
Masaż sportowy

czynnikiem przeciwdziałającym zagrożeniom 

cywilizacyjnym narządu ruchu





Zwiększenie świadomości społecznej w 
zakresie aktywności ruchowej

W dzisiejszych czasach kiedy mamy duży dostęp do technologii, 
smartfonów, gier komputerowych, internetu oraz wykonywana praca 
jest często siedzącą pracą przy biurku ludzie mają coraz mniej czasu 
na aktywność ruchową. Spędzają czas wolny przed komputerem czy 
telewizorem, co wiąże się z długotrwałym unieruchomieniem 
organizmu i wszystkimi negatywnymi skutkami z tym związanymi. Taki 
styl życia doprowadza do obniżonej sprawności fizycznej, która nie 
jest wielkością stałą a jej poziom zmienia się w ciągu naszego życia, 
wzrasta w latach dzieciństwa i młodości a później się stabilizuje.





Systematyczna aktywność fizyczna jest niezbędnym i niezastąpionym 
składnikiem zdrowego stylu życia. Zapobiega bowiem powstawaniu i 
rozwojowi wielu chorób cywilizacyjnych. Liczba tych chorób jest 
bardzo duża i obejmuje kilka grup. 

Do takich chorób można zaliczyć: miażdżycę, chorobę niedokrwienną 
serca, nerwice, osteoporozę,bóle kręgosłupa, otyłość. Choroby te 
towarzyszyły ludzkości od dawna, lecz ich nasilenie we współczesnym 
świecie wzrosło, przede wszystkim w krajach uprzemysłowionych. 
Wiąże się to ze zmianą trybu życia, warunków środowiskowych oraz nie 
nadążaniem procesów adaptacyjnych do tych zmian. Współczesny 
świat ulega tak szybkim przemianom, że człowiek za nimi nie nadąża. 
Choroby cywilizacyjne stały się główną przyczyną zgonów i 
inwalidztwa ludzi.



Uboga aktywność fizyczna powoduje zmniejszenie ilości krwi krążącej i 
zmniejszenie liczby erytrocytów. Wiąże się z tym zmniejszone 
dotlenienie organizmu, a co za tym idzie zmniejszenie wydolności 
fizycznej i upośledzenie organizmu człowieka. Praca fizyczna i 
ćwiczenia dynamiczne mają ogromny wpływ na krążenie obwodowe. 
Praca nóg podczas chodzenia i biegania dostarcza ponad 30% 
energii potrzebnej do przemieszczania krwi w kierunku serca. 
Rozwojowi miażdżycy sprzyja także nadciśnienie tętnicze. W 
dzisiejszych czasach jest ono jedną z przyczyn umieralności 
spowodowanej chorobami układu krążenia, stanowi także przyczynę 
zapadania na chorobę niedokrwienną serca.





Nadciśnienie występuje w każdym wieku. Etiologia choroby jest nieznana. Do 
niedawna sądzono, że aktywność fizyczna przy tej chorobie jest niewskazana. 
Obecnie uważa się, że zmiany w układzie krążenia wywołane ćwiczeniami 
fizycznymi mogą mieć pozytywny wpływ na chorego. Terapia ruchowa 
umożliwia powrót do właściwej regulacji wysiłkowej układu krwionośnego. 
Jednej z przyczyn nadciśnienia upatruje się w przeciążeniu psychicznym. 
Ciągły pośpiech, stres, intensywny tryb życia, natłok informacji prowadzą także 
do choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy, zespołu drażliwego jelita, 
depresji, nerwicy serca i innych nerwic. Systematycznie uprawiane ćwiczenia 
fizyczne usprawniają czynności układu nerwowego, wysubtelniają analizatory, 
pozwalają na lepszą orientację i zachowanie się człowieka w środowisku 
zewnętrznym. Aktywność ruchowa ma wpływ na samopoczucie, które jest miarą 
nastroju. Wysiłek fizyczny wykonywany w odpowiednich warunkach powoduje 
odprężenie i odpoczynek. Ma to wpływ na cały układ nerwowy. Człowiek 
aktywny fizycznie, prowadzący zdrowy, higieniczny tryb życia nie ulega 
destrukcyjnemu oddziaływaniu czynników zewnętrznych, jest lepiej 
przystosowany do życia, nie ulega agresywnym nastrojom.





Pozostawanie przez dłuższy czas w małej aktywności ruchowej może prowadzić do 
otyłości. Otyłość nie jest chorobą, towarzyszy jej jednak wiele schorzeń. W krajach 
uprzemysłowionych stale wzrasta liczba osób otyłych. 

