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Katedra Hodowli i Użytkowania Koni
Zapoznanie studentów z teoretycznymi i metodycznymi podstawami
z zakresu
przygotowania sportowego zawodników o różnym stopniu zaawansowania
Przedmiot obejmuje zagadnienia dotyczące szeroko pojętej anatomii i fizjologii człowieka,
jego wydolności na obciążenia treningowe. Przekazuje metody treningowe dostosowane do
określonej dyscypliny sportowej uwzględniając płeć, wiek i stopień wytrenowania zawodnika.
Uświadamia studentom rodzaje prowadzonych treningów ogólnorozwojowych, kierunkowych
i specjalistycznych oraz dostosowanie ich do istniejącego etapu wyszkolenia. Charakteryzuje
podstawowe działy:
- charakterystyka struktury rzeczowej (przygotowanie szybkościowe, siłowe,
wytrzymałościowe, kondycyjne, gibkościowo-skocznościowe, techniczne, taktyczne i
psychiczne)
- charakterystyka struktury treningu (biologiczne funkcje organizmu, procesy fizjologiczne,
system szkolenia sportowego, zasady współzawodnictwa itp.)
Zalecane:
- Czerwiński J., [1996] Metodyczne i badawcze aspekty procesu wieloletniego treningu
piłkarzy ręcznych. AWF Gdańsk.
- Kochanowicz K., [1998] Kompleksowa kontrola w gimnastyce sportowej. AWF Gdańsk.
- Naglak Z., [1991] Metodyka trenowania sportowca AWF Wrocław.
- Płotonow W.N., Sozański H. [1991] Optymalizacja struktury treningu sportowego
RCMSKFiS Warszawa
- Raczek J., [1991] Podstawy szkolenia sportowego dzieci i młodzieży. Biblioteka trenera.
RCMSKFiS Warszawa
- Sozański H., [1993] Podstawy teorii treningu. RCMSKFiS Warszawa
- Sozański H., Śledziewski D., [1995] Obciążenia treningowe dokumentowanie i
opracowywanie danych. RCMSKFiS Warszawa
- Sozański H., Zaporożanow W., [1993] Kierowanie jako czynnik optymalizacji treningu
RCMSKFiS Warszawa
- Zaporożanow W., Sozański H., [1997] (red.) Dobór i kwalifikacja do sportu RCMSKFiS
Warszawa
wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne i terenowe, sprawdzian, przygotowanie
projektu

