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ABSTRACT

Assessment of special fitness of wheelchair rugby players

background. Wheelchair rugby is one of most spectacular team games meant for people 
with cervical spinal cord injury. Lately this sport has been gaining popularity. In order to esti
mate progress of players and analyze effects of training, coaches use various series of 
tests of special physical fitness. The aim of this study was to evaluate skills of wheel chair rugby 
players depending on their functional classification expressed in points and the years they play 
this sport. Material and methods. A group of 35 wheelchair rugby players were recruited 
for the study. The players participate in the Polish Wheelchair Rugby League (PLRnW) com pe
titions in teams: Flying Wings Rzeszów. Brave Snails Lublin and Garbate Anioły Radom. The 
subjects were divided into four groups according to their functional classification in wheel
chair rugby: 1st group – 0.5 and 1.0 point players (n = 9 ), 2nd group – 1.5 point (n = 8), 3rd group 
– 2.0 and 2.5 point (n = 11 ), and 4th group – 3.0 and 3.5 point (n = 7). The wheel chair rugby 
players participated in 4 special physical fitness tests: sixminute Cooper test, 20 m sprint, 
slalom with the ball, medicine ball throw. results and conclusions. Results of the per
formed tests showed a strict correlation between the results achieved in tests of special 
physical fitness and the players’ functional classification. No strict correlation between the 
results achieved in tests of special physical fitness and the years of playing sport was found.
key words: special physical fitness, sport for the disabled, wheelchair rugby
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WproWadzenie

rugby na wózkach to zespołowa gra spor-
towa przeznaczona przede wszystkim dla 
osób z niecałkowitą tetraplegią. dyscyplina 
ta w ostatnich czasach rozwija się dynamicz-
nie zarówno na świecie, jak i w polsce. W celu 
oceny postępu gry zawodników oraz efektów 
szkolenia drużyn stosuje się coraz częściej 
różnego rodzaju zestawy testów sprawności 
fizycznej – wszechstronnej i specjalnej – za-
pożyczonych z innych gier zespołowych, 
głównie piłki koszykowej na wózkach, która 
ma długą tradycję (Bolach 1995, 2008, Bo-
gan 2008, Morgulec, Kosmol 2007).

Sprawność fizyczna specjalna w literatu-
rze przedmiotu jest różnie postrzegana – 
z jednej strony przez pryzmat osiągnięć mo-
torycznych, z drugiej zaś strony dotyczy 
fizjologii człowieka, tj. odpowiedzi organi-
zmu na wysiłek fizyczny. Według Trześniow-
skiego (1961) to gotowość człowieka do po-
dejmowania i rozwiązywania trudnych zadań 

ruchowych w różnych sytuacjach życiowych 
wymagających siły, szybkości, zręczności, 
gibkości, zwinności, wytrzymałości, jak rów-
nież pewnych nabytych i ukształtowanych 
umiejętności i nawyków ruchowych, wyni-
kających z odpowiednich uzdolnień rucho-
wych i stanu zdrowia. denisiuk i Milicerowa 
(1969) określa sprawność fizyczną specjalną 
jako aktualną możliwość wykonywania czyn-
ności ruchowych w różnych sytuacjach ży-
ciowych wymagających siły, szybkości, zręcz-
ności, gibkości i zwinności oraz innych 
zdolności motorycznych. Jednostka sprawna 
fizycznie charakteryzuje się dużą wydol-
nością zarówno w zakresie układu rucho-
wego, jak i układu krążeniowo-oddechowego, 
wydzielania i termoregulacji. drozdowski 
i drozdowski (1975) opisują natomiast spraw-
ność fizyczną specjalną jako poziom zaawan-
sowania i rozwoju podstawowych zdolności 
motorycznych. 

duża ilość testów powstała w celu analizy 
postępów gry w piłce koszykowej na wózkach. 
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Testy te można zmodyfikować i wykorzystać 
do badań postępów sprawności specjalnej 
także w rugby na wózkach (Bolach 1998, 
2008, Molik i wsp. 2008b).

oto przykładowe testy stosowane w rugby 
na wózkach oraz w piłce koszykowej na wóz-
kach (Bolach 1998, 2008, Molik, Kosmol 
2003, Molik i wsp. 2008a, c):