Na otyłość mają wpływ: zła przemiana tłuszczu w organizmie, nieprawidłowe 
odżywianie się, niewłaściwy tryb życia, niska aktywność ruchowa, czynniki 
psychologiczno – nawykowe. Otyłość doprowadza do zmian w narządach i układach. 
Ludzie otyli częściej chorują na nadciśnienie tętnicze, choroby płuc, miażdżycę, 
udary mózgu, choroby nerek, uszkodzenia wątroby, cukrzycę, bóle kręgosłupa, stóp, 
choroby stawów i wiele innych. Choroby te w połączeniu z otyłością znacznie 
skracają długość życia. Badania nad bilansem energetycznym u osób otyłych 
wykazują, że otyłość jest wynikiem dostarczania organizmowi nadmiernej ilości 
energii w formie żywności lub nieprawidłowego wydatkowania tej energii.  Aktywność 
fizyczna jest elementem prowadzącym do wzmożonego wydatku energetycznego i 
utrzymania ujemnego bilansu energetycznego tzn. ilość energii zużytej jest większa 
od dostarczonej. Zapobiega gromadzeniu się w tkankach substancji zapasowych i 
wpływa na zwiększenie masy mięśniowej.





Mięśnie, zwłaszcza posturalne są odpowiedzialne za prawidłowy stan 
kręgosłupa.

Prawidłowo funkcjonujący kręgosłup wykonuje ruchy: do przodu, do tyłu, 
na boki oraz ruch obrotowy wokół długiej osi kręgosłupa. Ruchy te 
umożliwiają mięśnie, więzadła i stawy. Mięśnie odpowiadają nie tylko za 
ruchy kręgosłupa, ale pełnią także funkcje ochronne przed niekorzystnym 
działaniem sił mechanicznych mogących doprowadzić do zwyrodnień i 
uszkodzeń. Nadmiernie obciążone mięśnie ulegają osłabieniu i 
rozciągnięciu, tracą zdolność chronienia kręgosłupa. Aktywność fizyczna 
wzmacnia mięśnie kręgosłupa, co w połączeniu z wyrobieniem właściwych 
nawyków dotyczących  pozycji ciała podczas pracy i wypoczynku pozwala 
uniknąć dolegliwości bólowych.





Coraz powszechniejszą chorobą układu kostnego staje się osteoporoza. 
Jej istota polega na utracie gęstości kości i postępującej redukcji masy 
kostnej. Jedną z najczęstszych przyczyn osteoporozy jest niedostateczne 
obciążenie układu kostnego. Długotrwała bezczynność ruchowa prowadzi 
do wzmożonej utraty wapnia i fosforu oraz zwiększonego rozpadu 
kolagenu tkanki kostnej, co prowadzi do demineralizacji kości.



Warto wziąć pod rozwagę słowa J. Drabika: ” z perspektywy zdrowia społeczeństwa 
nic nie jest dla nas tak ważne jak doprowadzenie tegoż społeczeństwa do nawyku 
ruchu, do aktywności fizycznej przez całe życie, ruchu możliwego do realizacji w 
każdych warunkach, ruchu lubianego, ruchu korzystnego zwłaszcza dla układu 
krążenia. Temu celowi podporządkowane powinno być wszystko. To powinno 
stanowić kryterium naszej pracy.”

W dzisiejszych czasach 
ruszamy się zdecydowanie za 
mało, a przecież ruch to 
zdrowie! Jeśli nie mamy ochoty 
na bieganie, połączmy 
przyjemne z pożytecznym – 
masaż sportowy to forma 
ćwiczeń połączenia właśnie 
tych dwóch kwestii.



Motywowanie społeczeństwa do dbałości 
o własny narząd ruchu

Ruch wywołuje w organizmie szereg procesów i zmian. Zmiany te zależą od 
rodzaju ćwiczeń,ich intensywności i czasu trwania. Regularne ćwiczenia 
fizyczne mają korzystny wpływ na układ sercowo-naczyniowy. Już po kilku 
tygodniach treningu zmniejsza się spoczynkowa częstość skurczów serca, 
a przy tym wzrasta objętość i masa mięśnia sercowego. Oznacza to,że 
serce jest silniejsze i przy jednym „uderzeniu” może przepompować więcej 
krwi, dzięki czemu jest bardziej wydajne i może pracować wolniej. Poprawia 
się też unaczynienie serca,co w praktyce oznacza zmniejszenie ryzyka 
zawału. Ruch fizyczny wpływa pozytywnie na wiele procesów życiowych ale 
przede wszystkim skutecznie reguluje procesy metaboliczne, kontroluje 
tendencje do nadwagi , zapobiega otyłości, również zbawiennie wpływa na 
sferę psychiczną, poprawia samopoczucie, dodaje sił, daje radość i 
zadowolenie.





