedna piłka
Uczestnicy: 3-6 zawodników
Organizacja i przebieg gry:
Zawodnicy ustawiają się w wąskim kole, tak aby dzioby ich kajaków stykały się ze
sobą. Zawodnik posiadający piłkę podrzuca ją. Zadaniem zawodników jest odbijanie
piłki dowolną powierzchnią wiosła, tak aby utrzymać ją w powietrzu. Dozwolone jest
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wielokrotne odbijanie piłki przez
tego samego zawodnika w celu
opanowania jej. Piłkę opanowaną
należy odbić do innej osoby w kole.
Uwagi metodyczne:
Zabawa nie jest stosowana w formie
rywalizacji.

Zawodnikom

o

wyższych umiejętnościach można
zalecić odbijanie piłki na niższej
wysokości.

Rysunek 6: Odbicie przez dwóch zawodników jednocześnie

Piłka w kole
(modyfikacja: Czesław Sienek, Zabawy ruchowe w nauczaniu sportowych gier
zespołowych, „piłka w półkolu” s.22)

Przybory i urządzenia: jedna piłka
Uczestnicy: minimum 4 zawodników
Organizacja i przebieg gry:
Zawodnicy ustawiają się na obwodzie
koła dziobami skierowanymi do środka.
Wewnątrz staje jedna osoba z piłką.
Wersja I:
Zawodnik z piłką podaje ją do osoby na
obwodzie, do której ustawiony jest
przodem. Zaraz po podaniu wykonuje

Rysunek 7: Podanie bokiem – Wersja II

zwrot w prawą (lub lewą) stronę, ustawiając się frontalnie do kolejnej osoby na
obwodzie. Tuż po wykonaniu zwrotu następuje oddanie piłki z obwodu. Środkowy po
chwycie wykonuje podanie do osoby stojącej naprzeciw.
Wersja II:
Środkowy po podaniu piłki na obwód stoi w miejscu. Gdy piłka wróci z obwodu,
podaje stojąc bokiem do osoby ze swojej prawej (lub lewej) strony. Kolejne podanie
wykonuje za plecy, i tak dalej po obwodzie koła stojąc dziobem cały czas w tym samym
kierunku.
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Celowanie w piłkę
(modyfikacja: Czesław Sienek, Zabawy ruchowe w nauczaniu sportowych gier
zespołowych, „celowanie w piłkę” s.68)

Przybory i urządzenia: piłka na osobę
Uczestnicy: dowolna, parzysta ilość
Organizacja i przebieg gry:
Zawodnicy dobierają się w pary. Płynąc obok siebie jedna osoba z pary wyrzuca piłkę
na

dowolną,

wcześniej

ustaloną

odległość. Zadaniem
drugiej

osoby

jest

trafienie w piłkę, gdy
ta dotknie wody. Po
wykonaniu

próby

obie osoby zbierają
piłki

z

wody

i

następuje zmiana ról.
Osoba

która

wyrzucała piłkę

Rysunek 8: Próba trafienia w piłkę rywala leżącą na wodzie

stanowiącą cel staje się tym, którego zadaniem jest w ten cel trafić. Każde trafienie w
piłkę daje 1pkt. Trafienie liczy się tylko, gdy piłka opadając bezpośrednio uderzy w
drugą lub gdy dotknie jej po mocnym rzucie od powierzchni wody.
Uwagi metodyczne:
Zabawa jest bardzo interesująca, gdy długości zabawy nie wyznacza czas, lecz dystans.
Może być więc stosowana przy rozpłynięciu po treningu.
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Żonglerka drużynowa
(modyfikacja: Czesław Sienek, Zabawy ruchowe w nauczaniu sportowych gier
zespołowych, „kto dłużej bez błędu” s.96)

Przybory i urządzenia: jedna piłka na drużynę
Uczestnicy: minimum 2 osoby
na drużynę
Organizacja i przebieg gry:
Zawodnicy danej drużyny stają
w kole. Ich zadaniem jest
wymiana podań przy użyciu
wiosła.

Każdorazowo

piłka

powinna zostać przyjęta na

Rysunek 9: Podanie piłki wiosłem

dowolne pióro i dowolnym piórem podana. Każdy ma 5 sekund na oddanie piłki
współćwiczącemu.
Uwagi metodyczne:
Zadaniem drużyn jest wykonanie możliwie największej liczby podań bez upadku piłki
na powierzchnię wody. Wygrywa drużyna, która popełniła mniej błędów przez
określony czas.

Traf w boję
(modyfikacja: Czesław Sienek, Zabawy ruchowe w nauczaniu sportowych gier
zespołowych, „traf do strefy z zagrywki” s.)

Przybory i urządzenia: boje na liniach boiska lub na jeziorze, piłka na osobę
Uczestnicy: dowolna ilość
Organizacja i przebieg gry:
Zawodnicy ustawiają się w jednym uzgodnionym miejscu. Ich zadaniem jest trafienie
jak najbliżej boi, lub innego obiektu (piłki, innej łódki). Wygrywa zawodnik, którego
piłka znajdzie się najbliżej celu w momencie pierwszego kontaktu z wodą.
Uwagi metodyczne:
Cel powinien oddalony być na tyle daleko, aby wymuszać od zawodnika silny rzut,
który sprawi mu problem z celnością.
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Trójkąt ochronny
(modyfikacja: Czesław Sienek, Zabawy ruchowe w nauczaniu sportowych gier
zespołowych, „obrona piłki lekarskiej” s.146)

Przybory i urządzenia: 3-4 piłek
Uczestnicy: 8-12 zawodników
Organizacja i przebieg gry:
Trzech zawodników ustawia się tworząc trójkąt, wewnątrz którego znajduje się piłka
inna niż pozostałe (kolor, waga). Zadaniem tej trójki jest ochrona piłki. Pozostali
zawodnicy

zajmują

dowolne pozycje na
zewnątrz trójkąta. Ich
zadanie to trafić jedną
z piłek znajdujących
się na obwodzie w
piłkę

chronioną

w

trójkącie. Zawodnicy
do

obrony

mogą

używać rąk, wioseł,
powierzchni kajaków,
lub własnego ciała.

Rysunek 10: Zawodnicy w czerwonych kapokach ochraniają piłkę

Uwagi metodyczne:
Zabawa wymusza na zawodnikach obu formacji komunikację w celu lepszej
współpracy. Zawsze, gdy piłka z obwodu wpadnie między kajaki broniących,
zobligowani są oni do wyrzucenia jej na zewnątrz w okolice przeciwników. Każde
trafienie w piłkę to -1pkt. dla drużyny broniącej. Zabawa trwa przez ustalony przez
szkoleniowca czas, po którym następuje zmiana formacji broniącej. Wygrywa trójka,
która straciła najmniej punktów.
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Strzelanie rzutów karnych i bronienie ich
(modyfikacja: Czesław Sienek, Zabawy ruchowe w nauczaniu sportowych gier
zespołowych, „strzelanie rzutów karnych i bronienie ich” s.164)

Przybory i urządzenia: jedna piłka mniej niż zawodników
Uczestnicy: minimum 2 osoby
Organizacja i przebieg gry:
Zabawa odwzorowuje zgodnie z przepisami element, jakim są rzuty karne wykonywane
po nierozstrzygniętej dogrywce meczu. Jeden z zawodników ustawia się pod bramką i
unosi wiosło do góry chroniąc drogę do bramki. Jest on bramkarzem. Drugi zawodnik
ustawia się ciałem na wysokości boji 4.5m. Podnosi piłkę do góry i od tego momentu
ma 5 sek. na wykonanie dowolnego strzału na bramkę. Po wykonaniu rzutu karnego
wykonuje go kolejna osoba w kolejce. Po ukończeniu kolejki następuje zmiana
bramkarza.

Kapitan podaje gęsiego
(modyfikacja: Czesław Sienek, Zabawy ruchowe w nauczaniu sportowych gier
zespołowych, „piłka do podającego” s.171)

Przybory i urządzenia: jedna piłka na drużynę
Uczestnicy: minimum 3 osoby na drużynę
Organizacja i przebieg gry:
Kapitan z piłką ustawia się naprzeciw swojej
drużyny.
„gęsiego”

Gracze

drużyny

twarzą

do

ustawiają

piłki.

Na

się
znak

prowadzącego kapitan podaje piłkę do osoby
z

drużyny stojącej

najbliżej,

po

czym

otrzymuje piłkę z powrotem. Następnie
wykonuje podanie do drugiego w rzędzie,
trzeciego i tak dalej aż ostatnia osoba w
drużynie odda piłkę kapitanowi. Wygrywa
rząd, który jako pierwszy wymieni wszystkie
podania z kapitanem.