Test Becka (Bolach 1995, Molik i wsp. 
2008a):

– zdolność poruszania się z piłką w cza-
sie 30 s,

– rzut do celu,
– blokowanie przez zderzenie,
– jazda na dystansie 20 m,
– rzut piłką na odległość.
Test Brasile (Molik i wsp. 2008a):
– jazda na odcinku 20 m, 
– rzuty wolne,
– kozłowanie z przeszkodami,
– rzuty do kosza w czasie 1 min,
– zbiórki piłki z tablicy,
– jak najszybsze podania,
– skuteczność.
Test Sobieckiej (Molik i wsp. 2008a):
– podania oburącz sprzed klatki pier-

siowej na odległość,
– slalom z kozłowaniem piłki,
– poruszanie się w obronie,
– rzut do kosza.
Test Vanlerberghe i Stocka (Molik i wsp. 

2008a):
– rzut spod kosza,
– kozłowanie, rzut i zbieranie piłki,
– kozłowanie z przeszkodami,
– kozłowanie wokół wózka,
– jak najszybsze podania,
– podania na odległość.
Test Bolacha 1. (Bolach 1995):
– jazda na wózkach z maksymalną szyb-

kością na odcinku 20 m,
– slalom na wózku,
– jazda na wózku ze zmianą kierunku 

i rzutem do kosza,
– jazda na wózku z piłką ze zmianą kie-

runku jazdy,
– rzut do kosza z miejsca z różnych od-

ległości od kosza.
Test Bolacha 2. (Bolach 1995):
– podania na odległość różnymi tech-

nikami,

– ocena odległości „długiego podania”, 
tj. do szybkiego ataku,

– skuteczność rzutów z półdystansu i dy-
stansu.

Test Molika i Kosmola:
– jazda na wózku na dystansie 20 m,
– podania piłki na odległość,
– jazda na wózku slalomem z piłką,
– jazda na wózku slalomem bez piłki,
– jazda na wózku po kopercie,
– jazda wahadłowa na odcinku 24 m 

w czasie 12 min.

CeL praCY
 

Celem pracy była ocena sprawności fizycz-
nej specjalnej zawodników trzech wybranych 
drużyn polskiej Ligi rugby na Wózkach w 
zależności od ich klasy startowej i stażu za-
wodniczego.

program badań został opracowany tak, by 
można odpowiedzieć na następujące pytania:

1. Jaki poziom sprawności fizycznej spe-
cjalnej reprezentują zawodnicy w poszcze-
gólnych klasach startowych?

2. Czy istnieje różnica w sprawności fi-
zycznej specjalnej zawodników z dłuższym 
stażem zawodniczym i zawodników z krót-
szym stażem zawodniczym?

MaTeriał i MeTodY Badań

Badaniami objęto trzy drużyny polskiej Ligi 
rugby na Wózkach: Flying Wings rzeszów, 
Garbate anioły radom, Brave Snails Lublin. 
Badania zostały wykonane w salach spor-
towych poszczególnych drużyn. 

W badaniach wzięło udział 35 zawod-
ników z uszkodzeniem rdzenia kręgowego 
w odcinku szyjnym, tj. od C5 do C8: 14 za-
wodników z rzeszowa, 10 z radomia i 11 
z Lublina. zostali oni podzieleni na cztery 
klasy startowe według klasyfikacji funkcjo-
nalnej w tej dyscyplinie. Klasa i (od 0,5 do 
1 punktu) liczyła 9 zawodników, klasa ii 
(1,5 punktu) – 8, klasa iii (od 2,0 do 2,5 punk-
tu) – 11), i klasa iV (od 3 do 3,5 punktu) – 7. 

Wiek zawodników wynosił od 18 do 49 
lat, a średnia ich wieku – 28,7 r. 
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oceniając wyniki testów, uwzględniono 
staż zawodniczy, który wynosił od 1 roku do 
8 lat, średnio – 4,1 r. Charakterystykę ogólną 
badanych zawodników przedstawiono w ta-
beli 1.

do oceny sprawności specjalnej zawod-
ników uprawiających rugby na wózkach wy-
korzystano cztery testy oceniające różne zdol-
ności motoryczne. Wytrzymałość specjalną 
określano na podstawie testu Coopera w mo-

dyfikacji Molika (Molik i wsp. 2008b), szyb-
kość jazdy na wózku – według Becka, opano-
wanie piłki podczas jazdy slalomem – według 
Bolacha (1995) i odległość rzutów piłką tech-
niką dowolną – według Becka (Bolach 1995, 
Molik i wsp. 2008a). Testy 1. i 3. zostały zmo-
dyfikowane na potrzeby tej dyscypliny spor-
towej. 