Ćwiczenia fizyczne zmniejszają częstość powikłań zawału serca, 
zwiększają oboczne krążenie krwi, zmniejszają stężenie katecholamin 
w mięśniu sercowym, zwiększają  masę lewej komory serca i 
zmniejszają skłonność do zaburzeń rytmu. Pod wpływem wysiłku 
zachodzą także inne zmiany w układzie sercowo – naczyniowym. Mogą 
one działać zapobiegawczo wobec wielu schorzeń, a szczególnie:

● chorobie wieńcowej serca i jej powikłaniom
● chorobie nadciśnieniowej
● zmianom zarostowo – zakrzepowym w naczyniach mózgowych
● powikłaniom naczyniowym w cukrzycy
● żylakom kończyn dolnych
● chorobie Bürgera
● niedokrwistości pokrwotocznej i zaburzeniom niedoboru żelaza



Zwiększona aktywność ruchowa może mieć duży wpływ na profilaktykę osteoporozy. 
Osoby ćwiczące mają większą gęstość kości. Ćwiczenia wytrzymałościowe i siłowe 
prowadzą do korzystnych zmian mineralizacji tkanki kostnej i zwiększenia masy 
tkanki kostnej. Ruch ma korzystny wpływ na wszystkie układy organizmu ludzkiego. 
Stała aktywność ruchowa wpływa na podnoszenie sprawności fizycznej, poprawia 
stan zdrowia i zapobiega przedwczesnemu starzeniu się. Aktywność fizyczna może 
mieć korzystny wpływ na budowę i czynność przysadki mózgowej, a tym samym 
może odgrywać rolę czynnika intensyfikującego rozwój fizyczny, a w późniejszym 
wieku zapobiegać właśnie przedwczesnemu starzeniu się. Osoby aktywne i 
systematycznie ćwiczące mają lepszą i dłuższą wydolność fizyczną. Sprawność 
czynnościowa tkanek, narządów i mechanizmów regulacyjnych zwiększa się. 
Zwiększa się również sprawność adaptacyjna organizmu. Powiedzenie „aktywni żyją 
dłużej” jest jak najbardziej aktualne. Aktywność ruchowa może przynieść efekty 
jedynie w połączeniu z przestrzeganiem innych zasad zdrowego trybu życia: 
racjonalnym odżywianiem się, utrzymaniem odpowiedniej masy ciała, higiena 
psychiczną itd. Sam ruch nie wystarczy, bardzo dobrym rozwiązaniem jest 
zastosowanie masażu sportowego.



● to element odnowy biologicznej sportowca. wykonuje się go celem zwalczenia 
objawów przetrenowania i zapobiegania wystąpieniu kontuzji

● poprawia metabolizm i pozwala się zrelaksować
●  jest dedykowany osobom aktywnym fizycznie, w zależności od rodzaju wykonuje 

się go pomiędzy zawodami, a także tuż przed podjęciem dużego wysiłku 
fizycznego

● ma wiele cech wspólnych z masażem klasycznym o właściwościach leczniczych, 
podstawowa różnica pomiędzy tymi dwoma rodzajami masażu polega na tym, 
że ten sportowy wykonuje się z użyciem większej siły i energii (dlatego nie 
zawsze jest bezbolesny), stanowi on element odnowy biologicznej

● jest podobny do masażu izometrycznego, który ma na celu odbudowanie masy 
i siły mięśniowej, jego zadaniem jest przywrócenie sportowcowi sprawności 
sprzed urazu, ma również pomóc mu osiągnąć jak najlepsze wyniki sportowe

Masaż sportowy





● uniknięcie urazów,

● rozluźnienie mięśni,

● rozciągnięcie mięśni,

● zlikwidowanie skutków przetrenowania,

● przyspieszenie krążenia krwi,

● poprawienie dopływu produktów odżywczych.

Masaż sportowy ma na celu :



Wymienia się pięć rodzajów masażu sportowego: treningowy, 
przedstartowy, startowy, powysiłkowy i podtrzymujący. 

● Masaż treningowy ma na celu uspokoić zmęczone mięśnie 
najbardziej obciążone są mięśnie kończyn, stosuje się rozcieranie 
i głębokie ugniatanie. Szczególną uwagę poświęca się na kark i 
barki oraz grzbiet. 

● Masaż przedstartowy ma na celu pobudzić mięśnie do pracy 
masuje się klatkę piersiową, brzuch kark, barki i grzbiet. 

● Masaż startowy jest to powolny i łagodny masaż którego celem 
jest zwiększyć wydajność i pojemność w trakcie pracy.

● Masaż powysiłkowy ma na celu zregenerować zmęczone i 
obciążone mięśnie.

