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ABSTRACT
Analysis of selected anthropometric parameters in able-bodied and disabled swimmers
Background. One of the elements considered in selecting people to play sports is a soma
tic construction of the athlete. In swimming, such elements as length and width measure
ments of various parts of the body objectified by anthropometric indicators may be helpful
in predicting future sporting success. The aim of this study was to compare selected
anthropometric characteristics of able-bodied and disabled swimmers, and to answer the
question of whether there are somatic differences between the groups not directly resulting
from disability. Material and methods. The study consisted of 3 groups: one consisted
of eight high performance disabled athletes (average age was 16 ± 1.3 years) and the other
two included top able-bodied swimmers (aged 16) from two different Wrocław clubs. Three
parameters were measured: arm, leg and trunk lengths in relation to the swimmers’ heights
multiplied by 100%. Results. Five disabled swimmers had the arm length parameter higher
than the average in the control groups, whereas seven had the leg length parameter much
lower than the average in the control group. In the case of trunk length parameter there was
no rule. Conclusions. The results revealed that there are further possibilities of improving the
selection process for people with disabilities to engage in swimming, but in this case the
key was the type of dysfunction and functional assessment of a potential competitor.
Key words: anthropometric parameters, swimming, swimming with disabilities

WPROWADZENIE
Ostatnia dekada XX w. to czas profesjo
nalnego rozwoju pływania osób niepełno
sprawnych. Spowodowało to, że badania na
ukowe określające możliwości funkcjonalne
niepełnosprawnych pływaków oraz dosko
nalenie procesu treningowego wykroczyły
daleko poza rehabilitacyjne cele ich uspraw
niania [1–3]. Wzrost poziomu wyników w
dużej mierze zależy od przedsięwzięć ukie
runkowanych na poszukiwanie najbardziej
utalentowanych zawodników, mogących
w przyszłości odnosić znaczące sukcesy.
W system szkolenia pływaków powinna więc
być wkomponowana racjonalna selekcja.
Wiadomo, że szczytowe sukcesy są możliwe
do osiągnięcia wyłącznie przez sportowców
bardzo utalentowanych, posiadających okre
śloną budowę ciała, najwyższy poziom zdol
ności fizycznych i psychicznych oraz dos
konale opanowaną technikę [4–6].

Podczas selekcji zawodników najczęściej
brane były pod uwagę tempo dojrzewania
biologicznego, stan zdrowia, zdolności mo
toryczne (szybkość, koordynacja ruchów),
zdolności do opanowania skutecznej tech
niki i taktyki, odporności psychicznej, mo
tywacji i zdolności do pracy, a także uwa
runkowania genetyczne. Nie mniej ważną
cechą była wysokość ciała. Za pomocą głów
nych wskaźników antropometrycznych oraz
oceny wizualnej najczęściej określano pre
dyspozycje zawodników do uprawiania pły
wania. Cechy somatyczne pożądane u pły
waka to głównie proporcjonalna budowa
ciała, niewielka masa ciała z mało widoczną
rzeźbą mięśniową, wąskie kostki i nadgarstki,
duże dłonie i stopy. Brak niektórych tych cech
można rekompensować innymi, ponadprze
ciętnymi cechami i zdolnościami [7–9].
Teoretycy pływania starają się określić
wpływ poszczególnych elementów na rezul
tat sportowy, aby pomóc trenerom w podej