Rysunek 11: Ostatni zawodnik łapie piłkę
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Strzały seriami do bramki
Przybory i urządzenia: jedna piłka mniej niż jest zawodników
Uczestnicy: minimum 3 osoby
Organizacja i przebieg gry:
Na bramce ustawia się bramkarz. Pozostali zawodnicy ustawiają się jeden za drugim na
jednym skrzydle. Pierwszy zawodnik płynie w stronę bramkarza i oddaje rzut ze
skrzydła. Zaraz po nim płyną kolejno pozostali zawodnicy drużyny. Po wykonaniu serii
ze skrzydła wykonywana jest seria ze środka i z drugiej strony boiska.
Uwagi metodyczne:
Zależnie od poziomu grupy i umiejętności bramkarza można zwiększyć częstotliwość
napływania zawodników ze strzałem na bramkę. Im szybciej będą oddawane kolejne
strzały tym mniej czasu na przyjęcie pozycji będzie miał bramkarz.

Strzały do bramki z półobrotu
(modyfikacja: Czesław Sienek, Zabawy ruchowe w nauczaniu sportowych gier
zespołowych, „strzały do bramki z półobrotu” s.218)

Przybory i urządzenia: jedna piłka na zawodnika
Uczestnicy: dowolna ilość
Organizacja i przebieg gry: Zawodnik z piłką ustawia się tyłem do bramki. Piłkę kładzie
obok łódki na wodzie. Stojąc w miejscu wykonuje zwrot o 180º i jak najszybszy rzut na
bramkę.

Piłka nad pomostem
(modyfikacja: Czesław Sienek, Zabawy ruchowe w nauczaniu sportowych gier
zespołowych, „piłka nad ławką” s.279)

Przybory i urządzenia: piłka na parę, pomost sędziowski
Uczestnicy: dowolna, parzysta ilość
Organizacja i przebieg gry:
Zawodnicy dobierają się w pary i ustawiają po dwóch różnych stronach pomostu.
Zadaniem każdej osoby z pary jest rzucić piłkę o powierzchnię wody, między sobą a
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pomostem, tak aby piłka odbiła się od wody i przeleciała nad pomostem na stronę
współćwiczącego.

Rysunek 12: Podanie piłki od powierzchni wody. Celem jest jej odbicie nad pomostem

Uwagi metodyczne:
Zawodnicy młodsi lub słabsi fizycznie powinni wykonywać to ćwiczenie piłkami o
mniejszym ciśnieniu powietrza. Piłka mniej napompowana mocniej odbija się od wody.

Wyścig podwójnego kozłowania
(modyfikacja: Czesław Sienek, Zabawy ruchowe w nauczaniu sportowych gier
zespołowych, „kozłowanie dwóch piłek” s.283)

Przybory i urządzenia: dwie piłki na osobę
Uczestnicy: dowolna ilość
Organizacja i przebieg gry:
Zawodnicy ustawiają się na jednej
linii. Każdy z nich ma dwie piłki. Na
znak

prowadzącego

rozpoczynają

wyścig do przeciwnej linii boiska.
Wygrywa osoba, która jako pierwsza
ukończy wyścig przekraczając linię
mety

wraz

z

dwoma

piłkami.

Dozwolone jest tylko prowadzenie

Rysunek 13: Prowadzenie dwóch piłek

piłki wiosłem lub tylko ręką. Należy wykonać minimum trzy podania każdą z piłek.
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Rzut po pchnięciu
(modyfikacja: Czesław Sienek, Zabawy ruchowe w nauczaniu sportowych gier
zespołowych, „rzut do kosza po zachwianiu równowagi” s.305)

Przybory i urządzenia: jedna piłka na parę
Uczestnicy: dowolna, parzysta ilość
Organizacja i przebieg gry:
Dwaj zawodnicy ustawiają się przodem do bramki w odległości nie większej niż sześć
metrów. Zawodnik z piłką unosi piłkę ponad linię barków sygnalizując gotowość do
rzutu. Ze strony przeciwnej do ręki rzucającej zawodnik z pary wykonuje pchnięcie
przeciwnika do wody. Zadaniem rzucającego jest wykorzystać wyporność piłki aby nie
wpaść do wody, a po odzyskaniu równowagi wykonanie jak najszybszego rzutu w
bramkę.

Rysunek 14: Pchnięcie zawodnika i jego próba utrzymania się na powierzchni

Uwagi metodyczne:
Zawodnicy młodsi przy wykonywaniu tej zabawy mogą po pchnięciu wpadać do wody
w celu wykonania eskimoski z piłką. Po wykonaniu kilku prób następuje zmiana
zawodników. W pierwszych próbach wykonania ćwiczenia zawodnik bez piłki
powinien wykonywać lekkie pchnięcie w celu nabrania pewności przez partnera.
Kolejne próby są wykonywane z większą intensywnością. Zamknięcie oczu przez
zawodnika z piłką i wyczekiwanie na ruch przeciwnika może wprowadzać element
zaskoczenia.
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Kto dalej rzuci
(modyfikacja: Marian Bondarowicz, Zabawy i gry ruchowe w zajęciach sportowych,
„kto dalej rzuci” s.121)

Przybory i urządzenia: jedna piłka na osobę
Uczestnicy: dowolna ilość
Organizacja i przebieg gry:
Zawodnicy ustawiają się w szeregu na linii bramkowej boiska. Na sygnał wszyscy
wykonują jak najsilniejszy rzut. Wygrywa zawodnik, który rzucił najdalej.

Słupki i poprzeczki
Przybory i urządzenia: piłka na osobę
Uczestnicy: dowolna ilość
Organizacja i przebieg gry:
Zawodnicy dobierają się w pary, lub trójki i ustawiają się naprzeciw bramki w
odległości wcześniej ustalonej przez prowadzącego. Pojedynczo wykonują rzuty w
elementy bramki starając się zdobyć punkty. Za trafienie w słupek (lewy lub prawy)
otrzymuje jeden punkt. Za trafienie w poprzeczkę (górną lub dolną) dwa punkty. Za
silniejszy rzut, po którym piłka odbije się od bramki i upadnie za ciałem rzucającego,
punkty liczone są podwójnie.
Uwagi metodyczne:
Spojenie bramek liczone jest jako trafienie w poprzeczkę czyli za dwa punkty.
Odległość zawodników od bramki powinna być tym większa im większe są
umiejętności zawodnika.

Podaj ze zmyłką
Przybory i urządzenia: piłka na trzy osoby
Uczestnicy: dowolna liczba, podzielna przez trzy
Organizacja i przebieg gry:
Zawodnicy dobierają się w trójki. Dwie osoby stają skierowane dziobami do siebie a
trzecia w poprzek między nimi. Zawodnicy stojący naprzeciw siebie starają się, aby ich
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dzioby dotykały kajaka
Para

środkowego.

zawodników z zewnątrz
stara

się

wymienić

celne podania stosując
przy tym różne zmyłki.
Zawodnik

środkowy

stara się przeciąć linię
podania.

Po

pięciu

przechwytach następuje
zmiana środkowego.
Uwagi metodyczne:

Rysunek 15: Udany przechwyt

„Przejęcie” piłki to
również zmiana toru jej lotu. Środkowy nie musi jej chwycić. Zabronione są podania
górą powyżej zasięgu wiosła środkowego. Dozwolone są podania od kajaka rywala.
Każdy zawodnik ma dowolną ilość czasu na wykonanie podania.

Strzał z przeskokiem przez obrońcę
Przybory i urządzenia: jedna piłka mniej niż zawodników
Uczestnicy: dowolna ilość
Organizacja i przebieg gry:
Jeden wybrany zawodnik ustawia się na wysokości czterech metrów bokiem do bramki.
Pozostali zawodnicy z piłkami ustawieni są na linii środkowej boiska i są atakującymi.
Wersja I
Pierwszy zawodnik z grupy prowadzi piłkę w stronę bramki starając się nabrać jak
największej szybkości. Zadaniem atakującego jest w ostatniej chwili zgarnąć piłkę z
wody i wykorzystując siłę rozpędu przepłynąć przez dziób kajaku obrońcy. Po
przejechaniu przez kajak przeciwnika wykonuje rzut na bramkę.
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Wersja II
Dodatkowy zawodnik ustawia się na wysokości ok. 6 metra. Zawodnik środkowy
wykonuje
podanie

do
po

rozpoczyna
stronę

niego
czym

sprint

obrońcy.

przed

w
Tuż

kontaktem

atakującego

z

zawodnik

dodatkowy

wykonuje

podanie.

obrońcą

Atakujący chwyta piłkę i
wykonuje rzut.
Uwagi metodyczne:

Rysunek 16:Rzut w trakcie przeskoku po kajaku obrońcy

Zabawa wymaga
osiągnięcia przez zawodników dużych prędkości. Skierowana jest ona głównie do
zawodników starszych lub silniejszych. Stanowi fragment gry w ataku.

