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ABSTRACT

Spatial orientation skill in juniors specializing in the game of golf

This paper discusses the issues that so far have not been dealt with in the Polish and 
foreign literature, namely, the assessment of one of the coordination abilities, i.e. the skill 
of time and spatial orientation among young sportspeople specializing in the game of golf. 
Our examinations comprised 25 persons aged from 12 to 17 who are members of the 
Polish National Junior Golf Team. The results were obtained on the golf course Lisia Polana, 
on the basis of the test called ‘Run for balls’ which was elaborated by Raczek et al. (2003).
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WPROWADZENIE

W kompleksie potencjalnych właściwości 
organizmu decydujących o poziomie spraw-
ności motorycznej człowieka szczególna rola 
przypada koordynacyjnym zdolnościom mo-
torycznym, gdyż warunkują każdy rodzaj 
czyn ności ruchowej i w decydującej mierze 
wyznaczają efektywność działań i zachowań 
motorycznych jednostki [1]. Koordynacyjne 
(informacyjne) zdolności motoryczne po-
strzegane są jako zintegrowane właściwości 
psychomotoryczne, zdeterminowane w domi-
nujący sposób funkcjami centralnego układu 
nerwowego. Definiuje się je jako względnie 
utrwalone i uogólnione formy przebiegu 
psychofizycznych procesów regulacji rucho-
wej [1, 2].

Istotę zdolności koordynacyjnych Szopa  
traktuje jako „(…) możliwości organizmu 
w zakresie wykonywania dokładnych i pre-
cyzyjnych ruchów w zmieniających się wa-
runkach zewnętrznych (zmiany płaszczyzn, 
kierunku i osi ruchu)” [3, s. 72; 4]. Starosta 
uważa, iż jakość ruchów może świadczyć  
o poziomie sprawności całego układu ner-
wowego i jego różnych przejawach [5, 6].  
W tym ujęciu koordynacja ruchowa nosi 
znamiona „supercechy”.

Klasyfikacja koordynacyjnych zdolności 
motorycznych nadal jest problemem otwar-
tym, mimo że osiągnięto już znaczną zgod-
ność w kwestii konieczności zróżnicowanej 
charakterystyki, diagnozy oraz stymulacji 
koordynacyjnego obszaru motoryczności. 
W praktyce wychowania fizycznego i sportu 
młodzieżowego szczególnie przydatne są na-
stępujące specyficzne zdolności koordyna-
cyjne: różnicowanie kinestetyczne, orientacja 
czasowo-przestrzenna, reakcja motoryczna, 
rytmizacja ruchów, zachowanie równowagi 
ciała, sprzężenie (łączenie ruchów), dostoso-
wanie motoryczne, częstotliwość ruchów [7].

Autorów niniejszej pracy interesować bę-
dzie jedna z wymienionych wyżej zdolności, 
a mianowicie orientacja czasowo-przestrzen-
na, która wydaje się istotna w osiąganiu suk-
ce sów w grze w golfa. W literaturze przed-
miotu pojawia się sporo definicji doty czących 
orientacji przestrzennej w kategoriach mo-
torycznych. Kinney i Luria omawianą właś-
ciwość koordynacyjną wyrażają w „(…) 
adekwatnym rozpoznawaniu wzorów prze-
strzennych, przedmiotów, rozmiarów, odleg-
łości oraz innych aspektów otaczającej prze-
strzeni, w której wykonywany jest ruch” [8, 
s. 62]. Raczek i wsp. uważają, iż orientacja 
przestrzenna determinuje możliwości czło-
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wieka w zakresie dokładnej oceny położe-
nia ciała i jego zmian w stosunku do punktu 
odniesienia (pola działania lub poruszają-
cego się obiektu) oraz w realizowaniu ruchu 
w żądanym kierunku [1]. Poziom rozwoju tej 
zdolności zależy od szybkości oceny i kon-
troli przestrzennych warunków działania, 
która dokonuje się na podstawie współdzia-
łania wielu analizatorów, głównie oczywi-
ście wzro kowego i słuchowego.

W publikacjach polskich temat koordy-
nacyjnych zdolności motorycznych oraz ich 
diagnozowania u przedstawicieli różnych 
dyscyplin sportu jest bardzo szeroko oma-
wiany  [2, 3, 5–7, 9–17]. Wśród nich znaleźć 
można te, które bezpośrednio nawiązują do 
tematu pomiaru i analizy zdolności orienta-
cji przestrzennej [9–14, 17].

CEL bADAń

W związku z brakiem publikacji poruszają-
cych problem zdolności koordynacyjnych 
wśród młodych graczy w golfa postanowio-
no dokonać analizy wybranej zdolności ko-
ordynacyjnej i przedstawić uzyskane wyni-
ki badań.

