Łukasz Bortnik
założyciel SPORTS PERFORMANCE BORTNIK.
Wykształcony w USA w College of Dupage i na California University of
Pennsylvania, gdzie zdobył tytuł magistra nauk o sporcie i promocji zdrowia.
Specjalista od przygotowania fizycznego, posiadający prestiżowe specjalizacje
i dyplomy z amerykańskich organizacji jak NSCA, NASM oraz angielskiej
federacji FA w dziedzinie nauki stosowanej w futbolu.
Od wielu lat współpracujący z klubami w Polsce i za granicą na różnym
poziomie od Ekstraklasy po niższe szczeble oraz szkółki piłkarskie.
Globalny partner australijskiej GPSports

GPSports
– coś więcej

niż
nauka w futbolu
Pojawienie się „noszonej” technologii GPS w sporcie umożliwiło trenerom, specjalistom od przygotowania
fizycznego oraz naukowcom nieco szersze spojrzenie na wymagania fizyczne i fizjologiczne danej
dyscypliny. Pozwoliło także na głębsze poznanie i zrozumienie specyfiki pracy w przestrzennym
kontekście aktywności fizycznej, a stało się to możliwe dzięki obiektywnym danym o pokonanym
dystansie, prędkości biegu, intensywnych przyspieszeniach i hamowaniach, kolizjach, wstrząsach itp.

T

echnologia GPS jest w ostatnim czasie coraz częściej wykorzystywana w zawodowym futbolu przez najlepsze kluby
świata walczące o najwyższe trofea takie jak Puchar Ligi
Mistrzów czy Puchar Ligi Europejskiej.
Pierwsze ogólnie dostępne urządzenia GPS stosowane do monitorowania aktywności fizycznej w grach zespołowych o przerywanym charakterze (piłka nożna, rugby, hokej, krykiet itp.) pojawiły się
w 2003 r. Ich twórcą była firma GPSports z Australii, która posiada
największe doświadczenie i staż na rynku światowym w tej dziedzinie
i dlatego przewyższa swoją konkurencję w wielu aspektach. Urządzenia tego typu charakteryzuje duża odporność na ekstremalne warunki zewnętrzne takie jak wilgotność, wysoka temperatura oraz liczne
kolizje i zderzenia z innymi obiektami. Co najważniejsze, cechuje je
przede wszystkim ogromna dokładność i wrażliwość na wykrywanie
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ruchu w wielu płaszczyznach z różną intensywnością i dynamiką poruszania. A zatem GPSports jest nie tylko pionierem tej technologii
w sportach takich jak piłka nożna, ale przede wszystkim jedną z czołowych firm na rynku światowym dostarczających z dużą dokładnością
i rzetelnością obiektywnych danych kinematycznych. Potwierdzeniem
tego jest wysoka – 15 Hz – częstotliwość próbkowania, a co się za
tym kryje, aż piętnastokrotne dokonywanie pomiarów na 1 sekundę.
W futbolu piłkarze bardzo często wykonują całą gamę czynności
ruchowych na małej przestrzeni w krótkim odstępie czasu i aby móc
precyzyjnie wychwycić każde przyspieszenie, hamowanie, zmianę kierunku biegu, wyskok, gwałtowny kontakt z podłożem, upadek, kolizję
itp., wymagany jest sprzęt o częstotliwości próbkowania > 10Hz oraz
integrujący inne technologie. GPSports spełnia wszystkie te kryteria.
Badania naukowe potwierdzają tezę, że urządzenia GPS z większą

33

www.asystent-trenera.pl

częstotliwością próbkowania zwiększają zarówno dokładność, jak i rzetelność pomiarów oraz mogą być skutecznie używane do monitorowania
wysiłku fizycznego w sportach takich jak piłka nożna, która charakteryzuje się dużą nieprzewidywalnością i zmiennością wykonywanych działań. Z drugiej strony nie da się ukryć pewnych ograniczeń, jakie niesie
ze sobą korzystanie z technologii GPS w grach zespołowych, zwłaszcza
w kontekście dużej dynamiki gry i częstych zmian kierunku biegu. Należy jednak po raz kolejny podkreślić najdłuższy staż GPSports w tej dziedzinie, co poprzez całą masę udoskonaleń ich produktów doprowadziło
do poziomu nieosiągalnego przez konkurencję.