Strzał końcowy
(modyfikacja: Marian Bondarowicz, Zabawy i gry ruchowe w zajęciach sportowych,
„szybciej strzelaj do bramki” s.158)

Przybory i urządzenia: jedna piłka na osobę
Uczestnicy: dowolna ilość
Organizacja i przebieg gry:
Zawodnicy dowolnym sposobem prowadzą piłkę w strefie środkowej boiska, między
liniami 6 metrów. Na sygnał prowadzącego zadaniem każdego zawodnika jest jak
najszybsze oddanie celnego rzutu do bramki w dowolny sposób.
Uwagi metodyczne:
Jeżeli po rzucie na bramkę piłka zostanie w boisku zawodnik ma za zadanie w jak
najkrótszym czasie wykonać dobitkę. Priorytetem zabawy jest celność, a co się z tym
wiąże – skuteczność.
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Dzień i noc
(modyfikacja: Marian Bondarowicz, Zabawy i gry ruchowe w zajęciach sportowych,
„dzień i noc” s.85)

Przybory i urządzenia: jedna piłka na osobę
Uczestnicy: dowolna, parzysta liczba
Organizacja i przebieg gry:
Zawodnicy dobierają się w pary i ustawiają plecami do siebie na środku boiska. Osoby
skierowane w stronę jednej bramki stanowią „dzień” a drudzy „noc”. Na komendę
prowadzącego „dzień” zawodnicy tej formacji starają się jak najszybciej trafić do
bramki do której są ustawieni przodem. Muszą przedtem wykonać co najmniej 3
zagrania wiosłem. Zawodnicy drugiej formacji, początkowo również przygotowani na
możliwość wywołania nazwy ich drużyny, zostawiają swoje piłki i po wykonaniu
zwrotu o 180° gonią osobę z pary starając się przeszkodzić jej w zdobyciu bramki.

Rysunek 17: Na komendę „dzień” trzech zawodników zagrywa piłkę i trzech wykonuje zwrot

Uwagi metodyczne:
Zabawę powtarza się kilka razy ze zmianą komend. Przeszkadzanie w zdobyciu bramki
może odbyć się jedynie zgodnie z przepisami dyscypliny. Prowadzący zamiast komend
„dzień” i „noc” może wprowadzić sygnały dźwiękowe np. jeden i dwa gwizdki.

28

Piłka w kominie
Przybory i urządzenia: jedna piłka na drużynę
Uczestnicy: 4-8 zawodników
Organizacja i przebieg gry:
Zadaniem swobodnie rozstawionych zawodników jest podrzucanie piłki wiosłem w ten
sposób, aby poruszała się ona
tylko w górę i w dół. Każdy
kolejny podrzut powinien być
wykonany

przez

zawodnika

innego niż poprzednio. Po
wykonanym

podrzucie

zawodnik ucieka poza „komin”
tak aby przed upadkiem piłki
mógł pod nią wpłynąć kolejny,
przygotowany

do

podrzutu

piłki zawodnik.

Rysunek 18: Podrzut piłki w górę, kolejny zawodnik już napływa

Uwagi metodyczne:
Zabawa może być przeprowadzana w drużynach w formie rywalizacji.

2. Gry i zabawy kształtujące umiejętność operowania łódką
Slalom dziobem
Przybory i urządzenia: jedna piłka na osobę, linie boczne boiska
Uczestnicy: dowolna ilość
Organizacja i przebieg gry:
Zadaniem zawodników jest prowadzenie piłki dziobem po slalomie. Punkty slalomu
wyznaczają boje linii bocznych boiska. Grupa zawodników ustawia się w narożniku
boiska. Każdy zawodnik rozpoczyna slalom z narożnika boiska.
Uwagi metodyczne:
Umiejętności zawodników decydują o długości przerwy jaka nastąpi między startem
kolejnych osób z grupy. Celem jest płynność i dokładność wykonania ćwiczenia.

29

Koleżeński slalom
(modyfikacja: Czesław Sienek, Zabawy ruchowe w nauczaniu sportowych gier
zespołowych, „slalom piłkarski” s.171)

Przybory i urządzenia: zbędne
Uczestnicy: dowolna ilość
Organizacja i przebieg gry:
Dowolny zawodnik z grupy rozpoczyna slalom od zatrzymania się przed grupą, tyłem
do niej. Kolejna osoba rusza, omija pierwszą i ustawia się przed nią. Trzecia osoba
przepływa slalomem między dwoma i staje się trzecią „tyczką” dla kolejnych. Gdy
ostatni zawodnik ruszy aby pokonać slalom „zbudowany” z kolegów zaraz za nim rusza
osoba, która zabawę rozpoczęła (za nią kolejna i kolejna) i tak przepływając cały czas
na przód slalom „burzony” jest na końcu a „budowany” na początku. Pozwala to
zachować ciągłość zabawy.

Rysunek 19: Zawodnicy płyną slalomem, który tworzą zawodnicy z ich drużyny

Uwagi metodyczne:
W przypadku licznej grupy zawodników można podzielić na dwie drużyny. Wygra ta,
która jako pierwsza trzykrotnie na czele będzie miała osobę, która rozpoczęła slalom.
Przeprowadzenie zabawy wymaga dużo przestrzeni więc zaleca się wykorzystywanie
jej np. podczas rozgrzewki poza boiskiem, lub na początku rozpłynięcia po treningu.

30

Korkociąg
(modyfikacja: Marian Bondarowicz, Zabawy i gry ruchowe w zajęciach sportowych,
„korkociąg” s.76)

Przybory i urządzenia: zbędne
Uczestnicy: dowolna ilość
Organizacja i przebieg gry:
Wersja I
Zadaniem
wykonanie

zawodników
jak

jest

największej

ilości zwrotów na rufie bez
wynurzania jej z wody.
Wersja II
Zadaniem zawodników jest jak
najszybsze wykonanie pięciu
obrotów o 360° w lewą i pięciu
w prawą stronę.

Rysunek 20: Zwrot na rufie

Uwagi metodyczne:
Zabawa wymaga dużego wkładu siły więc zalecana jest dla zawodników silniejszych i
lepiej panujących nad łódką.

Naśladuj trenera
(modyfikacja: Marian Bondarowicz, Zabawy i gry ruchowe w zajęciach sportowych,
„uważaj na sygnały” s.139)

Przybory i urządzenia: zbędne
Uczestnicy: dowolna ilość
Organizacja i przebieg gry:
Zawodnicy rozstawiają się na całym boisku. Zadaniem trenera jest wykonanie jednej z
komend ustalonych wcześniej z zawodnikami np. pokazuje kierunki w których
zawodnicy mają się poruszać płynąc lub dociągając się do boku, obrót trenera to
komenda do wykonania obrotu przez zawodników, klaśnięcie może symbolizować
wykonanie eskimoski itp.
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Rysunek 21: Prowadzący pokazuje kierunek, w którym dociągać mają się zawodnicy

Uwagi metodyczne:
Tempo zmiany ćwiczeń zależy od umiejętności grupy i celów jakie ma spełniać zabawa.

3. Gry i zabawy z akcentem siły
Taxi
(modyfikacja: Czesław Sienek, Zabawy ruchowe w nauczaniu sportowych gier
zespołowych, „wyścig par” s.50 )

Przybory i urządzenia: zbędne
Uczestnicy: dowolna, parzysta ilość
Organizacja i przebieg gry:
Zawodnicy dobierają się w
pary. Jeden zawodnik z pary
podpływa

pod

partnera

ustawionego bokiem. Zadaniem
tak

ustawionych

par

jest

rywalizacja między sobą o jak
najszybsze dostarczenie

Rysunek 22: Przepychanie zawodnika

partnera do przeciwnej linii boiska. Zadaniem osoby na dole jest przetransportowanie i
utrzymanie partnera, a zadaniem osoby na górze jest utrzymać się na kajaku kolegi.
Po pokonaniu dystansu następuje zmiana ról. Zabawa w formie rywalizacji.
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Wyścig bokiem
(modyfikacja: Czesław Sienek, Zabawy ruchowe w nauczaniu sportowych gier
zespołowych, „wyścig bokiem” s.80 )

Przybory i urządzenia: zbędne
Uczestnicy: dowolna ilość
Organizacja i przebieg gry:
Zawodnicy

ustawiają

się

bokiem

na

wybranej przez prowadzącego linii boiska.
Na znak rozpoczynają wyścig, w którym
jedynym

dozwolonym

sposobem

poruszania się jest przyciąganie bokiem.
Uwagi metodyczne:
Zabawa w formie rywalizacji.