Tab. 1. Charakterystyka badanych zawodników

Lp. inicjały 
zawodników

punktacja 
funkcjonalna

poziom urazu 
rdzenia 

kręgowego

rok  
urazu

Wiek  
[lata]

Staż 
zawodniczy 

[lata]

1 n.M. 0,5 C5 2001 21 5
2 S.T. 0,5 C5–C6 2000 32 8
3 J.a. 0,5 C5 1995 32 7
4 CH.d. 0,5 C5–C6 2006 18 2
5 B.p. 1 C6 2005 21 1
6 K.M. 1 C6 2003 25 3
7 K.W. 1 C5–C6 1999 30 3
8 o.K. 1 C5–C6 2001 27 6
9 Sz.G. 1 C5–C6 2000 39 3

10 H.p. 1,5 C6–C7 2003 31 5
11 K.p. 1,5 C6 2002 24 4
12 a.r. 1,5 C6 2000 29 6
13 W.ł. 1,5 C5–C6 2002 25 3
14 K.z. 1,5 C6 1999 24 6
15 a.r. 1,5 C5–C6 1996 32 2
16 W.J. 1,5 C6 2000 28 3
17 CH.K. 1,5 C6–C7 2003 26 6
18 G.ł. 2 C6 1998 27 6
19 K.K. 2 C5–C6 1999 29 5
20 M.M. 2 C6–C7 1989 39 5
21 Sz.p. 2 C6–C7 2000 32 3
22 G.T. 2 C6–C7 1999 30 7
23 M.K. 2 C6 2004 28 3
24 a.M. 2 C6–C7 1995 31 5
25 K.J. 2 C6 1982 49 2
26 S.K. 2 C6–C7 2002 29 2
27 p.a. 2 C5–C6 1999 33 3
28 r.W. 2,5 C6–C7 1998 32 2
29 M.d. 3 C7 –C8 2005 20 2
30 U.M. 3 C7 2000 26 5
31 p.B. 3 C7 2002 29 6
32 W.S. 3 C6–C7 1998 29 3
33 K.W. 3,5 C7 –C8 2004 23 3
34 G.d. 3,5 C6–C7 1995 31 8
35 F.p. 3,5 C7 2006 24 1
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Test 1. 6-minutowy test Coopera  
w modyfikacji Molika (Molik i wsp. 2008b)

Modyfikacja polegała na skróceniu czasu 
trwania testu z 12 do 6 min.

Cel testu: ocena wytrzymałości specjal-
nej zawodników na wózkach.

Sprzęt i pomoce: taśma metryczna, 4 słup-
ki, stoper, gwizdek.

Wymiary stanowiska do wykonania te-
stu: boisko do piłki siatkowej (18 × 9 m);

w narożnikach boiska ustawiono słupki 
(ryc. 1).

Ryc. 1. Schemat testu 1. – 6-minutowy  
test Coopera w modyfikacji Molika

Sposób wykonania: zawodnik ustawia się 
na linii startu; na sygnał (gwizdek) startuje 
i jedzie nieprzerwanie przez 6 min dookoła 
boiska po zewnętrznej stronie linii; na ko-
lejny sygnał (gwizdek) zawodnik zatrzymuje 
się i zostaje w tym miejscu, gdzie skończył 
jazdę. 

Błędy wykonania testu: 
– zawodnik zatrzymał się podczas jazdy,
– zawodnik skracał tor jazdy.
Wyniki: wynikiem próby była odległość 

przejechana przez zawodnika, mierzona w 
metrach.

zawodnik wykonywał dwie próby po 
15-minutowym odpoczynku; brano pod uwa-
gę lepszy wynik.

Test 2. Jazda na dystansie 20 m  
według Becka

Cel testu: ocena umiejętności szybkiego po-
ruszania się wózkiem na krótkim dystansie.