Trening piłkarski powinien odzwierciedlać warunki meczowe pod
kątem wykonywanych zadań ruchowych z piłką i bez piłki, przebiegniętych dystansów w różnych kategoriach intensywności, liczby
wykonanych sprintów, przyspieszeń i hamowań. Celem treningu jest
przecież optymalne przygotowanie piłkarzy do meczu w aspekcie
techniczno-taktycznym, fizycznym oraz mentalnym. Piłkarze powinni otrzymywać takie bodźce treningowe, które umożliwią skuteczną
i efektywną rywalizację z przeciwnikiem w trakcie oficjalnych spotkań ligowych i pucharowych. Wiele publikacji naukowych z innych
dyscyplin sportowych na najwyższym poziomie pokazało, że trening
zawierał od 18 do 60% mniej czynności o wysokiej intensywności niż
było to w meczu. Przypuszczam, iż podobna sytuacja może występować w zawodowym futbolu i to nawet na niespodziewanie dużą skalę.
Po prostu nie mając takich narzędzi, jakie dostarcza technologia GPS,
trudno jest nie popełniać błędów. Mogą one także pojawiać się częściej, a wiemy, jaką rolę odgrywają szczegóły w zawodowym sporcie
i jak bardzo nawet małe „potknięcie” może wpłynąć na formę piłkarzy.
Codzienny monitoring treningu i jego intensywności za pomocą zintegrowanej technologii GPS daje dużą gwarancję na dobór właściwych
obciążeń treningowych i natychmiastową ocenę tego, w jakim stopniu
cel motoryczny jednostki został zrealizowany w odniesieniu do wymagań meczowych (grafika 2).

Korzystanie z technologii GPSports
(mecz vs. trening)

Grafika 2. O
 cena treningu na podstawie wymagań meczowych
(5 parametrów) w skali od 1 do 10

Wymagania fizyczne i fizjologiczne w dzisiejszym zawodowym
futbolu są bardzo duże. Okazuje się, że w ciągu ostatnich kilku lat
dystans pokonywany sprintem (> 25,1 km/h) oraz szybkim biegiem
(> 19,8 km/h) wzrósł w trakcie meczu aż o 30–35%. Ponadto piłkarze
są w stanie przyspieszać z większą intensywnością oraz uzyskiwać
większą maksymalną prędkość biegu, choć całkowity dystans pokonywany w ciągu 90 min pozostaje ten sam. Z tego właśnie powodu poprzez odpowiedni trening z właściwie dobranymi obciążeniami
dążymy do optymalnej adaptacji systemów biologicznych do wysiłku
fizycznego, a w konsekwencji optymalnego przygotowania fizycznego wszystkich zawodników. Dokładne monitorowanie procesu treningowego jest niezbędne w podnoszeniu formy sportowej piłkarzy,
zwiększaniu ich możliwości wysiłkowych oraz w ustalaniu ram wysiłku
w warunkach meczowych pod kątem obciążeń zewnętrznych i wewnętrznych. Ramy te ułatwiają optymalizację całego procesu treningowego poprzez dobieranie adekwatnej do możliwości i potrzeb drużyny objętości i intensywności treningu (grafika 1) oraz pozwalają na
optymalne planowanie obciążeń i rozkładanie akcentów motorycznych
w różnych okresach i fazach rocznego planu treningowego.

Monitoring za pomocą technologii GPS i w konsekwencji dokładne
poznanie wymagań fizycznych i fizjologicznych drużyn młodzieżowych i seniorskich powinny dodatkowo ułatwić i umożliwić łagodne przejście z obciążeń stosowanych w akademiach piłkarskich do
seniorskich, a przede wszystkim przygotować młode organizmy do
pracy fizycznej na wyższym poziomie piłkarskim. Wielu młodych
i utalentowanych piłkarzy może nie być w stanie łatwo zaadaptować
się do pracy w dorosłej piłce, gdyż kluby i akademie nie stosują
takich narzędzi w swojej pracy.