● Masaż podtrzymujący wykonywany w czasie przerw w zawodach – w 
czasie po sezonie lub na jego początku, wtedy, gdy intensywność 
treningów jest mniejsza.







● Kajakarstwo klasyczne 
– tradycyjne wyścigi, 
uprawiane na stojącej 
wodzie w 
charakterystycznych, 
długich kajakach, bądź 
kanu regatowych. To 
właśnie ono trafiło w 
1936 roku do programu 
letnich igrzysk 
olimpijskich.



● Kajakarstwo górskie – w 
naturze uprawiane na 
najdzikszych rzekach, 
wersja sportowa za to 
praktykowana jest na 
specjalnych torach. 
Polega na spływie po 
bystrej wodzie na czas, 
jedną z jego odmian 
jest slalom. Od 1972 
roku znajduje się w 
programie igrzysk 
olimpijskich. Z 
kajakarstwa górskiego 
wywodzi się także 
freestyle.



● Freestyle kajakowy – zwany 
także akrobatyką, czy 
rodeem kajakowym. Polega 
na wykonywaniu akrobacji, 
które są następnie 
punktowane przez sędziów. 
Wykonuje się je na 
specjalnych kajakach, 
podobnych do górskich. 
Uprawiany jest zazwyczaj na 
rzekach, w miejscach gdzie 
następuje gwałtowny ruch 
wody, ale nic nie stoi na 
przeszkodzie, by ćwiczyć 
również na wodzie stojącej.



Kajakarstwo sportowe ciężko uprawiać samotnie. W 
pojedynkę wymaga to wiele czasu, pieniędzy i zajmuje sporo 

miejsca. Na szczęście w Polsce nie brakuje klubów 
kajakowych, a w grupie wszelkie przeszkody o wiele łatwiej 

przezwyciężyć. Szybciej także nauczymy się uprawiania 
wybranej dyscypliny pod okiem doświadczonego 

sportowca. Pamiętajmy tylko, że najważniejsze jest nasze 
zdrowie i praca nad sobą, a nie zawiedziemy się ćwicząc na 

kajakach.



● zachowasz ładną sylwetkę
● podczas wiosłowania pracuje wiele grup mięśniowych tj. :
1. mięśnie naramienne
2. mięsień kapturowy
3. mięśnie ramion
4. mięśnie przedramion
5. mięśnie brzucha
6. mięśnie grzbietu 
7. mięśnie nóg
● zwiększysz pojemność płuc
● poprawisz przemianę materii

Dzięki kajakarstwu :



Wioślarstwo



Wioślarstwo jest dyscypliną, która proporcjonalnie

● Rozwija wszystkie części ciała, kształtuje odpowiednią postawę, 
przeciwdziała schorzeniom kręgosłupa i wzmacnia układ krwionośny. W 
ostatnich latach ta dyscyplina cieszy się rosnącą popularnością, do czego 
przyczyniły się zwłaszcza sukcesy polskich wioślarzy. To
sport, w którym swoich sił może spróbować każdy, niezależnie od wieku.

● Wioślarstwo to sport, w którym pracuje całe ciało, dzięki czemu rozwijamy 
się równomiernie. Budujemy swoją wytrzymałość, gubimy zbędne kilogramy 
i to jest największy plus.





Masaż sportowy dla kajakarzy i 
wioślarzy 

Masaż startowy

Krótki i dokładny masaż karku i obręczy barkowej oraz kończyny górnej (u 
długodystansowców mięśni oddechowych i kończyn dolnych) w pozycji siedzącej masuje się 
kark i obręcz barkowa, kończynę górną szczególnie stawy rąk i pozostałe stawy u 
długodystansowców mięśnie klatki piersiowej w pozycji leżenia tyłem mięśnie kończyny 
dolnej szczególnie stawy skokowe i kolanowe w leżeniu przodem mięśnie pośladkowe stosuje 
się głębokie głaskanie , silne rozcieranie , ugniatanie ,oklepywanie ,wałkowanie i wibracje 
przyrządowa mięśni, które będą  brać udział w największym obciążeniu podczas wysiłku. 



Masaż Powysiłkowy
Masujemy 12min mięśnie kończyny górnej i obręczy głównie wyciskanie, 
delikatne rozcieranie i ugniatanie. Kolejne 20min mięśnie kończyny dolnej 
lub grzbietu - wyciskanie, mocne ugniatanie, oklepywanie, wibrację 
przyrządowa i wałkowanie, można też wykonać drenaż limfatyczny. 

Masaż treningowy
Po treningu mięśnie kończyny górnej i obręczy barkowej (2-4h po treningu) lub wieczorem, 
wykorzystuje się rozcieranie i głębokie ugniatanie masaż całkowity (2 razy w tygodniu dla mięśni 
tułowia i brzucha),
w przypadku przemęczenia, mięśnie kończyny górnej . Zaleca się masowanie mięśni kończyny 
dolnej.