Pytanie badawcze:
Jaki jest poziom orientacji przestrzennej 

u juniorów specjalizujących się w grze w golfa?

MATERIAŁ I METODY bADAń

badaniami objęto 25 osób w wieku 12–17 
lat, w tym 7 dziewcząt i 18 chłopców – re-
prezentantów polskiej kadry narodowej ju-
niorów w golfie. Nadmienić należy, iż prze-
badane 25 osób stanowi ¼ ogółu juniorów 
grających w golfa w Polsce. Zdolność orien-
tacji przestrzennej diagnozowano wykorzy-
stując test „bieg do piłek” opracowany przez 
Raczka i wsp. [1]. Miarą testu jest czas bie-
gu mierzony w sekundach. Test ten, wraz z 
Międzynarodowym Testem Sprawności Fi-
zycznej opracowanym przez Pilicza i wsp. 
[18], przeprowadzono podczas zgrupowa-
nia juniorów na Polu Golfowym Lisia Polana 
w dniach 8–9.06.2009.

WYNIKI

Z analizy średnich wyników w jednolitych 
wiekowo grupach chłopców i dziewcząt oraz 
analizy indywidualnych przypadków wypły-
wa następujący wniosek: najlepszy wynik 
wśród chłopców osiągnął 15-latek z cza-
sem 13,84 s, a wśród dziewcząt – 15-latka  
(15,68 s). Najsłabszy rezultat chłopców to 
wynik 18,63 s osiągnięty przez 16-latka,  
a dziewcząt – 19,13 s uzyskany przez 16-latkę. 
Średnie wyniki testu „bieg do piłek” dla 
chłopców przed  stawiono na ryc. 1, a dla 
dziewcząt – na ryc. 2.

Porównanie średnich wyników uzyska-
nych przez chłopców i dziewczęta pozwoliło 
wykazać, że dziewczęta miały gorsze wyni-
ki czasowe niż chłopcy (ryc. 3).
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Ryc. 1. Średnie wyniki uzyskane przez golfistów  
w teście „bieg do piłek”
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Ryc. 2. Średnie wyniki uzyskane przez golfistki  
w teście „bieg do piłek”
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dziewczęta chłopcy

Ryc. 3. Średnie wyniki testu „bieg do piłek”  
uzyskane przez chłopców i dziewczęta
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DYSKuSJA

Ze względu na brak literatury odnoszącej się 
bezpośrednio do tematu zdolności orienta-
cji przestrzennej u golfistów odwołano się 
wyłącznie do badań dotyczących tejże zdol-
ności koordynacyjnej u osób uprawiających 
inne dyscypliny sportowe. Sadowski i wsp. 
[14] w badaniu poziomu koordynacyjnych 
zdolności motorycznych wykazali znaczne 
różnice poziomu orientacji czasowo-prze-
strzennej w zależności od poziomu sportowe-
go zawodników uprawiających taekwondo 
i kick-boxing. Najlepsze rezultaty uzyskali 
studenci specjalizacji taekwondo – 14,8 s, 
podczas gdy wśród zawodników trenujących 
golf najlepszy czas to 13,84 s osiągnięty przez 
15-latka. Wynik zbliżony do rezultatu stu-
dentów w badaniach wymienionych auto-
rów uzyskali 17-letni golfiści – 14,89 s. Nieco 
gorsze rezultaty (16,4 s) prezentowali wyso-
ko wykwalifikowani taekwondziści, są one 
porównywalne do wyników 16-letnich gol-
fistów (16,18 s) i 14-letnich golfistek (16,06 s). 
Najgorszy czas uzyskany przez początkują-
cych taekwondzistów to 18,6 s, natomiast 
wśród golfistek 19,13 s (15-latka), a wśród 
golfistów 18,63 s (16-latek). Gierczuk [10] 
w badaniu porównującym poziom wybra-
nych zdolności koordynacyjnych u zapaśni-
ków stylu klasycznego i wolnego wykazał, 
iż poziom w większości ocenianych koordy-
nacyjnych zdolności motorycznych między 
zapaśnikami obu rodzajów walki sportowej 
nie okazał się znacząco zróżnicowany. Wy-
jątek stanowiła zdolność dostosowania mo-
torycznego i równowagi, gdzie odnotowano 
różnice statystycznie istotne. Niewielkie róż-
nice we wskaźniku zmienności wystąpiły 
natomiast w zdolności dostosowania, szyb-
kiej reakcji, równowadze i orientacji czasowo-
-przestrzennej. Zwierko [19] przeprowadziła 
badania, które dotyczyły m.in. pomiaru po-
ziomu orientacji przestrzennej i efektu po-
strzegania, które analizowano przy wykorzy-
staniu czterech poziomów trudności. Miarą 
oceny poziomu orientacji przestrzennej był 
procentowy wskaźnik poprawności wyko-
nania zadania testowego. W badaniu, któ-
rym objęto 16 zawodniczek uprawiających 
siatkówkę, uzyskano lepsze rezultaty w po-
miarze czasu reakcji złożonej i teście orien-