Wartości względne i bezwzględne
Technologia GPSports pozwala na dokładną analizę czynności
ruchowych, które wykonuje każdy zawodnik w meczu ze szczegółowym rozbiciem zmiennych na czynniki pierwsze. Dzisiaj sama informacja na temat dystansu pokonanego sprintem jest tylko namiastką
całości, gdyż system informuje o średniej odległości każdego sprintu
i czasu jego trwania, czasu wypoczynku między sprintami, liczby powtarzanych sprintów oraz serii takich wydarzeń w meczu, a także
maksymalnej prędkości biegu oraz maksymalnego przyspieszenia
(grafika 3). Z praktycznego punktu widzenia są to bezcenne informacje, które pozwalają trenerom na większą indywidualizację pracy
i lepsze odwzorowywanie warunków meczowych w samym treningu.
Poza tym umożliwiają uwzględnienie różnic między poszczególnymi
zawodnikami i pozycjami w aspekcie fizycznym w treningu oraz łatwe wyłapanie zmian tych parametrów występujących na przełomie
dłuższego okresu.

Grafika 1. Dystans szybkiego biegu oraz sprintu w poszczególnych
etapach treningu z uwzględnieniem różnych pozycji
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pokazuje, jaką rolę na boisku spełniają określeni piłkarzy lub odwrotnie
– że się z tej roli nie wywiązują, i wówczas nasuwa się pytanie dlaczego.

Grafika 3. Charakterystyka (liczba, czas trwania, dystans itp.)
wykonanych sprintów podczas wybranego fragmentu treningu

Tabela 1. Względny dystans (m/min) w poszczególnych etapach
treningu na przykładzie 2 zawodników

Warto też wspomnieć, że system SPI HPU + SPI IQ firmy GPSports
umożliwia ocenę pracy, jaką wykonał zawodnik w stosunku do jego
aktualnych możliwości wysiłkowych. Aby móc całościowo i precyzyjnie określić intensywność wysiłku fizycznego, należy brać pod
uwagę nie tylko wartości bezwzględne danego parametru, ale też
wartości uwzględniające np. maksymalną prędkość, jaką uzyskał
piłkarz podczas testu szybkości. W praktyce wygląda to tak, że 2 zawodników przebiegło w treningu około 400 m w kategorii szybkiego
biegu (> 19,8 km/h) (grafika 4). Jednak po analizie tych danych
względem ich zdolności szybkościowych (ang. relative values) okazuje się, iż trening kosztował jednego z nich znacznie więcej wysiłku, a właściwie dotknął jego granic możliwości w tej kategorii.
Nie jest tajemnicą, że była to osoba o słabszych parametrach szybkości lokomocyjnej, zakreślona na wykresie na czerwono. A zatem
technologia GPSports nie tylko dostarcza informacji, jak szybko i jak
dużo biegali zawodnicy (dane bezwzględne), ale przede wszystkim
spaja te dane w całość i przez to wyposaża trenerów w obiektywne
i sprawdzone narzędzia do optymalizacji swojej pracy.

Kolejnym tematem, którego nie da się w tej części artykułu pominąć, to zmienne mocy metabolicznej, które podają natychmiastowy
koszt energetyczny biegu na podstawie danych takich jak prędkość
biegu oraz przyspieszenie i hamowanie. To nowe podejście do oceny
intensywności wysiłku w grach zespołowych zapoczątkowane przez
włoskich naukowców Di Prampero i Osgnach, zyskało ostatnio dużą
popularność wśród najlepszych klubów piłkarskich. Istnieje 5 stref
metabolicznych, które pozwalają na ustalenie udziału danego systemu energetycznego do wykonania określonego zadania ruchowego. Pierwsze 2 strefy od 0 do 20 W/kg (Z1–2) obejmują znaczącą
aktywność systemu tlenowego, strefa 3 między 20 a 35 W/kg (Z3)
systemu beztlenowego glikolitycznego, podczas gdy ostatnie strefy
powyżej 35 W/kg (Z4-5) dotyczą wysiłków fosfagenowych (grafiki 5
i 6). Parametry mocy metabolicznej dają nam obiektywne narzędzia
pozwalające na ocenę oraz porównanie intensywności oraz objętości intensywnych czynności między zawodnikami, treningami oraz
poszczególnymi etapami jednostki treningowej.