W. Seidel, R. Szafraniec, P. Pukalski-Pukała
Analiza wybranych parametrów antropometrycznych pływaków

mowaniu decyzji dotyczących wyboru od
powiedniego wariantu procesu szkolenia
sportowego [5, 7, 10]. Poszukiwania zależ
ności między osiągnięciami w wybranej
konkurencji pływackiej a wartością jednej
bądź kilku cech antropometrycznych pro
wadzone są od dawna. Specyfika określonej
konkurencji stawia przed uprawiającymi ją
sportowcami ściśle określone wymagania.
Za pomocą wskaźników antropometrycz
nych można prognozować potencjalne moż
liwości zawodników [11, 12]. Pomiary an
tropometryczne stosowane są również do
oceny różnic fizycznych pomiędzy zawod
nikami. Służą także do tworzenia różnych
modeli mechanizmów pływackich. Jednak
trendy w budowie ciała pływaka zmieniają
się. Dobrym przykładem jest porównanie
obecnych „żabkarek” z tymi, które starto
wały w igrzyskach w Barcelonie w 1992 r.
Kiedyś specjalistki od stylu klasycznego były
niskie, krępe, szerokie w ramionach. Potocz
nie mówiąc, małe, ale potężne. Obecnie ob
serwuje się zawodniczki wysokie i szczupłe,
zresztą nie tylko w stylu klasycznym.
Niestety, dotychczasowe badania na
ukowe określające podstawowe parametry
antropometryczne predysponujące do upra
wiania pływania dotyczyły osób pełno
sprawnych. Mając na uwadze różnorodność
dysfunkcji oraz związane z tym możliwo
ści funkcjonalne osób niepełnosprawnych,
nie należy jednoznacznie odnosić wyników
badań osób pełnosprawnych do wyników
badań osób niepełnosprawnych. Nie moż
na bowiem z całą pewnością stwierdzić, że
parametry antropometryczne pływaków
pełnosprawnych i niepełnosprawnych nie
wiele się różnią.
W celu wyjaśnienia problemu selekcji
osób niepełnosprawnych do uprawiania pły
wania trzeba w pierwszej kolejności dokonać
porównania podstawowych parametrów
antropometrycznych pomiędzy pełno- i nie
pełnosprawnymi zawodnikami. Należy wziąć
pod uwagę przede wszystkim te parametry,
które warunkują osiągnięcie dobrego wyniku
w pływaniu pełnosprawnych. Wielu auto
rów podkreśla, że w pływaniu sportowym
takimi parametrami są wskaźniki długoś
ciowe kończyn oraz tułowia [7–9, 13, 14].
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CEL badań
Celem pracy była analiza wybranych para
metrów antropometrycznych pływaków
pełnosprawnych i niepełnosprawnych z trzech
wrocławskich klubów pływackich oraz od
powiedź na pytanie, czy jedyną istotną
zmienną różnicującą zawodników niepełno
sprawnych był rodzaj i stopień dysfunkcji.
MATERIAŁ I METODY BADAŃ
Materiał badań
Badaniami objęto trzy grupy sportowców
z wrocławskich klubów pływackich. Grupę
eksperymentalną stanowiło 8 niepełno
sprawnych zawodników płci męskiej klubu
Start Wrocław, ze średnią wieku 16 ± 1,3 roku,
reprezentujących wysoki poziom sporto
wy. Każdy z nich był medalistą mistrzostw
Polski lub zawodów wyższej rangi. Zawod
nicy ci mieli następujące dysfunkcje:
1. P.J., amputacja prawego podudzia,
2. K.R., niedowidzący, wada wrodzona,
3. R.K., MPD, hemiplegia prawostronna,
wada nabyta,
4. O.R., MPD, niedowład czterokończy
nowy, wada wrodzona,
5. K.S., artrogrypoza, wada wrodzona,
6. K.D., niedowidzący, wada wrodzona,
7. N.N., polineuropatia czuciowo-rucho
wa typu II, wada wrodzona,
8. M.G., niedowidzący, wada wrodzona.
Grupę kontrolną stanowili zawodnicy
dwóch największych wrocławskich klubów
pływackich, tj. Juvenii i Śląska Wrocław.
W obu badanych klubach grupy kontrolne
utworzono z 10 zawodników płci męskiej
w wieku 16 lat. Wszyscy reprezentowali wy
soki poziom sportowy. Każdy z badanych
był medalistą mistrzostw Polski juniorów.
Metody badań
W pracy określono parametry antropome
tryczne kończyny górnej i dolnej oraz tu
łowia we wszystkich grupach badanych.
Wartości te, wyrażone liczbowo, uzyskano
po podstawieniu wyników przeprowadzo
nych pomiarów do wzorów określających po
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szczególne parametry. Porównywano nastę
pujące parametry długościowe:
1. Parametr długościowy kończyny gór
nej. Wartość tego parametru była okre
ślana na podstawie ilorazu długości
względnej kończyny górnej mierzo
nej od wyrostka barkowego łopatki
(a) do opuszki trzeciego palca (da III)
i wysokości ciała (B-v), pomnożonego
przez 100%:
[a–da III]
[B–v]

× 100%.

2. Parametr długościowy kończyny dol
nej. Wartość tego parametru była okre
ślana na podstawie ilorazu długości
względnej kończyny dolnej mierzo
nej od kolca biodrowego przedniego
górnego (is) do podłoża (B) i wyso
kości ciała (B-v), pomnożonego przez
100%:
[B–is]
[B–v]

× 100%.

3. Parametr długościowy tułowia. War
tość tego parametru była określana na
podstawie ilorazu długości tułowia
mierzonej od górnego brzegu wcięcia
jarzmowego rękojeści mostka (sst) do
górnego brzegu spojenia łonowego
w linii środkowej przedniej (sy) i wy
sokości ciała (B-v), pomnożonego przez
100%:
[sst–sy]
[B–v]

× 100%.