Rysunek 23: Rywalizacja w wyścigu

Wyścigi holowników
(modyfikacja: Marian Bondarowicz, Zabawy i gry ruchowe w zajęciach sportowych,
„wyścig z holowaniem” s.128 )

Przybory i urządzenia: zbędne
Uczestnicy: dowolna, parzysta ilość
Organizacja i przebieg gry:
Zawodnicy dobierają się w pary i ustawiają na jednej linii boiska. Jedna osoba chwyta
rufę swojego partnera ustawiając się bokiem do niego. Zadaniem osób z przodu jest
holowanie partnera do przeciwnej linii. W sytuacji gdy holowany puści kajak partnera
ten zobowiązany jest cofnąć i ruszyć ponownie z zawodnikiem za plecami.
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Uwagi metodyczne:
Atrakcyjną
modyfikacją

tej

zabawy

jest

możliwość połączenia
zabaw w wodzie z
kształtowaniem siły.
Korzystając z dobrej
pogody

część

zawodników

może

opuścić swoje kajaki i
być

holowanymi

znajdując

się

w

wodzie. Inną odmianą

Rysunek 24: Wyścig z holowaniem w najmłodszej grupie

może być wyścig z
zawodnikiem siedzącym na dziobie kajaka. Zarówno zabawa jak i modyfikacje zalecane
są dla młodszych i lżejszych zawodników.

4. Gry i zabawy z akcentem szybkości
Ciasno
(modyfikacja: Czesław Sienek, Zabawy ruchowe w nauczaniu sportowych gier
zespołowych, „Natarcie” s.45 )

Przybory i urządzenia: jedna piłka na osobę
Uczestnicy: dowolna ilość
Organizacja i przebieg gry:
Prowadzący dzieli zawodników na dwie grupy o podobnej liczbie osób. Każda z grup
ustawia się na swojej linii 6 metrów, dziobem do środka boiska. Na pierwszy gwizdek
zawodnicy obu drużyn wyrzucają piłkę na środek boiska. Na drugi gwizdek mają jak
najszybciej odzyskać swoją piłkę i przedrzeć się przez osoby płynące z naprzeciwka.
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Uwagi metodyczne:
Po odzyskaniu piłki zawodnicy ustawiają się na bliższej linii w celu ponownego
rozpoczęcia zabawy.

Rysunek 25: Zawodnicy w chwili dopłynięcia do piłek z przeciwnych stron boiska

Wyścig do piłki
(modyfikacja: Marian Bondarowicz, Zabawy i gry ruchowe w zajęciach sportowych,
„wyścig do piłki” s.153 )

Przybory i urządzenia: jedna piłka na parę
Uczestnicy: dowolna, parzysta ilość
Organizacja i przebieg gry:
Gra jest odzwierciedleniem startu rozpoczynającego każdą połowę meczu Kajak Polo.
Zawodnicy dobierają się w pary tak aby ich poziom szybkości był do siebie zbliżony.
Każda para oddaje piłkę prowadzącemu stojącemu na pomoście, na wysokości środka
boiska. Zawodnicy ustawiają się dziobem do środka boiska na liniach końcowych. Na
gwizdek prowadzący wyrzuca piłkę na wodę a zadaniem zawodnika jest zdobycie piłki
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przed współćwiczącym. Zwycięzca startu, posiadający piłkę, zdobywa 1 punkt.
Wygrywa zdobywca 3 punktów
Uwagi metodyczne:
Podczas walki o piłkę obowiązują wszystkie przewinienia określone przepisami.
Zawodnicy młodsi mogą rozpocząć start z odległości bliższej środka boiska.

5. Gry i zabawy kształtujące umiejętności taktyczne, komunikację oraz
reakcję na sytuacje na boisku

Obrona strefy
(modyfikacja: Czesław Sienek, Zabawy ruchowe w nauczaniu sportowych gier
zespołowych, „obrona koła” s.59 )

Przybory i urządzenia: zbędne
Uczestnicy: dowolna ilość
Organizacja i przebieg gry:
Czterech zawodników ustawia się na wysokości 6 metra przed bramką dziobami
skierowanymi do środka boiska, są oni obrońcami. Pozostali zawodnicy, grupa
atakujących, ustawia się na środku boiska. Zadaniem atakujących jest podejmować
pojedyncze próby przedostania się poza linię 6 metrów, w celu znalezienia się pod
bramką. Zadaniem obrońców jest utrzymać się na pozycji i nie wpuścić żadnego z
atakujących za plecy.
Uwagi metodyczne:
Po kilku powtórzeniach ćwiczenia następuje zmiana obrońców. Wraz ze wzrostem siły,
umiejętności indywidualnych i współpracy zawodników można wprowadzić drugiego i
trzeciego zawodnika atakującego. Atakujący najazdy na obronę wykonują ze środka,
aby umożliwić obrońcom współpracę i większe pole manewru.
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Przed koronką
Przybory i urządzenia: jedna piłka na drużynę
Uczestnicy: 5 osób
Organizacja i przebieg gry:
Zawodnicy ustawiają się poza linią 6 metrów, na całej szerokości boiska, tworząc
półkole skierowane do bramki. Uczestnicy zabawy ponumerowani są (zaczynając od
skrzydła) numerami 1-5. Pod bramką leży piłka. Zadaniem zawodnika nr 1 jest szybki
start w stronę piłki, dotknięcie jej wiosłem i jak najszybszy powrót na swoją pozycję na
obwodzie. Kolejni zawodnicy wykonują to samo ćwiczenie. Każdy start zawodnika
poprzedzony jest sygnałem prowadzącego.

Rysunek 26: Zawodnik nr 1 wraca na pozycję, nr 2 robi zwrot, nr 3 jest w połowie dystansu, nr 4 rusza,
nr 5 czeka w gotowości do startu

Uwagi metodyczne:
Nadanie zawodnikowi sygnału do rozpoczęcia ćwiczenia powinno przy każdej kolejnej
próbie ulegać skróceniu w stosunku do startu poprzednika. Celem jest aby zawodnicy
rozpoczynali najazd w chwili gdy poprzednik jest w połowie dystansu do piłki.
Kolejnym krokiem jest wyeliminowanie sygnałów dźwiękowych z ćwiczenia. Ostatnie
zadanie to wprowadzenie podań piłki do schematu. Zawodnik będąc w połowie
dystansu do bramki podaje piłkę koledze, który jest już w trakcie najazdu do bramki.
Piłka przechodzi z rąk do rąk po koronce a ostatni zakańcza schemat rzutem do bramki.
Zabawa wymusza na zawodnikach powrót na obwód, po wykonaniu najazdu, w celu
asekuracji tyłów.
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Kto dłużej przy piłce
(modyfikacja: Czesław Sienek, Zabawy ruchowe w nauczaniu sportowych gier
zespołowych, „kto dłużej utrzyma piłkę” s.239)

Przybory i urządzenia: jedna piłka na parę
Uczestnicy: dowolna, parzysta ilość
Organizacja i przebieg gry:
Zawodnicy dobierają się w pary. Jeden
z nich jest obrońcą i jest w posiadaniu
piłki. Drugi z pary to atakujący, jego
zadaniem

jest

odebrać

piłkę

przeciwnikowi. Próba przechwycenia
piłki trwa 1

minutę. W przypadku

odebrania piłki obrońcy przed czasem,
atakujący otrzymuje 1 punkt. Jeżeli
obrońca wytrzymał czas następuje
zmiana

ról.

Przy

walce

1x1

przestrzegane są wszystkie, związane z
wykonywanym elementem, przepisy
Kajak Polo.

Rysunek 27: Walka 1x1

Uwagi metodyczne:
Jedynie atakujący może zdobyć punkt.

Uciekaj od linii
Przybory i urządzenia: jedna piłka na parę
Uczestnicy: dowolna, parzysta ilość
Organizacja i przebieg gry:
Zawodnicy dobierają się w pary. Obrońca, posiadający piłkę, ustawia się w odległości
ok. 2m od linii bocznej boiska. Piłka znajduje się między nim a linią. Zadaniem
atakującego jest wypchnąć obrońcę, wraz z piłką, za linię boczną.
Uwagi metodyczne:
Zawodnik atakujący ma całkowity zakaz podejmowania prób odbioru piłki.
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Reaguj na decyzje sędziego
(modyfikacja: Czesław Sienek, Zabawy ruchowe w nauczaniu sportowych gier
zespołowych, „uważaj na sygnały” s.263 )

Przybory i urządzenia: jedna piłka na parę
Uczestnicy: dowolna, parzysta ilość
Organizacja i przebieg gry:
Zawodnicy dobierają się w pary i dzielą się umownie na zawodników jednej i drugiej
drużyny. Rozpoczynają grę 1x1, o utrzymanie piłki, na całej powierzchni boiska.
Prowadzący zajęcia obserwuje jedną, losowo wybraną parę. W chwili zauważenia
przewinienia odgwizduje je używając odpowiednich znaków sędziowskich. Zadaniem
każdej pary jest natychmiastowe zastosowanie się do decyzji sędziego niezależnie od
obecnego stanu swojej rozgrywki. Celem zabawy jest szybkość reakcji na gwizdek i jak
najszybsze rozpoczęcie gry, niezależnie od słuszności decyzji sędziego.
Uwagi metodyczne:
Prowadzący ma za zadanie obserwować losowo wybrane pary. W okresie zbyt długiej,
„czystej” gry, jest zobowiązany do odgwizdania losowo wybranego przez siebie
przewinienia na korzyść dowolnej ze stron.