Masaż przed zawodami
Jest taki sam jak masaż treningowy.



Zawody w których wykorzystuje się te same 
partie mięśniowe co u wioślarzy i kajakarzy

W zawodach, w których dużo wysiłku przenosi się na  kończyny  górne, kończyny dolne, 
grzbiet jak np. przy zbiorach warzyw, fryzjer, murarz, górnik czy na hali produkcyjnej. 
Jeżeli pracownik ma owe partie przeciążone od ciągłej silnej pracy rękoma, długotrwałego 
stania, napięty grzbiet  to masaż sportowy jest świetnym rozwiązaniem na 
skompensowanie dużego wysiłku kończyn górnych, kończyn dolnych czy grzbietu. Przed 
praca zalecany będzie masaż startowy. Krótki i dokładny masaż karku i obręczy barkowej 
oraz kończyny górnej w pozycji siedzącej masuje się kark i obręcz barkową, kończynę 
górną szczególnie stawy rąk i pozostałe stawy. Po pracy zalecany będzie masaż 
powysiłkowy.
Każdy z masaży czy to treningowy czy startowy, czy przed zawodami ma wywołać określony 
efekt u zawodnika. Można ten sam efekt wywołać na przeciążonych, zmęczonych 
mięśniach przez prace przyspieszając ich regenerację i witalność oraz leczyć dodatkowo 
psychikę pracownika, ponieważ masaż bardzo wpływa  pozytywnie na układ nerwowy, 
uspokaja go i przywraca równowagę w pracy.  Po masażu czujemy się zrelaksowani, 
odprężeni i gotowi do dalszej pracy.



Biegi średnie i długie 



Bieg średniodystansowy odbywa się na dystansach 800 m i 1500 metrów 
oraz na dystansach: jednej mili i 1000 metrów (konkurencje nieolimpijskie 
występujące na niektórych mityngach).

Bieg długodystansowy odbywa się na dystansach 3000 metrów 
(konkurencja nieolimpijska), 3000 metrów z przeszkodami, 5000 metrów, 10 000 
metrów, półmaraton (21 097 metrów, konkurencja nieolimpijska) i maraton (42 195 
metrów).

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bieg_%C5%9Bredniodystansowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bieg_na_800_metr%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bieg_na_1500_metr%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bieg_na_mil%C4%99
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bieg_na_1000_metr%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mityng_lekkoatletyczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bieg_d%C5%82ugodystansowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bieg_na_3000_metr%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bieg_na_3000_metr%C3%B3w_z_przeszkodami
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bieg_na_5000_metr%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bieg_na_10_000_metr%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bieg_na_10_000_metr%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3%C5%82maraton
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bieg_marato%C5%84ski


Ze względów profilaktycznych i chorób cywilizacyjnych masaż 
sportowy w biegach średnich i długodystansowych można wykonać w 
zawodach takich jak: listonosz, księgowy i kurier. 

W dobie XXI w. osoby pracujące w zawodach wymienionych wyżej 
ulegają przeciążeniu i uszkodzeniu narządu ruchu. Aby poprawić 
pracę narządu ruchu należy wykonać masaż sportowy, który ma na 
celu pobudzić zmęczone mięśnie do pracy, odprowadzić zbędne 
substancje z organizmu oraz działa stymulująco na układ nerwowy.



Jednocześnie masaż sportowy ma mieć charakter pobudzający 
dlatego, że osoby przed pójściem do pracy narzekają na złe 
samopoczucie i ciężkość nóg. Właśnie dlatego należy tutaj skupić się 
na masażu sportowym o charakterze pobudzającym, który ma pomóc 
zregenerować mięśnie, które są obciążone oraz odprowadzić złogi i 
zbędne substancje z organizmu. Można też posłużyć się ćwiczeniami, 
które mają wpływ na pracę narządu ruchu. Poprzez ćwiczenia można 
osiągnąć poprawę pracy narządu ruchu oraz przywrócić aktywność 
fizyczną i psychiczną pracownika.



W zawodach listonosz, księgowy, kurier, stosujemy masaż 
przedstartowy i powysiłkowy. Osoby pracujące w tych zawodach są 
narażone na przeciążenie okolic ciała takich jak: obręcz barkowa, 
kończyny górne i dolne oraz grzbiet. W takim wypadku należy skupić 
się na technikach uspokajających mających wpływ na regenerację 
osłabionych mięśni, zlikwidowanie zaburzeń układu krążenia i 
przywrócenie aktywności fizycznej i psychicznej pracownika. W 
mniejszym stopniu możemy posłużyć się technikami pobudzającymi, 
które pomogą pobudzić zmęczone mięśnie do pracy oraz pomogą 
odprowadzić złogi z organizmu.