Sprzęt i pomoce: dwa standardowe słup-
ki, stoper, taśma metryczna.

Wymiary stanowiska do wykonania testu: 
odmierzony odcinek 20 m od zewnętrzne-

go brzegu linii końcowej boiska; w tej od-
ległości ustawiono słupki na liniach bocz-
nych boiska (ryc. 2).

Ryc. 2. Schemat testu 2. – jazda na dystansie  
20 m według Becka

Sposób wykonania: zawodnik ustawia się 
przodem do boiska, tak aby przednie kółka 
wózka nie przekraczały linii końcowej bo-
iska; po komendzie „na miejsca!” i „Gotów?” 
na sygnał (gwizdek) zawodnik jak najszyb-
ciej jedzie przed siebie aż do momentu, gdy 
przejedzie światło bramki; osoba mierząca 
czas stoi na wysokości słupków za linią 
światła bramki; czas zatrzymywany jest w 
momencie, kiedy pierwsze dwa kółka wóz-
ka przejadą między słupkami.

Błędy wykonania: zawodnik wystarto-
wał przed gwizdkiem.

Wyniki: wynikiem próby był czas poko-
nania dystansu 20 m, mierzony z dokład-
nością do 0,01 s.

zawodnik wykonywał dwie próby po 
15-minutowym odpoczynku; brano pod uwa-
gę lepszy wynik testu.

Test 3. Jazda slalomem na dystansie 20 m 
z piłką siatkową na udach według Bolacha

Test Bolacha zmodyfikowano przez doda-
nie kozła za ostatnim pachołkiem.

Cel testu: ocena szybkości jazdy i zwin-
ności z piłką siatkową na udach.

Sprzęt i pomoce: taśma metryczna, 5 słup-
ków, stoper, piłka do siatkówki.

Wymiary stanowiska do wykonania te-
stu: dwa słupki ustawia się na linii końcowej 
boiska – oznaczają one start i metę; następ-
ny słupek ustawia się w odległości 4 m od 
linii, kolejny w odległości 3 m od przed-
niego i kolejny słupek również w tej samej 
odległości (ryc. 3).
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Ryc. 3. Schemat testu 3. – jazda slalomem na 
odcinku 20 m z piłką do siatkówki na udach 

według Bolacha

Sposób wykonania: zawodnik ustawia się 
przodem do boiska, tak aby przednie kółka 
wózka nie przekraczały linii początkowej 
boiska; po komendzie „na miejsca!” i „Go-
tów?” na sygnał (gwizdek) zawodnik jak 
najszybciej jedzie slalomem, za ostatnim słup-
kiem wykonuje kozioł piłką i wraca slalomem 
do mety; czas jest zatrzymywany, gdy zawod-
nik przekroczy linię końcową dwoma kół-
kami wózka. 

Błędy wykonania:
– zawodnik wystartował przed gwizd-

kiem,
– zawodnik zgubił piłkę, 
– zawodnik poruszył słupek.
Wyniki: wynikiem próby był czas poko-

nania slalomem 20 m z piłką na udach.
zawodnik wykonywał dwie próby po 

15-minutowym odpoczynku; brano pod uwa-
gę lepszy wynik testu.

Test 4. rzut piłką siatkową na odległość 
według Becka

Cel testu: ocena umiejętności wykonywania 
rzutu piłką siatkową na odległość.

Sprzęt i pomoce: taśma metryczna, 9–10 
słupków, piłka do siatkówki, taśma klejąca.

Wymiary stanowiska do wykonania te-
stu: początek stanowi zewnętrzny brzeg linii 
końcowej boiska, na linii bocznej co 2 m usta-
wione są słupki (ryc. 4). 

Sposób wykonania: zawodnik ustawia się 
przodem do boiska, tak aby przednie kółka 
wózka nie przekraczały linii końcowej bo-
iska; po komendzie „na miejsca!” i „Go-
tów?” na sygnał (gwizdek) wykonuje rzut 
dowolną techniką: oburącz znad głowy, obu-
rącz sprzed klatki piersiowej, jednorącz po 
odbiciu piłki od podłoża lub inną (każda 
technika jest dozwolona pod warunkiem, 
że wózek jest skierowany przodem do bo-
iska); po wykonaniu rzutu osoba badająca 
obserwuje miejsce lądowania piłki.