Walka o piłkę po obronie
(modyfikacja: Czesław Sienek, Zabawy ruchowe w nauczaniu sportowych gier
zespołowych, „po rzucie wolnym walka o piłkę” s.309 )

Przybory i urządzenia: jedna piłka na trójkę
Uczestnicy: dowolna ilość, podzielna przez trzy
Organizacja i przebieg gry:
Zawodnicy dobierają się w trójki. Dwaj zawodnicy stają dziobami skierowanymi ku
sobie w odległości ok. 3 metrów. Jeden z nich ma piłkę, drugi natomiast unosi wiosło
do góry tak jak przy obronie strzału. Trzeci zawodnik ustawia się przy osobie
trzymającej wiosło w górze, plecami do zawodnika z piłką. W dowolnie wybranym
momencie zawodnik z piłką wykonuje rzut w górne pióro wiosła partnera. Zawodnik
stojący tyłem do piłki w chwili zauważenia jej nad sobą podejmuje wszelkie, zgodne z
przepisami, próby przejęcia opadającej piłki. Wygrywa zawodnik, który przejmie piłkę.
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Rysunek 28: Wyczekiwanie i podanie, reakcja, walka o piłkę

Uwagi metodyczne:
Po serii pięciu rzutów następuje zmiana ról w trójce.

Kontra
(modyfikacja: Czesław Sienek, Zabawy ruchowe w nauczaniu sportowych gier
zespołowych, „szybki atak po rzucie wolnym” s.328 )

Przybory i urządzenia: jedna piłka mniej niż zawodników
Uczestnicy: dowolna liczba
Organizacja i przebieg gry:
Jeden zawodnik przyjmuje pozycję bramkarza i unosi wiosło do góry. Pozostali
zawodnicy ustawiają się na jednej stronie boiska na wysokości 6 metrów. Jeden z nich
podpływa do bramkarza, zatrzymuje się przed nim i wykonuje lekki rzut w wiosło
bramkarza. Po rzucie wykonuje natychmiastowy zwrot i jak najszybciej płynie w stronę
przeciwnej bramki. Zadaniem bramkarza jest wyrzucenie piłki do kontrataku na
odległość ustaloną przez prowadzącego. Każda akcja ma się skończyć rzutem na
bramkę.
Uwagi metodyczne:
Po wyrzuceniu piłki, przez jedną osobę, wszystkim zawodnikom następuje zmiana
bramkarza.
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Gra trzech drużyn na dwie bramki
(modyfikacja: Marian Bondarowicz, Zabawy i gry ruchowe w zajęciach sportowych,
„gra trzech drużyn na dwie bramki” s.158 )

Przybory i urządzenia: jedna piłka, trzy komplety kapoków w różnych kolorach
Uczestnicy: 15 osób
Organizacja i przebieg gry:
Na boisku znajdują się 3 drużyny po 5 osób każda. Zasady gry są następujące:
-

grę rzutem piłki w dowolne miejsce na boisku rozpoczyna prowadzący,

-

zawodnicy starają się umieścić piłkę w dowolnej bramce,

-

w dowolnym momencie gry prowadzący może narzucić zawodnikom bramkę,
do której trzeba trafić,

-

po każdym golu piłka wraca do prowadzącego ,

-

wszelkie przewinienia egzekwowane są zgodnie z przepisami dyscypliny.

Uwagi metodyczne:
Gra wprowadza wiele chaosu ale i wiele radości wśród młodych zawodników.
Prowadzący po każdym przewinieniu powinien oznajmić słownie, której drużynie
należy

się

piłka.

Problemem

w

zorganizowaniu tej
gry jest dostępność
sprzętu

i

liczba

zawodników.
Możliwa
również

jest
gra 3

drużyn po 4, lub
minimalnie 3 osoby.

Rysunek 29: Czarne, czerwone i żółte kolory kapoków
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Gra dwoma piłkami
(modyfikacja: Marian Bondarowicz, Zabawy i gry ruchowe w zajęciach sportowych,
„gra dwoma piłkami” s.158 )

Przybory i urządzenia: dwie piłki
Uczestnicy: 2 drużyny po 5 osób
Organizacja i przebieg gry:
Gra odbywa się zgodnie z przepisami dyscypliny z tą różnicą, że do gry używane są
dwie piłki. Po każdym golu dowolny zawodnik drużyny rozpoczyna grę piłką ze swojej
linii bramkowej.
Uwagi metodyczne:
Zawodnicy zobligowani są do przestrzegania zasady fair-play, gdyż obserwacja dwóch
piłek przez sędziego uniemożliwia wychwycenie wszystkich fauli, a gwizdek przy
jednej akcji spowoduje zatrzymanie również drugiej. Zaleca się więc aby sędzia
wkraczał jedynie w spornych sytuacjach, a od zawodników wymaga się uczciwości i
szacunku do przeciwnika.

Tylko słabsza ręka
(modyfikacja: Czesław Sienek, Zabawy ruchowe w nauczaniu sportowych gier
zespołowych, „tylko słabsza ręka” s.102 )

Przybory i urządzenia: jedna piłka
Uczestnicy: 2 drużyny po 5 osó
Organizacja i przebieg gry:
Gra identyczna jak gra w pełnej
formie. Jedynym założeniem dla
zawodników

jest

wykonywanie

wszystkich zagrań piłki słabszą ręką.
Uwagi metodyczne:
Dozwolone są chwyty również w
dwie ręce.

Rysunek 30: Zagranie słabszą ręką
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Podanie do wywołanego
(modyfikacja: Czesław Sienek, Zabawy ruchowe w nauczaniu sportowych gier
zespołowych, „podanie do wywołanego” s.137 )

Przybory i urządzenia: jedna piłka
Uczestnicy: 5-8 osób
Organizacja i przebieg gry:
Zawodnicy ustawiają się na obwodzie koła. Zadaniem osoby posiadającej piłkę jest
podanie do partnera wywołując jego imię. Po podaniu należy popłynąć na miejsce
podania. Podobną czynność wykonują kolejni zawodnicy
Uwagi metodyczne:
Zabawa pomaga w przełamaniu nieśmiałości na forum grupy oraz ułatwia komunikację
przy współpracy między zawodnikami.

Nawigator
Przybory i urządzenia: piłka na czwórkę
Uczestnicy: dowolna ilość podzielna przez 4
Organizacja i przebieg gry:
Każda czwórka składa się z dwóch par. Jedna osoba z pary zakłada opaskę na oczy,
druga staje się jej nawigatorem. Zadaniem nawigatora jest prowadzenie swojego
partnera do piłki. Jeden z nawigatorów wyrzuca piłkę w dowolne miejsce na boisku. Od
momentu
wodą

jej

obaj

kontaktu

z

nawigatorzy

próbują nakierować na nią
swoich partnerów. Wygrywa
para,

która

zdobędzie

współpracując
piłkę.

Zabawa

trwa do zdobycia wcześniej
ustalonej liczby punktów. Po
zwycięstwie jednej z ekip
następuje

zmiana

obrębie pary.

ról

w
Rysunek 31: Dwaj zawodnicy z zamkniętymi oczami i nawigator
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Uwagi metodyczne:
Zabawa pomaga w komunikacji pomiędzy zawodnikami. Buduje zaufanie do siebie
nawzajem oraz wzmacnia pewność siebie.

6. Gry i zabawy z jednoczesnym akcentem na większą ilość elementów

Cień przewodnika
(modyfikacja: Czesław Sienek, Zabawy ruchowe w nauczaniu sportowych gier
zespołowych, „cień atakującego” s.261)

Przybory i urządzenia: jedna piłka na osobę
Uczestnicy: dowolna, parzysta ilość
Organizacja i przebieg gry:
Zawodnicy dobierają się
w pary. Jedna osoba z
pary

zostaje

przewodnikiem,
natomiast
Zadaniem

jej

druga
cieniem.

przewodnika

jest pływanie po całym
boisku i wykonywanie
dowolnych, znanych

Rysunek 32: Dwaj zawodnicy wykonujący ten sam element

elementów technicznych np.:
-

eskimoska,

-

zagrania piłki wiosłem,

-

zwroty i zmiany kierunku,

-

itp.