Można też posłużyć się wodolecznictwem, aby przywrócić witalność i 
aktywność obciążonych mięśni. Można wykorzystać zabiegi takie jak: 
masaż w kąpieli perełkowej, masaż wirowy lub masaż podwodny.



https://www.youtube.com/watch?v=G4SS0TyiU58

https://www.youtube.com/watch?v=G4SS0TyiU58
http://www.youtube.com/watch?v=G4SS0TyiU58


Narciarstwo



Narciarstwo można podzielić na trzy różne dyscypliny, a mianowicie biegi, skoki i 
dyscypliny alpejskie.

Biegi narciarskie to dyscyplina narciarstwa klasycznego, polegająca na pokonaniu 
określonego dystansu w jak najkrótszym czasie. Charakteryzują się dynamiczną, 
intensywną pracą prawie wszystkich grup mięśniowych. Ważnymi cechami biegaczy 
są siła, szybkość i koordynacja. Celem jest wykonanie jak najdłuższego skoku po 
rozpędzeniu się i odbiciu od progu skoczni. Na największych skoczniach, tzw. 
mamucich, możliwe są skoki przekraczające 200 metrów Ocenia się odległość 
uzyskaną przez zawodnika oraz styl skoku. Skoczek powinien poznać prawa fizyki, 
które działają na jego ciało podczas lotu i umieć wykorzystać siły aerodynamiczne. 
Najbardziej przeciążony jest aparat ruchowy kończyn dolnych.



Narciarstwo alpejskie to 
dyscyplina polegająca na 
jak najszybszym zjeździe 
po stoku na długich 
szerokich nartach, na 
trasie wyznaczonej przez 
specjalne tyczki. U 
sportowców tych 
najbardziej obciążone są 
mięśnie prostowniki 
kończyn dolnych, oraz 
mięśnie grzbietu.



Masaż treningowy
U biegaczy narciarskich po treningu przeprowadzamy łagodny masaż kończyn dolnych 
lub kończyn górnych, natomiast po kilku godzinach można wykonać masaż mięśni tułowia. 
Całościowy masaż można stosować trzy razy w tygodniu, głównie uwzględniając klatkę 
piersiową, brzuch, grzbiet, obręcz barkową, stawy biodrowe oraz mięśnie pośladkowe. 
Natomiast u skoczków i narciarzy alpejskich masaż wykonujemy ok. 2 godz. po treningu. 
Masujemy energicznie kończyny dolne z zastosowaniem rozcierania (głównie stawy) i 
głębokiego ugniatania. Masaż całkowity stosujemy raz w tygodniu.Na dwa dni przed 
zawodami nie wykonujemy masażu treningowego.

Masaż przed zawodami
Między ostatnim dniem treningu a dniem zawodów stosujemy dość mocny masaż 
całościowy, a u biegaczy zwracamy więcej uwagi na okolice klatki piersiowej, brzucha, 
grzbietu i karku z barkami. Celem masażu jest utrzymanie mięśni w optymalnej gotowości 
startowej.



Masaż startowy
U biegaczy narciarskich masaż jest krótki dokładny. Zaczynamy od tylnej części ciała, masujemy 
tułów (szczególnie stawy barkowe i mięśnie międzyżebrowe) oraz mięśnie pośladkowe. Następnie 
opracowujemy kończyny dolne (głównie ścięgno Achillesa oraz mięsień brzuchaty łydki). Podczas 
masażu przedniej części ciała opracowujemy stawy skokowe i kolanowe, później mięśnie 
międzyżebrowe i mm. piersiowe większe. U skoczków narciarskich również wykonujemy krótki, ale 
dokładny masaż kończyn dolnych, mm. przykręgosłupowych grzbietu i brzucha. Po kolei 
masujemy cały grzbiet, pośladki, tylna część kończyn dolnych (głównie ścięgno Achillesa i m. 
brzuchaty łydki). Potem przednią część kończyny dolnej (szczególnie stawy skokowe i kolanowe), 
następnie mm. Brzucha (szczególnie m. prosty brzucha i m. skośny brzucha).

Masaż startowy u narciarzy alpejskich wygląda tak jak u skoczków narciarkich. Uwagi końcowe U 
zawodników, u których występuje „gorączka przedstartowa" wykonujemy uspokajający i delikatny 
masaż głównie głaszcząc, ugniatając większe grupy mięśniowe (zawodnicy ci nie wezmą udziału w 
zawodach). Sportowców, u których występuje „apatia przedstartowa" wykonujemy masaż 
pobudzający intensywniejszy, stosując głównie silne głaskania, rozcierania i ugniatania, 
oszczędzając te mięśnie, które będą obciążone podczas zawodów. Do masażu dodajemy maść 
rozgrzewającą.