Wartości wszystkich parametrów u każ
dego niepełnosprawnego zawodnika porów
nywano z średnią arytmetyczną w obu gru
pach kontrolnych.
Pomiary długościowe wykonano za po
mocą antropometru typu Martina służą
cego do pomiarów wysokości ciała i cech
długościowych w pozycji stojącej. Składał się
on z czteroczęściowej metalowej rury z po
działką milimetrową, wzdłuż której przesu
wała się głowica z iglicą wskazującą miejsce
pomiaru i okienkiem z punktem odczytu wy
niku. Dokładność odczytu wynosiła 1 mm.
Wszystkie pomiary wykonane zostały zgod
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nie z zasadami przyjętymi w antropometrii
sportowej.
WYNIKI
U 5 niepełnosprawnych zawodników war
tość parametru długościowego kończyny
górnej była wyższa od średniej uzyskanej
w obu grupach zawodników pełnospraw
nych (ryc. 1). Jeden z zawodników niepełno
sprawnych (K.S.) charakteryzował się zdecy
dowanie najniższą wartością tego parametru.
Przypuszczalnie wynikało to z jego dysfunk
cji, która bezpośrednio dotyczyła kończyn
górnych.
Odwrotną prawidłowość obserwowano
w przypadku parametru długościowego koń
czyny dolnej – u 7 niepełnosprawnych za
wodników wskaźnik ten był wyraźnie niższy
niż średnie wartości zawodników pełno
sprawnych (ryc. 2). Pod względem długości
kończyn dolnych zdecydowanie domino
wali zawodnicy Śląska Wrocław (ryc. 2).
Wartość parametru długościowego tu
łowia wykazywała znaczne zróżnicowanie.
Dwóch niepełnosprawnych zawodników
Startu Wrocław (R.K. i O.R.) miało parametr
długościowy tułowia nieco wyższy od śred
nich wartości pełnosprawnych zawodników
Juvenii i Śląska. Natomiast u 4 zawodników
Startu Wrocław (K.R., P.J., N.N. i M.G.)
parametr ten był zdecydowanie niższy niż
u pełnosprawnych pływaków. W przypad
ku 2 niepełnosprawnych zawodników war
tość tego parametru była zbliżona do warto
ści średnich u zawodników pełnosprawnych
(ryc. 3).
DYSKUSJA
Oszacowanie wpływu podstawowych para
metrów długościowych kończyn górnych,
dolnych oraz tułowia na rezultaty sportowe
stanowi istotny problem podczas selekcji do
uprawiania pływania. Wiadomo, że niedo
stateczny poziom pewnych cech może być
przeszkodą w osiąganiu dobrego wyniku
sportowego. Trudność w jednoznacznym
rozwiązaniu tego problemu polega na tym,
że niedobór pewnych cech antropometrycz
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metrycznych u pływaków wysokiej klasy
sportowej może stanowić jedynie podpo
wiedź lub sugestię dotyczącą wyboru pod
stawowego stylu bądź techniki pływania,
ale nie może być jedyną ocenianą przez tre
nerów podczas selekcji cechą. Wiadomo, że
zawodnicy uprawiający pływanie charakte
ryzują się specyficznymi parametrami ciała,
takimi jak wysokość ciała, wysokość w po
zycji siedzącej oraz długość kończyn górnych
i dolnych [7, 8, 12, 13, 15, 16].
Celem pracy było porównanie wybra
nych parametrów antropometrycznych pły
waków pełno- i niepełnosprawnych oraz od
powiedź na pytanie: „Czy jedyną istotną
zmienną różnicującą zawodników niepeł
nosprawnych był rodzaj i stopień dysfunk
cji?”. Na podstawie przeprowadzonej analizy
należy domniemywać, że u części zawodni
ków niepełnosprawnych dysfunkcja miała
istotny wpływ na wartości parametrów an
tropometrycznych. Najczęściej dotyczyło to
zawodników, u których dysfunkcja wpływa
ła na wyniki pomiarów i w konsekwencji na
wartość parametru. Nie można było jednak
jednoznacznie stwierdzić, że rodzaj dysfunk
cji był jedyną istotną różnicą. Świadczyło
o tym chociażby to, że wartość parametru
długościowego kończyny górnej była w więk
szości wyższa u zawodników niepełno
sprawnych. Jedynie zawodnik K.S. wykazy
wał niższe wartości. Było to spowodowane
rodzajem jego dysfunkcji (artrogrypoza
obwodowa). Polegała ona na ograniczeniu
ruchomości oraz zniekształceniu obu koń
czyn górnych, które wykazywały wyraźne
cechy nieprawidłowego rozwoju. Wyjaśnia
to niskie wartości omawianego parametru
u tego zawodnika.
Wartość parametru długościowego koń