Zadaniem cienia jest naśladowanie wszystkich elementów przewodnika. Po upływie
określonego czasu następuje zmiana ról.
Uwagi metodyczne:
Zabawa skierowana jest głównie do zawodników młodszych.
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Berek z osłoną
Przybory i urządzenia: minimum jedna piłka
Uczestnicy: dowolna ilość
Organizacja i przebieg gry:
Zabawa jest modyfikacją zabaw skuwanych. Zadaniem berka jest, przy użyciu piłki,
trafić inną osobę. Osoba trafiona zgodnie z przepisami uważana jest za skutą i zostaje
berkiem. Zasady są następujące:
-

osoba zostaje uznana za skutą w momencie, gdy piłka dotknie górnej
powierzchni rufy, lub dziobu jej kajaka,

-

dozwolone jest chronienie powierzchni swojego kajaka przy użyciu wiosła, rąk
lub własnego ciała,

-

dozwolone jest zanurzanie rufy lub dziobu w celu uniknięcia skucia, jak również
wykonanie eskimoski w celu ukrycia górnej powierzchni łódki pod wodą,

-

po obronieniu się przed próbą skucia, przez złapanie piłki w rękę lub na wiosło,
zawodnik jest zobowiązany do odłożenia piłki na wodę nie dalej niż metr od
siebie,

-

przypadkowe dotknięcie górną powierzchnią kajaka piłki leżącej swobodnie na
wodzie traktowane jest jako skucie

Rysunek 33: Sprytne „ukrycie” górnej powierzchni łódki zapobiega skuciu
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Uwagi metodyczne:
W celu utrudnienia gry, lub dla liczebniejszej grupy można wprowadzić większą ilość
piłek. Obszar gry wyznaczany jest przez prowadzącego w zależności od liczebności
grupy. Aby zabawa nie polegała na pływaniu za jednym zawodnikiem, lecz na wyborze
jednej z wielu możliwości należy zadbać o duże zagęszczenie uczestników.

10 podań
(modyfikacja: Marian Bondarowicz, Zabawy i gry ruchowe w zajęciach sportowych,
„do 10 podań” s.215 )

Przybory i urządzenia: jedna piłka
Uczestnicy: dowolna, parzysta ilość
Organizacja i przebieg gry:
Zawodnicy zostają podzieleni na dwie równe drużyny. Zadaniem drużyny z piłką jest
wymiana między zawodnikami 10 podań. Przy rywalizacji zawodników obowiązują
przepisy dyscypliny. Zmianie ulega jedynie przepis dotyczący posiadania piłki przez 5
sekund. W tej zabawie zawodnik ma 5 sekund na wykonanie podania, odrzucenie piłki
na 1 metr w poziomie nie powoduje naliczania czasu od początku. Każdy przechwyt
piłki przez drużynę przeciwną powoduje wyzerowanie dotychczasowej liczby podań i
rozpoczęcie próby przez drużynę, która piłkę przejęła. Przewinienia umożliwiają
zawodnikowi wybicie piłki z miejsca, na co ma 5 sekund, niezależnie od tego, w której
sekundzie posiadania został popełniony faul. Po wykonaniu 10 podań drużyna zdobywa
1 punkt.

Goń podanie
(modyfikacja: Marian Bondarowicz, Zabawy i gry ruchowe w zajęciach sportowych,
„szybko na zwolnione miejsce” s.194 )

Przybory i urządzenia: jedna piłka
Uczestnicy: dowolna ilość
Organizacja i przebieg gry:
Zawodnicy ustawiają się na obwodzie koła. Zawodnik z piłką wykonuje podanie do
dowolnej osoby na obwodzie koła. Po wykonaniu podania jej zadaniem jest jak
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najszybsze znalezienie się na miejscu adresata tego podania. Miejsce to jest już wolne,
gdyż zaraz po chwycie piłki kolejny zawodnik wykonał podanie i również ma za
zadanie zająć miejsce adresata swojego podania. Kolejni zawodnicy wykonują podobną
czynność.
Uwagi metodyczne:
Należy zwrócić uwagę aby zawodnicy nie podawali piłki do zawodnika stojącego obok.

Sztafety wielozadaniowe
Przybory i urządzenia: piłki
Uczestnicy: dowolna ilość
Organizacja i przebieg gry:
Forma organizacji sztafety jest dowolna i zależy od celu głównego treningu. Sposoby
organizacji sztafet to m.in.:
-

wykorzystanie długości boiska i boi 4,5m, 6m, środkowej, 6m i 4,5m do zmiany
zadań,

-

wykorzystanie ww. boi do wykonania na niej zwrotu i powrotu do linii
początkowej,

-

wykorzystanie boi jako punktów odniesienia sztafecie, w której zawodnik
porusz się zygzakiem od jednej linii bocznej boiska do drugiej,

-

itp.,

Zadania, które można zastosować w sztafecie to m.in.:
-

eskimoska

-

zwrot o 180°, 360°, 540°, itd.,

-

wykonanie elementu z piłką np. żonglerka, okrążenie piłki, prowadzenie piłki,
itp.,

-

zostawienie wiosła i pokonanie odcinka wiosłując rękami,

-

zmiana kierunku płynięcia (przód, tył, przyciąganie bokiem),

-

elementy holowania zawodników wzajemnie

-

itp.,

Uwagi metodyczne:
Forma organizacji, występujące elementy, intensywność i podział grupy są zależne od
możliwości i liczby zawodników oraz celów jednostki treningowej.
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ZAKOŃCZENIE
Część zabaw i gier zawartych w pracy powstała przez modyfikacje różnych
pozycji literatury. W trakcie przeglądania książek natknąłem się na wiele innych
ciekawych zabaw i gier ruchowych, które rozwijają cechy sportowca omówione w
pracy. Niemożliwym jednak było przeniesienie ich na grunt Kajak Polo. Uważam za
niewykonalne, uwzględniając obecną bazę i warunki finansowe klubów, wprowadzenie
podziałów boiska przez ustawianie tyczek, dzielenie boiska siatką, rozstawianie
przeszkód na wodzie itp. Mijającym się z celem byłoby również wprowadzanie różnych
odmian skuwanego innych od zawartej w pracy. Ciężka i twarda piłka, pomimo
zabezpieczenia zawodnika kapokiem i kaskiem , stwarzałaby zbyt wielkie zagrożenie
przy silnym rzucie w inną osobę.
Mam nadzieję, że zawarty w pracy zasób informacji zostanie wykorzystany i
ulepszany w toku szkolenia zawodników. Gry i zabawy to element występujący w
programie nauczania każdej gry zespołowej, a po dziś dzień nie było żadnej pozycji
literatury skierowanej do Kajak Polo. Praca ta jest moją „cegiełką” włożoną w rozwój
Kajak Polo w Polsce.
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ANEKS
Obszar gry
Pole gry musi być prostokątne i mieć 35 metrów długości i 23 metry szerokości.
Bezpośrednim otoczeniem pola gry musi być, o ile to możliwe pusty obszar wodny o
minimalnej szerokości jednego metra na zewnątrz wszystkich granic.
Woda na całym polu gry musi co najmniej 90 cm głębokości. Co najmniej 3
metry nad polem gry muszą być wolne od przeszkód, a minimalna wysokość od pola
gry do sufitu powinna wynosić 5 metrów. Wzdłuż każdego pola gry musi być wolne
miejsce do chodzenia dla sędziów.
Granice obszaru gry i ich oznaczenie
Dłuższe granice są traktowane jako linie boczne, a krótsze jako linie bramkowe.
Linie boczne i bramkowe muszą być oznaczone przez pływającą linię. Oznaczenia linii
bramkowych, linii środkowej i punktu 6 metrów i 4,5 metra od każdej linii bramkowej
muszą być umieszczone wzdłuż linii bocznych i muszą być wyraźnie widoczne dla
sędziów i graczy.
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Bramki
Bramki znajdują się na środku każdej linii bramkowej z dolnym brzegiem 2
metry powyżej powierzchni wody. Bramki muszą być umocowane w sposób, który
uniemożliwi ich kiwanie. Bramki składają się z otwartych ram o wysokości 1 metra i
szerokości 1,5 metra (mierzone wewnątrz), wiszących pionowo. Maksymalna szerokość
materiału użytego do konstrukcji ramy bramki wynosi 5 centymetrów. Ramy bramek
muszą być oznaczone biało - czerwonymi pasami długości 20 centymetrów każdy.
Urzędnicy gry
W skład urzędników gry wchodzi:
•