Masaż powysiłkowy

Stosujemy takie techniki jak wyciskanie, łagodne rozcieranie i 
ugniatanie kończyn dolnych (u biegaczy również kończyn górnych i 
obręczy barkowej)do 20 min. Następne 25 min przeznacza się na 
masaż grzbietu i mm. Przykręgosłupowych z zastosowaniem 
energicznych ruchów głaskania, ugniatania, oklepywania, silnej 
wibracji przyrządowej i wałkowania. U biegaczy można zastosować 
drenaż limfatyczny kończyn dolnych.



Kontuzje
Najczęstszymi i najbardziej znanymi wśród narciarzy kontuzjami są: urazy w stawie 
skokowym. Urazem stawu skokowego jest nadmierna inwersja, czyli potoczne 
„skręcenie kostki". Taki uraz może powstać w czasie biegu po nierównej nawierzchni, 
nieprawidłowego zeskoku, czy obrotu na stopie. Objawami są obrzęk, krwiak w 
okolicy kostki bocznej, ból, ograniczenie ruchomości, trudności w chodzeniu 
(wspinanie na palcach) i niestabilność stawu. Uszkodzenia aparatu więzadłowego 
stawu skokowego zazwyczaj dobrze się goją wobec czego wystarcza postępowanie 
zachowawcze. Stosuje się odpoczynek, chłodzenie (np.masaż lodem), modelujący 
opatrunek uciskowy, ułożenie przeciwobrzękowe (noga w górze), leki przeciwzapalne 
oraz możliwie wczesną mobilizację stawu. W każdym przypadku należy zastosować 
czasowo stabilizator stawu skokowego oraz fizjoterapię mającą na celu odbudowę 
masy i kontroli mięśniowej -„kolano skoczka".





Kolano skoczka to zmiana przeciążeniowo-zwyrodnieniowa więzadła 
rzepki w okolicy jej wierzchołka. Jest częstym powodem bólu przedniej 
części kolana. Zazwyczaj rozpoczyna się tuż poniżej rzepki i może w 
krótkim czasie prowadzić do degeneracji więzadła lub jego urwania. 
Wynika z często powtarzanego przeciążania aparatu wyprostnego. 
Siła jaka działa przy lądowaniu po wyskoku na kolano przewyższa 
ponad dziesięciokrotnie ciężar ciała zawodnika

Pacjenci z „kolanem skoczka" odczuwają ból w okolicy więzadła rzepki 
(podskoki, bieg, przysiady), najczęściej tuż poniżej jego przyczepu do 
rzepki, który nasila się z upływem czasu, a do bólu dołącza się 
stopniowo uczucie sztywności i obrzęku kolana. 

Mięsień czworogłowy uda jest osłabiony.



Leczenie zaczyna się od leczenia zachowawczego. Zaleca się 
odpoczynek, okłady i masaże lodem, leki przeciwzapalne i 
przeciwobrzękowe oraz elewację kończyny. Równie ważne jest 
wzmacnianie i rozciąganie mięśnia czworogłowego oraz rozciąganie 
mięśni zginaczy. Następnie zawodnik koncentruje się na rehabilitacji. 
W przypadkach bólu przewlekłego, nawracającego lub w przypadku 
częściowego zerwania więzadła rzepki konieczne jest leczenie 
chirurgiczne. Rehabilitacja po zabiegu wymaga od zawodnika 
cierpliwości i wytrwałości. Powrót do sportu jest zazwyczaj możliwy po 
upływie 3-6 miesięcy i zależy od stopnia uszkodzenia więzadła. 
Regularne wzmacnianie i rozciąganie mięśnia czworogłowego oraz 
mięśni zginaczy kolana jest najlepszym sposobem na uniknięcie tego 
typu urazu. Przygotowanie kondycyjne przed sezonem powinno 
zawierać ćwiczenia ekscentryczne mięśnia czworogłowego tak, aby 
uodpornić więzadła na powtarzane obciążenia.