tacji przestrzennej aniżeli w pomiarze czasu 
reakcji prostej i teście koordynacji wzroko-
wo-ruchowej. Machnacz [17] przedstawił 
główne koordynacyjne zdolności w grach 
wielopodmiotowych, gdzie w skali do 7 
orien  tacja czasowo-przestrzenna w piłce noż-
nej zajmuje pierwsze miejsce, natomiast  
w piłce ręcznej, siatkowej i koszykowej  
– czwarte miejsce. Można więc stwierdzić, 
iż zdolność orientacji czasowo-przestrzen-
nej jest bardzo istotna dla gier wielopod-
miotowych.

Propozycja ocen jakościowych dla testu 
„bieg do piłek” przedstawionych przez 
Raczka i wsp. [1] nie jest możliwa do zasto-
sowania w wypadku golfistów. Wyniki ba-
dań uzyskane przez osoby trenujące golfa 
odbiegają znacząco od wyników czasowych 
przedstawionych dla poszczególnych ocen. 
Przy założeniu, że na ocenę bardzo dobrą 
czas dla dziewcząt ówczesnej VIII klasy po-
winien wynosić 7,8 s, a dla chłopców tej 
samej klasy 8,0 s, wyniki uzyskane przez 
golfistów byłyby niemożliwe do sklasyfiko-
wania ich na ocenę mierną (10,8 s i 11,8 s 
proponowanych przez autorów tego testu). 
Odnosząc się więc do propozycji wyników 
czasowych na daną ocenę z testu „bieg do 
piłek”, można stwierdzić, iż test ten nie jest 
odpowiedni do badania poziomu orientacji 
przestrzennej dla golfistów. Porównując na-
tomiast wyniki badań uzyskane dla spor-
tów walki, łatwo zauważyć, że rezultaty, które 
uzyskali golfiści, nie odbiegają znacząco od 
osiągniętych przez przedstawicieli sportów 
walki, poza najlepszym wynikiem 15-let-
nie go golfisty (13,84 s). Należy jednak pa-
miętać, iż są to rezultaty uzyskane przez 
osoby będące w różnym wieku i trenujące 
różne dyscypliny sportu, dlatego ich porów-
nywanie jest całkowicie niemiarodajne.

Z powyższych rozważań nasuwa się oczy-
wisty wniosek, iż bardziej szczegółowe ba-
dania poziomu motorycznych zdolności ko-
ordynacyjnych pozwoliłyby określić, czy 
orientacja czasowo-przestrzenna u młodych 
golfistów jest zdolnością zasadniczą w tej 
dyscyplinie sportu czy też nie. W miarę peł-
na bateria testów diagnozujących zdolność 
orientacji wraz z elementami różnicowania 
przestrzennego powinna zawierać, według 
Ju rasa i wsp. [11], następujący zestaw prób 
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(pierwsze trzy stanowią podstawowe na-
rzędzia pozwalające na ocenę orientacji  
w przestrzeni): marsz do celu, badanie stereo-
metrem, szybkość i dokładność oceniania 
długości (test komputerowy), ruchy dalekie 
i bliskie, badanie kinematometrem, bieg do 
kolorowych piłek.

WNIOSKI

Diagnoza motorycznej zdolności koordyna-
cyjnej (orientacji przestrzennej) juniorów 
specjalizujących się w grze w golfa nie napawa 
optymizmem. Odwołując się do propozycji 
ocen testu „bieg do piłek” przedstawionych 
przez Raczka i wsp. [1], trzeba stwier dzić, iż 
poziom orientacji przestrzennej golfistów 
jest poniżej miernego.

Wyniki badań uzyskane na podstawie 
testu „bieg do piłek” nie pozwalają jednak 
jasno i w pełni ocenić, czy zdolność orien-
tacji czasowo-przestrzennej jest zdolnością 
zasadniczą w grze w golfa. Stwierdzenie, 
która ze zdolności koordynacyjnych jest 
kluczowa dla tej dyscypliny sportu, wymaga 
przeprowadzenia dodatkowych specjalis tycz-
nych testów.
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