2 sędziów

•

2 sędziów liniowych

•

2 sędziów chronometrażystów

•

1 kontroler wyników

W zależności od rangi spotkania (turnieju), gry musza być prowadzone przez
grupy od 3 do 8 sędziów. Jeśli grę prowadzi tylko trzech urzędników, dwóch z nich
musi wziąć na siebie obowiązki sędziów liniowych i kontrolera, a jeden obowiązki
chronometrażysty i kontrolera wyników.
Sędziowie posiadają pełną kontrolę gry. Ich działania powinny być skuteczne
przez cały okres przebywania ich i graczy w obszarze zawodów. Wszystkie decyzje
sędziów w sprawach spornych są ostateczne, a ich interpretacja przepisów
niekwestionowana podczas gry. Sędziowie powinni używać gwizdka aby kontynuować:
•

rozpoczęcie gry

•

wznowienie gry

•

zdobycie gola

•

rzuty z linii bramkowej

•

rzuty rożne

•

naruszanie przepisów

•

przerwy

Ilość zawodników
Każdy zespół może składać się maksymalnie z ośmiu zawodników w każdej
grze. Nie więcej niż pięciu zawodników może się jednocześnie znajdować w polu gry.
Każdy inny zawodnik jest uważany za rezerwowego.
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Identyfikacja
Wszyscy członkowie zespołu musi posiadać jednakowego koloru:
•

kajaki

•

kaski

•

koszulki

•

fartuchy

Każdy zawodnik zespołu musi być oznaczony numerem od 1 do 99, który znajduje się
na jego kamizelce i kasku. Kapitan każdego zespołu musi być wyróżniony spośród
pozostałych członków zespołu poprzez opaskę na ręku.
Kajaki
Jeden kajak na gracza musi być zatwierdzony przez kontrolera. Kajak nie może
być dłuższy 3100 mm i nie krótszy niż 2100 mm łącznie z obiciem, nie szerszy niż 600
mm i nie węższy niż 500 mm. Waga kajaka łącznie z obiciem nie może być mniejsza
niż 7 kilogramów. Kajak nie może mieć żadnych ostrych zarysów i brzegów. Wszystkie
krzywizny kajaka muszą odpowiadać przepisom tego artykułu. Obicie według
przepisów, musi być mocno przymocowane do dziobu i rufy kajaka. Kajak zostanie
skontrolowany odpowiednimi miernikami.

Rys.
2
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Wiosła
Jedno wiosło o dwóch piórach, zatwierdzona przez kontrolera, dla zawodnika.
Wiosło musi mieć dwa pióra i maksymalna długość 2200 mm. Nie może mieć żadnych
ostrych zarysów czy brzegów.
Kask
Każdy zawodnik musi posiadać kask z kartą, zatwierdzony przez kontrolera.
Kask musi chronić głowę od linii szczęki do takiego tylnego punktu czaszki, który
wykluczy każdy kontakt czaszki z piórem poziomo trzymanego wiosła.
Kamizelka
Ochrona ciała musi mieć grubość co najmniej 15 mm. Musi chronić przed
jakimkolwiek uderzeniem sprzętu zawodnika, wynikającym z gry.
Ubiór
Koszulka zawodnika musi mieć rękaw, który zakrywa połowę ramienia.
Zawodnicy nie mogą smarować ciała ani wyposażenia tłustymi substancjami.
Dodatkowy sprzęt na rękach, przedramionach i łokciach jest dozwolony, jeżeli jest
bezpiecznie dopasowany, bez ostrych krawędzi, które mogłyby zranić innego gracza.
Żaden inny sprzęt nie jest dozwolony.
Czas gry
Czas gry to dwie połowy po 10 minut każda, chyba że konieczne są dogrywki
lub rzuty karne. Przerwa między połowami trwa 3 minuty. Zespoły muszą zmienić
strony po każdej części gry.
Przerwa
Sędzia używa potrójnego gwizdka do zatrzymania gry w celu przerwy. Przerwa
musi być zarządzona, jeśli wywrócony zawodnik lub jego sprzęt przeszkadza w grze.
Przerwa musi być ogłoszona natychmiast po poważnym naruszeniu przepisów gry lub
jeśli wyposażenie pola gry potrzebuje naprawy (na przykład złamane wiosło). Przerwa
musi być ogłoszona jeśli jeden z zawodników zostanie ranny lub zawodnik nielegalnie
przebywa w polu gry, jeśli nie będzie to szkodliwe dla drugiego zespołu. Przerwa musi
być ogłoszona po zdobyciu bramki lub jeśli przyznana zostanie kara gola i strzał wolny
lub z innych powodów według uznania sędziego.
Jeśli sędzia zatrzyma grę nie podczas przerwy w grze i nie z winy żadnego z zespołów
(na przykład błąd sędziego, nieważne gole, kontuzje) gra zostaje wznowiona rzutem
wolnym przez zespół, który był ostatnio w posiadaniu piłki.
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Rozpoczęcie gry
Na początku każdej połowy, pięciu graczy ustawia się nieruchomo jakakolwiek
częścią kajaka na ich własnej linii bramkowej. Sędzia rozpoczyna gwizdkiem połowę, a
następnie uwalnia lub rzuca piłkę w pole gry.
Tylko jeden zawodnik z każdego zespołu może próbować zdobyć piłkę. Pozostali
zawodnicy drużyny nie mogą znajdować się w promieniu 3 metrów od ciała zawodnika
walczącego o piłkę.
Piłka autowa
Linie boczne i górne przeszkody: jeśli jakakolwiek część piłki dotknie linii
bocznej lub pionowej powierzchni linii bocznej, lub dotknie jakiejś przeszkody nad
polem gry, zespół który nie dotknął ostatni piłki, wiosłem, kajakiem lub osobiście,
wykonuje rzut z linii bocznej. Jeśli fizyczna postać linii bocznej przesuwa się skutkiem
przebiegu gry, granice pola gry przesuwają się wraz z nią. Rzut z linii bocznej:
zawodnik wykonujący rzut musi stawić się w miejscu, w którym piłka opuściła pole gry
lub w miejscu najbliższym punktu dotknięcia przez piłkę przez przeszkody nad polem
gry.
Linia bramkowa: Przyznawany zostanie rzut z linii bramkowej lub rzut rożny, jeśli
jakakolwiek część piłki linii bramkowej lub jeśli piłka wyjdzie poza linię bramkową lub
jej fizyczną postać powyżej linii zostaje przyznany rzut z linii bramkowej lub rzut rożny
w zależności od tego, która drużyna ostatnia dotknęła piłkę.
Zdobycie gola
Zespół zdobywa gola, jeśli cała piłka przekroczy soją przednią powierzchnię
ramy bramki przeciwnika.
Wznowienie po golu
Po zdobyciu gola, zespół, który go stracił rozpoczyna wyrzutem ze środka pola
gry. Wszyscy zawodnicy obu zespołów muszą rozpocząć ze swojej połowy.
Wkraczanie na pole gry, ponowne wkraczanie i zmiana
Nie więcej niż pięciu graczy z jednego zespołu może jednocześnie przebywać w
polu gry. Zawodnicy rezerwowi muszą czekać w obszarze rezerwowym. Obszar
rezerwowy to obszar za liniami bramkowymi wyłączając 4 metry po każdej stronie od
środka ramy bramki.
Wyjście i wejście zawodników w celu zmiany musi odbywać się przez ich
własną linię bramkową. Cały kajak zawodnika musi opuścić pole gry, zanim zawodnik
rezerwowy będzie mógł wejść na pole gry. Zamiana nie jest dozwolona jeśli
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jakakolwiek część wyposażenia zawodnika na przykład wiosło czy kask pozostaje na
polu gry. Zamiana możliwa jest w każdym momencie.
Jeśli w danym momencie gry na polu gry znajduje się więcej zawodników niż jest to
przepisowo dozwolone, gracze przebywający nielegalnie w polu gry powinni otrzymać
żółtą kartkę, a zespół przez 2 minut powinien na polu gry grac w składzie o jednego
zawodnika mniej niż przed wykroczeniem.
Nieprzepisowe użycie wiosła
Nielegalne użycie wiosła określane jest jako:
•

dotykanie ciała przeciwnika

•

granie lub próba zagrania wiosłem piłki, która jest w zasięgu rak przeciwnika i
gdy przeciwnik próbuje zagrać piłką, którą ma w ręce

•

próba zagrania piłki wiosłem poprzez kajak przeciwnika, który jest w zasięgu
posiadania piłki

•

umieszczenie wiosła w zasięgu rak przeciwnika trzymającego piłkę.

•

próba użycia wiosła w celu ograniczenia ruchów przeciwnika, używając jego
wiosła

•

rzucanie wiosłem

•

wszelkie inne sposoby użycia wiosła zagrażające zawodnikowi

Nielegalne posiadanie
Zawodnik jest w posiadaniu piłki, kiedy jest ona w jego ręku, w sytuacji gdy
manewruje piłkę wiosłem lub kiedy piłka znajduje się w zasięgu jego ręki, w sytuacji
gdy piłka jest na wodzie, nie w powietrzu.
Zawodnik musi pozbyć się piłki w ciągu 5 sekund po otrzymaniu jej poprzez podanie
do innego zawodnika lub rzucenie jej co najmniej 1 metr od zasięgu ramion w
poziomie. Zawodnik nie może wiosłować z piłką leżącą na fartuchu.
Nielegalne popychanie ręką
Popychanie ręką następuje, gdy zawodnik otwarta ręka popycha ramię, bok lub
plecy (tył) przeciwnika.
Następujące działania traktowane są jako nieprzepisowe popychanie ręką:
•

wszelkie popychanie, gdy zawodnik popychany nie posiada piłki

•

wszelki kontakt ciała zawodnika inny niż otwartą dłonią w tył, ramie lub w bok

•

wszelkie popychanie zagrażające popychanemu zawodnikowi

Nieprzepisowe popychanie kajaka
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Popychanie kajaka ma miejsce, kiedy zawodnik manewrując swoim kajakiem w kajak
przeciwnika, próbuje wejść w posiadanie piłki.
Następujące działania traktowane są jako nieprzepisowe popychanie kajaka:
•

wszelkie popychanie które powoduje dotknięcie kajakiem ciała lub głowy
przeciwnika stwarzające dla niego zagrożenie.