czyny górnej wydaje się jednym z podstawo
wych czynników, które spełniają najważniej
szą funkcję napędową w stylu dowolnym,
grzbietowym i motylkowym. Częściowo
potwierdziły to wyniki badań Zampagniego
i wsp. [6], którzy stwierdzili, że kończyna
górna odgrywała kluczową rolę napędową
w stylu dowolnym. Dlatego też wyższa war
tość tego parametru u zawodników niepełno
sprawnych sugeruje, że pod tym względem
mają oni lepsze predyspozycje do uprawia
nia pływania niż porównywani zawodnicy
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pełnosprawni. Potwierdzeniem mogą być
również osiągnięcia zawodników niepełno
sprawnych, którzy mieli w swoim sporto
wym dorobku medale z mistrzostw Polski
seniorów. Porównywani zawodnicy pełno
sprawni zdobywali medale tylko na zawo
dach juniorskich.
W przypadku parametru długościowego
kończyny dolnej można było stwierdzić,
że występowało tutaj zjawisko odwrotne.
Wartości uzyskane przez zawodników nie
pełnosprawnych były niższe od średnich za
wodników grup kontrolnych. Szczególnie
dotyczyło to zawodnika R.K., u którego
wartości tego parametru były wyraźnie niż
sze od średnich wartości grup kontrolnych.
Trudno było jednak jednoznacznie ocenić,
czy niska wartość tego parametru wynikała
z rodzaju dysfunkcji, albowiem był to zawod
nik z mózgowym porażeniem dziecięcym
charakteryzującym się hemiplegią prawo
stronną. W jego przypadku nie stwierdzono
występowania zniekształceń kończyn dol
nych, nie było więc podstaw do oceny wpły
wu rodzaju dysfunkcji na wartość parametru.
Parametr długościowy tułowia u 2 zawod
ników niepełnosprawnych był nieznacznie
wyższy, u 4 wyraźnie niższy, a u 2 podobny
do średnich w grupach kontrolnych. Wartość
tego parametru nie wpływała bezpośrednio
na wielkość siły napędowej w pływaniu,
jednak większość autorów podkreślała, że
długi tułów poprawia szybkość pływania.
Trenerzy pływania mieli w tej kwestii po
dobne zdanie. Współczesny idealny pływak
z boku powinien przypominać płaską deskę,
a jedną z najważniejszych jego cech po
winny być krótkie kończyny dolne i długi
tułów. Oczywiście chodzi o proporcję między
nimi. Jeden z najlepszych pływaków na
świecie – Michael Phelps – często był porów
nywany przez swojego trenera Boba Bow
mana do łódki z długim kadłubem, który
wpływa na jej szybkość, bo pozwala lepiej
ciąć wodę. I właśnie ta cecha zaczęła najbar
dziej interesować selekcjonerów przy doborze
zawodników i prognozowaniu wyników.
Należy jednak pamiętać, że nie tylko bu
dowa ciała ma znaczenie podczas selekcji.
Jest to tylko jeden z wielu czynników, które
wpływają na to, czy zawodnik będzie w przy
szłości osiągał dobre wyniki czy nie. Jednak
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na podstawie własnych obserwacji należy
nadmienić, że selekcja przeprowadzana we
dług wartości parametrów antropometrycz
nych w pływaniu osób niepełnosprawnych
nie występowała. Trenerzy na podstawie wła
snych doświadczeń uważali, że w najwięk
szym stopniu rodzaj dysfunkcji determinuje
możliwości zawodników do osiągnięcia do
brego wyniku. Czy jest zatem sens prowadze
nia tego typu analiz? Wydaje się, że jednak
tak. Opracowania tego typu mogą stanowić
dla trenerów sugestię, podpowiedź na temat
konkurencji, w jakiej zawodnik może osiąg
nąć najlepszy rezultat [15]. Należy jednak być
przy tym ostrożnym, ponieważ przy selekcji
zawodniczej nie wolno wybiórczo analizować
danych. Rozważyć trzeba także wzajemne
współistnienie wielu parametrów [15].

WNIOSKI
1. Badani niepełnosprawni zawodnicy
wykazali się dłuższymi kończynami górny
mi i krótszymi kończynami dolnymi niż
pływacy pełnosprawni. W indywidualnych
przypadkach rodzaj dysfunkcji wpływał na
wartości analizowanych parametrów.
2. Parametry antropometryczne powin
ny stanowić wskazówkę w procesie selekcji
osób niepełnosprawnych podczas wyboru
optymalnej konkurencji oraz techniki pły
wania.
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