Innymi urazami są :
● naderwania więzadeł stawu skokowego
● złamania kostek
● złamania kości podudzia
● złamanie nasady bliższej kości piszczelowej
● naderwania więzadła pobocznego piszczelowego stawu kolanowego
● uszkodzenia łąkotek
● spiralne złamania uda
● zwichnięcie stawu biodrowego
● naderwanie ścięgien Achillesa
● naderwania ścięgien łydek
● zerwania więzadła krzyżowego tylnego lub przedniego
● złamania kręgosłupa
● zwichnięcia stawu barkowego



Masaż sportowy jest równie ważny dla sportowców jak ćwiczenia 
fizyczne. Przygotowuje mięśnie do maksymalnego wysiłku przed i 

podczas rywalizacji, a po zawodach pozwala mięśniom rozluźnić się 
oraz utrzymać je w odpowiedniej elastyczności i gotowości do 

kolejnych treningów. Masaż oraz ćwiczenia zmniejszają także ryzyko 
kontuzji, które są częstym „gościem" w życiu sportowców. Po doznanych 

kontuzjach masaż poprawia ukrwienie co wpływa dodatnio na 
odbudowanie tkanek i zlikwidowanie objawów urazów oraz 

wzmocnienie siły mięśniowej.



Pięściarstwo



Mięśnie i stawy kończyn górnych, włączając w szczególności stawy 
promieniowo-nadgarstkowe, ale również mięśnie ramienia i obręczy 
barkowej, mięśnie klatki piersiowej, brzucha czy stawy i aparat 
więzadłowy kończyn dolnych są obciążone najbardziej. W przypadku 
sportów walki najlepiej jest wykonać spokojny, ale silny masaż kończyn 
górnych, obręczy barkowej i kończyn dolnych obręczy biodrowej. 
Masaż ten najlepiej stosować wieczorem po około czterech lub pięciu 
godzinach od treningu. Podczas zabiegu wykonywane jest rozcieranie 
i głębokie ugniatanie. Masaż całościowy natomiast powinno 
przeprowadzać się dwa razy w tygodniu, jednak decydując się na 
danym dniu należy zrezygnować z masażu częściowego.



Wykonuje się krótki, ale dokładny masaż kończyn górnych, głównie mięśni 
prostujących i zginających staw łokciowy (dwugłowy i trójgłowy ramienia), 
mięśni oddechowych (mięśnie międzyżebrowe i piersiowe większe) i 
kończyn dolnych W pierwszej kolejności w pozycji leżenia tyłem 
przeprowadza się masaż kończyn dolnych, najpierw jednej, a potem 
drugiej (pod stawami kolanowymi umieszcza się duży wałek). Następnie 
masuje się klatkę piersiową (mięśnie międzyżebrowe, od mostka do linii 
pachowej środkowej, najpierw po jednej stronie, a potem po drugiej oraz 
mięśnie piersiowe). Kolejno w leżeniu przodem masuje się mięśnie 
międzyżebrowe, od linii pachowej środkowej do kręgosłupa, najpierw po 
jednej stronie, a później po drugiej oraz mięśnie pośladkowe. W pozycji 
siedzącej masowaniem obejmuje się kończyny górne, dokładnie 
opracowując stawy łokciowe i mięśnie działające na te stawy.





Poniżej przedstawiam przykładowy plan tygodniowy masażu:

• I dzień tygodnia - masaż kończyn górnych i obręczy barkowej

• II dzień tygodnia - masaż kończyn dolnych i obręczy barkowej

• III dzień tygodnia - masaż całkowity

• IV dzień tygodnia - masaż kończyn górnych i obręczy barkowej

• V dzień tygodnia - masaż kończyn dolnych i obręczy biodrowej

• VI dzień tygodnia - masaż całkowity

• VII dzień tygodnia - masaż mięśni przykręgosłupowych i grzbietu



Sporty siłowe i ciężary



Od ciężarowców wymagana jest ogromna siła, wytrzymałość siłowa i 
szybkość przez co wyróżniają się oni ogromnie dużym umięśnieniem ciała, 
a podnoszenie dużych ciężarów w efekcie powodując wyjątkowo duży 
wzrost napięcia nerwowego i mięśniowego. Dla tych sportowców polecany 
jest krótki i dokładny masaż mięśni przykręgosłupowych, grzbietu i barku. 
Zabieg stosowany powinien być również na mięśnie brzucha oraz kończyn 
górnych i dolnych w szczególności wyróżniając wały mięśni 
czworobocznych, pośladki, brzuch, stawy kolanowe, nadgarstkowe i 
łokciowe, zginacze i prostowniki stawu łokciowego, mięśnie oddechowe i 
kończyn dolnych. Masowanie rozpoczyna się w pozycji leżenia przodem - 
opracowuje się grzbiet w całości, a podczas masowania wałów mięśni 
czworobocznych uwzględnia się również mięśnie naramienne. W pozycji 
leżenia tyłem masuje się kończyny dolne i mięśnie brzucha, a w pozycji 
siedzącej masowaniem obejmuje się kończyny górne ze szczególnym 
uwzględnieniem stawów oraz mięśni trójgłowego i dwugłowego ramienia 
(wraz ze ścięgnem głowy długiej).
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