•

każdy atak kajakiem, kiedy dochodzi do kontaktu z fartuchem przeciwnika,
który nie jest wynikiem nielegalnego popychania, nie będzie karany, chyba że
zawodnik kontynuuje nacieranie na falochron

•

popychanie zawodnika znajdującego się nie dalej niż 3 metry od piłki

•

popychanie przeciwnika poza strefę 6 metrów

Nieprzepisowe rozpychanie
Rozpycha się zawodnik, który manewruje kajakiem w kajak przeciwnika
pomiędzy linią 6 metrów a linia bramkową; w celu zdobycia dogodnej pozycji, w
miejscu, gdzie żaden zawodnik nie próbuje zdobyć piłki.
Następujące działania traktowane są jako rozpychanie:
•

kiedy gracz jest nieruchomy lub próbuje utrzymać zajętą pozycje a zostanie
przepchnięty przez kajak przeciwnika na więcej niż 1,5 metra

•

kiedy kontakt z kajakiem przeciwnika uważany będzie za nieprzepisowe
popychanie kajakiem

•

zawodnik, którego cały kajak znajduje się poza linią bramkową nie może być
popychany, gdyż nie znajduje się on w polu 6 metrów

Nieprzepisowa zasłona
Zasłonę wykonuje zawodnik, który swoim kajakiem powstrzyma ruch kajaka
przeciwnika.
Następujące działania traktowane są jako nielegalna zasłona lub przeszkadzanie:
•

aktywne zatrzymanie zawodnika poruszającego się w kierunku bramki poza
obszarem 6 metrów, w sytuacji gdy żaden z graczy nie walczy o piłkę

•

aktywne zatrzymanie przeciwnika poruszającego się w kierunku piłki, gdy
znajduje się on dalej niż 3 metry od piłki

Nieprzepisowe trzymanie
Zawodnik wstrzymuje ruch przeciwnika, używa podparcia lub napędu poprzez
położenie ręki, ciała lub wiosła na kajaku albo trzymanie zawodnika lub jego
wyposażenia. Zawodnik używa do napędu, podparcia lub ruszenia z miejsca
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jakiegokolwiek wyposażenia pola gry, np. oznaczeń granic, mocowań bramek lub
obiektów otaczających.
Obrona bramki
Jeden zawodnik obrony, znajdujący się najbliżej bramki i trzymający wiosło w
górze w celu obrony bramki uważany jest w tym momencie za bramkarza. Ciało
bramkarza musi być zwrócone twarzą (przodem) w kierunku pola gry w pozycji
najbliżej, centralnie pod bramką. Jeżeli bramkarz nie jest w posiadaniu piłki i jest
poruszony lub popchnięty przez zawodnika drużyny przeciwnej, wtedy zawodnik ten
popełnia nieprzepisowe popychanie. W obszarze 6 metrów atakujący nie może utrudnić
obrońcy przyjęcia pozycji bramkarza. Jeśli zespół odzyska posiadanie piłki, wówczas
nie jest uważany za zespół broniący i nie może mieć zawodnika definiowanego jako
bramkarz.
Rzut sędziowski (piłka sędziowska)
Rzut sędziowski będzie podyktowany, gdy dwóch lub więcej zawodników
zespołów przeciwnych trzyma ręce na piłce przez 5 sekund. Jeśli sędzia musi przerwać
grę, nie w czasie przerwy w grze lub gdy nie zostało popełnione żadne wykroczenie
(np. błąd sędziego, nie uznane gole, kontuzja i sędzia nie może określić, który zespół
był w posiadaniu piłki w momencie gwizdka), sędzia musi wznowić grę rzutem
sędziowskim.
Wykonywanie rzutu sędziowskiego ma miejsce na linii bocznej, najbliżej miejsca
zdarzenia. Dwóch zawodników przeciwnych zespołów ustawia się przodem do sędziego
na linii bocznej, blisko miejsca zdarzenia, w odległości 1 metra od siebie, twarzą do
sędziego. Wkładają wiosła do wody, ale nie pomiędzy kajakami a ręce trzymają na
kajaku. Wszyscy pozostali gracze muszą być w odległości co najmniej 3 metrów od
miejsca, gdzie wykonywany jest rzut sędziowski. Sędzia rzuca piłkę na wodę pomiędzy
zawodników i sygnałem gwizdka wznawia grę. Zawodnicy nie mogą złapać piłki zanim
nie dotknie ona wody.
Strzał wolny
Może być bezpośrednim rzutem na bramkę. Gra jest wznowiona, gdy piłka
zostanie przemieszczona o 1 metr horyzontalnie lub podana do innego gracza z zespołu.
Rzut wolny
Nie może być bezpośrednim na bramkę. Gra jest wznowiona, gdy piłka zostanie
przemieszczona o 1 metr horyzontalnie lub podana do innego gracza z zespołu. Zostanie
przyznany za wykroczenie nie karane rzutem karnym na bramkę lub strzałem wolnym.
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Odesłanie gracza na czas do końca gry, czerwona kartka.
Czerwoną kartkę musi otrzymać gracz, który otrzymuje drugą żółtą kartkę
niezależnie od powodu. Czerwona kartka powinna być przyznana, gdy otrzymana żółta
kartka jest kwestionowana przez zawodnika lub przyznanie jej nie przynosi pożądanego
efektu w sposobie gry lub postawie zawodnika. Czerwona kartka powinna być
przyznana, gdy dochodzi do osobistego ataku na gracza. Czerwona kartka powinna być
przyznawana za ciągłe, powtarzające się używanie nieprzyzwoitego lub obraźliwego
języka. Jeżeli zawodnik jest odesłany na resztę gry, nie może być zastąpiony przez
rezerwowego i zostaje wykluczony na kolejny mecz.
Odesłanie gracza na 2 minuty, żółta kartka.
Żółtą kartkę musi otrzymać gracz, który otrzymuje trzecią zieloną kartkę
niezależnie od powodu. Żółtą kartkę powinien otrzymać zawodnik za celowy i/ lub
niebezpieczny faul, który uniemożliwia zdobycie prawie pewnej bramki i gdy sędzia
uważa, że przyznanie tylko strzału wolnego nie przyniesie pożądanego efektu.
Żółta kartka powinna być przyznana za niebezpieczną grę, która powtarza się i jest
celowa, lub, gdy nie stara się uniknąć niebezpiecznej gry. Żółta kartka powinna być
przyznana za ciągłe powtarzające się kwestionowanie decyzji sędziego przez
zawodnika. Żółta kartka powinna być przyznana za faul lub obraźliwy język.
Zawodnicy muszą przestrzegać przepisów wejścia lub ponownego wejścia na obszar
gry, po zakończeniu okresu kary.
Ostrzeżenie, zielona kartka.
Zielona kartka powinna być przyznana za celowe, nie sportowe zachowanie,
które ma duży wpływ na stan gry. Zielona kartka powinna być przyznana za
niepotrzebne rozmowy z sędzią, niebezpieczną grę i/ lub nie sportowe zachowanie.
Rzut karny
Zawodnik wykonujący rzut karny musi być nieruchomy ciałem na linii 6
metrów. Wszyscy inni zawodnicy muszą być na drugiej połowie pola gry, do czasu, gdy
gra zostanie wznowiona. Rzut jest wykonywany po gwizdku sędziego. Obowiązuje tu
zasada 5 sekund.
Zawodnik wykonujący rzut nie może ponownie zagrać piłki, jeżeli nie dotknie ona
innego gracza lub sprzętu innego zawodnika lub ramy bramki.
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OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na udostępnienie mojej pracy licencjackiej dla celów naukowo –
badawczych.

....................................................
data
....................................................
podpis autora

Oświadczenie autora pracy
Świadomy odpowiedzialności prawnej oświadczam, że niniejsza praca
licencjacka została napisana przeze mnie samodzielnie i nie zawiera treści uzyskanych
w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami.
Oświadczam,

że

egzemplarz

pracy

licencjackiej

w

formie

wydruku

komputerowego jest zgodny z egzemplarzem pracy licencjackiej w formie
elektronicznej.
Oświadczam również, że przedstawiona praca nie była wcześniej przedmiotem
procedur związanych z uzyskaniem tytułu zawodowego na wyższej uczelni.
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data
....................................................
podpis autora
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