Błędy wykonania:
– wózek zawodnika nie został ustawio-

ny przodem do boiska,
– przednie kółka wózka przekroczyły 

linię początkową boiska. 
Wyniki: wynikiem próby było miejsce 

pierwszego zetknięcia się piłki z podłożem.
zawodnik wykonuje dwa rzuty; brano się 

pod uwagę lepszy wynik.
Wszystkie badania były poprzedzone 

10-minutową rozgrzewką. zawodnicy star-
towali na swoich wózkach do rugby, które 
miały im umożliwić osiągnięcie jak najlep-
szych wyników.

Wyniki badań poddano podstawowej 
analizie statystycznej. obliczono średnią 
arytmetyczną w celu wyliczenia średnich 
wyników testów w badanych klasach star-
towych, odchylenie standardowe, max – min. 
w celu wykazania najwyższych i najniższych 
wyników w poszczególnych testach dla po-
szczególnych klas, współczynnik korelacji 
rangowej Spearmana w celu wykazania za-
leżności między wynikami a stażem zawod-
niczym [13].

WYniKi Badań i iCH oMóWienie

najbardziej liczną grupą badaną byli zawod-
nicy z iii klasy startowej (n = 11), a najmniej 
liczną – zawodnicy z i klasy startowej (n = 7). 

najstarszą grupą byli zawodnicy z iii 
klasy – średnia ich wieku wynosiła 32,6 r. 

Ryc. 4. Schemat testu 4. – rzut piłką siatkową  
na odległość według Becka
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najmłodszą grupę stanowili badani z iV 
klasy – średnia ich wieku wynosiła 26,3 r. 

Staż zawodniczy w klasach i i iV był iden-
tyczny i wynosił 2,4 r. najkrótszym stażem 
charakteryzowali się zawodnicy z ii klasy 
– wynosił on 1,6 r. (tab. 1).

Współczynnik korelacji wieku i stażu 
w poszczególnych klasach startowych przed-
stawiono w tabeli 3. zastosowano współ-
czynnik korelacji rang uporządkowania ( ). 
Wyraźne korelacje dodatnie stwierdzono 
tylko w skrajnych klasach startowych (i i iV). 
oznacza to, że w tych klasach zawodnicy 
starsi na ogół charakteryzują się dłuższym 
stażem zawodniczym niż zawodnicy młodsi, 
co jest zgodne z oczekiwaniami. W klasach 
startowych ii i iii korelacje wieku i stażu są 
ujemne, ale stosunkowo niewielkie i statys-
tycznie nieistotne (p > 0,05). Wyniki sugerują, 
że w tych klasach startowych nie występuje 
wyraźna zależność wieku i stażu zawodni-
ków. z uwagi na niewielkie liczebności w 
klasach startowych, tylko najsilniejsza ko-

relacja (  = 0,77) w iV klasie startowej oka-
zała się statystycznie istotna na przyjętym 
krytycznym poziomie istotności  = 0,05. 

analiza testu 1.

najlepsze wyniki w teście 1. osiągnęli zawod-
nicy z iV klasy startowej, którzy przejechali 
średnio 844,7 m. najsłabsze wyniki uzyskali 
zawodnicy z i klasy – przejechali oni śred-
nio 600 m. odnotowano duże różnice wy-
ników między poszczególnymi klasami star-
towymi. Średni wynik w klasie ii był istotnie 
lepszy od średniego wyniku w klasie i (p = 
0,009 – test jednostronny). podobnie średni 
wynik w klasie iii był istotnie lepszy od śred-
niego wyniku w klasie ii (p = 0,005). Sto-
sunkowo małą różnicę średnich wyników 
zaobserwowano między klasami iii i iV. róż-
nica średnich nie była statystycznie istotna 
(p = 0,066), co świadczyć może o podobnym 
poziomie sprawności specjalnej tych zawod-
ników (tab. 4).

Tab. 2. Średnie i dyspersje wieku oraz stażu zawodników z uwzględnieniem klasy startowej.

