


Osiągnięcie mistrzostwa sportowego przez 

zawodników wymaga spełnienia 

odpowiednich kryteriów w zakresie : 

- Budowy somatycznej  

- Energetycznych i regulacyjnych funkcji 

ustroju 

- Profilu i poziomu sprawności fizycznej 

- Umiejętności technicznych i taktycznych 

- Właściwości psychiki  

- Wiedzy teoretycznej  



 

 

Niektóre z tych czynników są w znacznej mierze  

zdeterminowane genetycznie. Stopień ich 

dopasowania i możliwości rozwoju należy 

rozpoznać już w procesie doboru. 

Podstawą prognozowania możliwości 

rozwojowych, a także doboru i selekcji powinny 

być tzw.  

cechy stabilne, które tylko w niewielkim stopniu 

poddają się wpływom treningowym.  

 



 Cechy te określają czynniki dziedziczne,  
a także takie które są wrodzonymi 
predyspozycjami i uzdolnieniami. 

 

Zalicza się tu między innymi : 

- Wysokość ciała.  

- Masa ciała. 

- Długość kończyn. 

- Pułap tlenowy. 

- Niektóre wskaźniki szybkości. 



System doboru i selekcji uwzględnia 

rozwiązania, które zakładają dobór do 

uprawiania piłki siatkowej potencjalnie 

najlepszych kandydatów, rokujących 

osiągnięcie w przyszłości najwyższych 

wyników. Selekcja ma charakter ciągły  

i dynamiczny, ulega stałej modyfikacji  

i doskonaleniu, stosownie do postępu 

wiedzy. 



Przez dobór rozumiemy takie postępowanie, 
które umożliwia wyłonienie spośród dzieci  
i młodzieży w odpowiednim wieku jednostek 
najbardziej utalentowanych i rokujących 
rozwój cech oraz właściwości niezbędnych 
do osiągnięcia w przyszłości wysokiego 
poziomu sportowego. 

 Przeprowadzenie doboru wymaga stworzenia 
klimatu zainteresowania sportem – 
siatkówką – przez system przedsięwzięć 
pozwalających ukierunkować kandydatów 
zgodnie z ich zainteresowaniami  
i prognostycznymi możliwościami. 

 



 Selekcja jest procesem dynamicznym  

i kierowanym, w którym zmierzamy do 

wyboru osobników posiadających optymalne 

cechy morfologiczne, psychiczne  

i sprawnościowe do osiągania w przyszłości 

wysokich wyników sportowych. 

 





W procesie rozwoju sportowego zawodników wyróżnia się 

trzy kolejne fazy rozwoju: 

I faza – okres młodszy szkolny trwający od 7 do 11/12 roku 

życia. Występuje pierwszy intensywny rozwój organizmu 

i zaczyna się morfologiczne różnicowanie płci. W 

końcowej fazie tego okresu ma miejsce duży przyrost 

wysokości ciała. 

II faza- okres starszy szkolny rozpoczyna się około 11/12 

roku życia, ale występują indywidualne odchylenia. Trwa 

do zakończenia procesu dojrzewania. 

III faza – okres młodzieńczy rozpoczyna się po okresie 

dojrzewania i kończy około 20/23 roku życia. 

Okresy te znacznie wpływają na rozwój psychiczny, fizyczny 

i motoryczny zawodników oraz wyrażają gotowość do 

wykonywania wszechstronnych zadań ruchowych. 

 













 www.mlodziezowasiatkowka.pl  

 https://www.slideshare.net/HalaKrl/teoria-
sportu-nabr-i-selekcja 

 Dobór i selekcja do poszczególnych etapów 
szkolenia w piłce siatkowej - PROGRAM 
SZKOLENIA SIATKARZA MŁODZIK • KADET • 
JUNIOR 

 https://www.awf.poznan.pl/files/wydzial_wf
sir - dr Katarzyna Leźnicka , wydział kultury  
fizycznej i promocji zdrowia, Uniwersytet 
Szczećiński . 

 

http://www.mlodziezowasiatkowka.pl/generate_document.php?file=/pliki/ed/PDF_FILE/MKJ_rozdzialy_pdf/MKJ_R2.pdf
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