Badana grupa 
Klasa startowa Liczebność

Wiek zawodników [lata] Staż zawodniczy [lata]

średnia odch. stand. średnia odch. stand.

i (0,5–1,0 pkt) 9 27,2 6,7 4,2 2,4
ii (1,5 pkt) 8 27,3 3,11 4,4 1,6
iii (2,0–2,5 pkt) 11 32,6 6,3 3,9 1,8
iV (3,0–3,5 pkt) 7 26,3 4,2 4 2,4
razem 35 28,7 5,8 4,1 1,7

Tab. 3. Korelacja wieku i stażu zawodników z poszczególnych klas startowych

Klasa startowa Liczebność -Spearmana p

i 9 0,56 0,11
ii 8 –0,31 0,46
iii 11 –0,36 0,27
iV 7 0,77 0,04

Tab. 4. Wyniki testu 1. w poszczególnych grupach badanych

Badana grupa
Wyniki testu 3. [m]

średnia odch. stand. max min.

i 600,0 55,1 729 540
ii 664,8 44,6 756 648
iii 790,2 80,5 945 702
iV 844,7 51,4 918 783
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Tab. 5. Zależność wyników testu 1. zawodników z poszczególnych klas startowych  
od ich stażu zawodniczego

Klasa startowa  i  ii  iii  iV

-Spearmana 0,339 0,802 0,501 0,245
 (0,05) 0,708 0,374 0,572 0,868

Tab. 6. Wyniki testu 2. w poszczególnych klasach startowych

Klasy startowe
Wyniki testu 2. [s]

średnia odch. stand. max min.

i 10,28 0,35 10,78 9,62
ii 8,16 0,49 9,21 7,65
iii 7,22 0,3 7,85 6,9
iV 6,67 0,22 7,01 6,37

Tab. 7. Zależność wyników testu 2. zawodników z poszczególnych klas startowych  
od ich stażu zawodniczego 

Klasa startowa  i  ii  iii  iV

-Spearmana –0,041 0,528 –0,339 0,232
 (0,05) 0,708 0,374 0,572 0,868

Tab. 8. Wyniki testu 3. w poszczególnych klasach startowych

 Klasy startowe
Wyniki testu 3. [s]

średnia odch. stand. max min.

i 15,51 1,54 17,91 14,00
ii 12,98 0,73 14,15 12,00
iii 11,88 0,53 13,12 11,04
iV 11,69 0,23 21,03 11,37

Tab. 9. Zależność wyników testu 3. zawodników z poszczególnych klas startowych  
od ich stażu zawodniczego

Klasa startowa  i  ii  iii  iV

-Spearmana 0,255 0,620 0,267 0,242
 (0,05) 0,708 0,374 0,572 0,868

Zależność wyników testu 1.  
od stażu zawodniczego

We wszystkich klasach startowych współ-
czynnik korelacji przebytego dystansu i stażu 
zawodniczego był dodatni (tab. 5), co ozna-
cza, że w każdej klasie startowej zawodnicy 
o dłuższym stażu na ogół uzyskiwali lepsze 
wyniki. Jednak tylko w klasie ii zaobserwo-
wana korelacja była statystycznie istotna 
(wartość współczynnika korelacji przekra-
czała wartość krytyczną na poziomie 0,05). 

analiza testu 2.

Średnie wyniki jazdy na dystansie 20 m 
wykazały, że zawodnicy z wyższą punkta-
cją, czyli z iV klasy startowej, byli w stanie 
pokonać ten odcinek w krótszym czasie niż 
pozostali zawodnicy. Średni czas przejazdu 
tego odcinka przez graczy z iV klasy wy-
nosił 6,67 s. zawodnicy z i klasy startowej 
osiągnęli najsłabsze wyniki – wyniosły one 
średnio 10,28 s. im wyższa klasa startowa 
(mniejszy stopień niepełnosprawności), tym 
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krótszy średni czas przejazdu (tab. 6). Wszyst-
kie różnice średnich są statystycznie istotne 
(p < 0,001). Między graczami z klas iii i iV 
różnica średnich czasów okazała się naj-
mniejsza. Może to świadczyć o podobnych 
zdolnościach motorycznych zawodników 
z tych klas startowych.

Zależność wyników testu 2.  
od stażu zawodniczego

Korelacje w klasach i i iii były ujemne, co 
wiązało się z tym, że średnio czas przejazdu 
zawodników z większym stażem zawodni-
czym był krótszy. W pozostałych klasach 
startowych korelacja była dodatnia (tab. 7). 
ponieważ tylko w grupie zawodników w ii 
klasie startowej korelacja wyniku testu 2. 
i stażu zawodniczego okazała się istotna 
statystycznie, wyniki skłaniają do wniosku, 
że staż zawodniczy ma niewielki wpływ na 
wyniki tego testu.

analiza testu 3.

W teście 3. najsłabsze średnie wyniki uzy-
skali zawodnicy z i klasy startowej. Byli oni 
wyraźnie wolniejsi od zawodników z pozo-
stałych klas startowych. W kolejnych kla-
sach startowych wyniki średnie systema-
tycznie poprawiały się (tab. 8). Średni czas 
uzyskany przez zawodników z ii klasy starto-
wej był istotnie lepszy od średniego czasu 
zawodników z i klasy startowej (p = 0,0004) 
i istotnie gorszy od średniego czasu uzyska-
nego w iii klasie startowej (p = 0,007). na-
tomiast średnie wyniki klas iii i iV nie róż-
niły się wyraźnie, różnica średnich nie była 
statystycznie istotna (p = 0,194).

Zależność wyników testu 3.  
od stażu zawodniczego

Czas przejazdu korelował dodatnio ze 
stażem zawodniczym we wszystkich klasach 

startowych. zawodnicy z mniejszym stażem 
pokonywali ten dystans w czasie lepszym niż 
zawodnicy z większym stażem. najsilniejszą 
(i jedyną statystycznie istotną) korelację 
stwierdzono w ii klasie startowej (tab. 9). 

analiza testu 4.

podobnie jak w przypadku poprzednich tes-
tów, również i w tym teście najsłabszy średni 
wynik uzyskali zawodnicy z i klasy, czyli 
z największą niepełnosprawnością, a naj-
lepszy – z iV klasy, czyli z najmniejszą nie-
pełnosprawnością (ryc. 5). różnica średnich 
wyników zawodników z i i ii klasy starto-
wej oraz zawodników z iii klasy startowej 
i iV klasy startowej była podobna (wynosiła 
1,3 m). największą różnicę średnich zaobser-
wowano pomiędzy ii i iii klasa startową.
 

6,16

7,5

9,4

10,7

0

2

4

6

8

10

12

I II III IV

od
le

gł
oś

ć 
[m

]

Klasy startowe

Ryc. 5. Graficzne przedstawienie wyników testu 
4. w poszczególnych klasach startowych

Zależność wyników testu 4.  
od stażu zawodniczego

Współczynnik korelacji pearsona we wszyst-
kich klasach startowych był dodatni, co 
świadczy o tym, że dłuższy staż sprzyjał na 
ogół uzyskiwaniu dalszych odległości rzutu, 
niezależnie od klasy startowej zawodników 
(tab. 10).

podSUMoWanie
 

Udział w grach zespołowych sprzyja pełne-
mu włączeniu się osób niepełnosprawnych 

Tab. 10. Zależność wyników testu 4. zawodników z poszczególnych klas startowych  
od ich stażu zawodniczego

Klasa startowa  i  ii  iii  iV

-Spearmana 0,429 0.395 0,155 0,317
 (0,05) 0,708 0,374 0,572 0,868
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do aktywnego życia w społeczeństwie, a także 
wiąże się z intensywnym wysiłkiem fizycz-
nym. dzięki uprawianiu sportu mogą one 
podnieść swoją sprawność fizyczną, zarówno 
wszechstronną, jak i specjalną. 

W literaturze przedmiotu nie spotyka się 
wielu prac dotyczących rugby na wózkach, 
ponieważ jest to dyscyplina stosunkowo 
młoda, ale bardzo dobrze dostosowana do 
osób z niecałkowitą tetraplegią. znaleźć 
można natomiast sporo opracowań doty-
czących sprawności specjalnej i wydolności 
fizycznej zawodników uprawiających piłkę 
koszykową na wózkach. Spośród polskich 
publikacji wymienić należy prace Bolacha 
(1998, 2001, 2008), Molika i Kosmola (1999, 
2002, 2003) oraz Molika i wsp. (2008a, b). 
autorzy ci oceniali sprawność specjalną za-
wodników w zależności od rodzaju i stopnia 
ich dysfunkcji oraz analizowali problemy kla-
syfikacji sportowo-medycznej i sprawność 
specjalną w zależności od stażu zawodniczego.

do oceny sprawności specjalnej zawod-
ników trenujących rugby na wózkach w pol-
skiej Lidze rugby na Wózkach, w zależności 
od ich klasy startowej, użyto czterech testów: 
dwóch Becka (Bolach 1995, Molik i wsp. 
2008a) i po jednym Bolacha (1995, 2008) oraz 
Molika i wsp. (2008c). zostały one nieznacz-
nie zmodyfikowane na potrzeby niniejszej 
pracy. Testy te dotyczyły takich zdolności 
motorycznych sprawności specjalnej, jak: 
wytrzymałość, szybkość, zwinność i siła. 
okazało się, że najlepsze wyniki we wszyst-
kich testach uzyskali zawodnicy z iV klasy 
startowej, tj. z najmniejszą niepełnospraw-
nością, a najsłabsze – badani z i klasy star-
towej, tj. z największą niepełnosprawnością. 
potwierdza to, że poziom sprawności specjal-
nej zawodników z punktami od 0,5 do 1,0 
był niższy niż graczy z punktami od 1,5 do 
3,5. poziom sprawności specjalnej zawodni-
ków z klas iii i iV był zbliżony, co świadczy 
o ich podobnych możliwościach motorycz-
nych. Badani z ii klasy startowej uzyskali we 
wszystkich testach lepsze rezultaty niż za-
wodnicy z i klasy, mieli natomiast zdecydo-
wanie gorsze wyniki niż gracze z klas iii i iV. 
podobne rezultaty testów uzyskali podczas 
swoich badań Morgulec i Lence-Mucha 
(2004), którzy badali zawodników polskiej 
Ligi rugby na Wózkach, oraz Molik i wsp. 

(2008b) i Bolach (2008), którzy badali za-
wodników uprawiających piłkę koszykową 
na wózkach. Wyniki badań tych autorów pro-
wadziły do rozważań na temat trafności sys-
temu klasyfikacji funkcjonalnej, która miała 
określać słuszną wartość punktową zawod-
ników za ich niepełnosprawność.

analizując zależność sprawności specjal-
nej od stażu zawodniczego, stwierdzono, że 
rezultaty większości testów nie były od niego 
zależne. Jedynie w teście 1. wyniki badanych 
z klas startowych i i iii okazały się tym lepsze, 
im większy był ich staż zawodniczy. pozo-
staje to w sprzeczności z rezultatami pracy 
Bolacha (2008), który badał zależność spraw-
ności specjalnej od stażu zawodniczego gra-
czy piłki koszykowej na wózkach i wykazał, 
że miał on wpływ na wyniki większości 
testów, które przeprowadził.

należy pamiętać, że w polsce rugby na 
wózkach to sport uprawiany od niedawna 
(Morgulec, Skrzypczyk 2003, Kosmol i wsp. 
2001). zespoły polskiej ligi trenowały spora-
dycznie, zazwyczaj raz w tygodniu, często na 
nieprofesjonalnych wózkach do gry, jak rów-
nież w małych i źle przystosowanych salach 
treningowych. zajęcia były prowadzone przez 
niedoświadczonych trenerów, którzy często 
nie mogli zmotywować niektórych zawod-
ników do wzmożonego wysiłku fizycznego, 
mając małą wiedzę w tym zakresie. polskie 
zespoły pozostały daleko w tyle za zagranicz-
nymi drużynami rugby na wózkach.

na podstawie przeprowadzonych badań 
wyciągnięto następujące wnioski:

1. im większa była wartość punktowa za 
niepełnosprawność poszczególnych zawod-
ników, tym wyższe okazały się średnie wy-
niki w poszczególnych testach sprawności 
specjalnej rugby na wózkach.

2. Staż zawodniczy miał niewielki wpływ 
na średnie wyniki w sprawności specjalnej 
niepełnosprawnych rugbistów.

3. zawodnicy z i klasy startowej uzyskali 
we wszystkich testach sprawności specjalnej 
najgorsze wyniki, a gracze z klasy iV – naj-
lepsze. 

4. Wyniki testów sprawności specjalnej 
zawodników z klas iii i iV były zbliżone, co 
świadczy o ich podobnym poziomie spraw-
ności specjalnej.
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