Grafika 4. Dystans szybkiego biegu (>19,8 km/h) – wartości bezwzględne (m)
– wykres po lewej; dystans szybkiego biegu (>19,8 km/h) –
wartości względne (w skali od 1 – 10) – wykres po prawej

Grafika 5. Strefy metaboliczne oraz zmienne mocy metabolicznej

Nowe spojrzenie na intensywność i objętość
(moc metaboliczna)
Jednym z ciekawych parametrów dostarczających obiektywnej informacji odnośnie do intensywności meczu/gry, treningu lub jego wybranych fragmentów jest tzw. względny dystans (ang. average speed),
który pokazuje, ile metrów przebiegał zawodnik w ciągu 1 min (tabela 1). Przykładowo w dużych grach 10 × 10 ten parametr oscyluje
średnio między 110 a 120 m/min, choć w bardzo intensywnych fazach
meczu może on wzrosnąć do 160 m/min. Dla kontrastu, w popularnej
grze pomocniczej 5 × 2, czyli tzw. dziadku, piłkarze średnio pokonują
25–30 m/min, a w siatkonodze stosowanej często jako formę regeneracji po meczu około 30–35 m/min. Widoczne są też różnice na różnych
pozycjach. Generalnie podczas dużej gry środkowi obrońcy uzyskują
najniższe wartości, średnio około 100 m/min, podczas gdy środkowi pomocnicy znacznie więcej, bo aż 140–150 m/min, co również
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Grafika 6. C
 zas w poszczególnych strefach metabolicznych (tlenowej,
glikolitycznej i fosfagenowej) na przełomie 3 tygodni
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Jedną z kluczowych zmiennych mocy metabolicznej jest dystans
HML (ang. High Metabolic Load), czyli dystans wysokiego obciążenia metabolicznego, który jest równowartością biegu z prędkością
5 m/s lub raptownego przyspieszania z intensywnością 2 m/s/s.
Kolejnym parametrem jest średnia moc metaboliczna (ang. Average
Metabolic Power) wyrażona w W/kg (grafika 5), która odzwierciedla
tempo wydatkowania energii na 1 s i wskazuje na intensywność
całego treningu lub jego poszczególnych etapów. Ostatnią zmienną,
o której należy wspomnieć, jest „równoważnik dystansu metabolicznego” (ang. Equivalent Metabolic Distance – EMD) (grafika 5).
To dystans, jaki zostałby pokonany, gdyby zawodnik poruszał się
z jednostajną prędkością bez zrywów, przyspieszeń i hamowań. Ten
parametr jest obliczony na podstawie całkowitego kosztu energetycznego niezbędnego do zakończenia wysiłku fizycznego. Dla przykładu 2 piłkarzy w meczu przebiegło dystans 11 km, co mogłoby
wskazywać na jednakowy wysiłek włożony w mecz przez obydwu
zawodników. Jednak analiza mocy metabolicznej pokazała, że EMD
zawodnika „X” wyniosło 12 km, a zawodnika „Y” 14 km. W taki
właśnie sposób za pomocą EMD jesteśmy w stanie lepiej, dokładniej
i bardziej szczegółowo ocenić pracę każdego piłkarza przez pryzmat
całkowitego kosztu metabolicznego.

Odbiornik GPSports posiada też wbudowany 50 Hz magnetometr
pozwalający na określenie ustawienia i położenia odbiornika w przestrzeni z większą dokładnością. Ponadto urządzenia są zsynchronizowane z przekaźnikami pracy serca firmy Polar i umożliwiają dokładny
zapis częstości skurczów serca w trakcie wysiłku fizycznego. Śledzenie obciążenia wewnętrznego w postaci wysiłku kardio, czyli czasu
spędzonego w poszczególnych strefach tętna, jest chyba najbardziej
popularną i dostępną metodą monitoringu w zawodowej piłce, choć
jest to tylko kropla w wodzie informacji na temat intensywności treningu i jego części składowych. Dziś z dużym przekonaniem trzeba powiedzieć, że sam zapis pracy serca to zbyt mało obiektywnych danych.
Wyciąganie wniosków na tej podstawie może prowadzić do błędnej
oceny sytuacji pod kątem chociażby intensywności wykonanej pracy
niektórych piłkarzy, zwłaszcza o dużym potencjale wydolnościowym.
A zatem zintegrowana technologia stwarza ogromne możliwości oraz
zwiększa obiektywizm w dokonywaniu kluczowych pomiarów ruchu we
wszystkich płaszczyznach, a przede wszystkim pozwala na złożenie
wszystkich elementów fizycznych i fizjologicznych w jedną całość.

Alerty ryzyka
Platforma internetowa SPI IQ otrzymuje przetworzone dane z oprogramowania Team AMS i służy do generowania i tworzenia łatwych
i praktycznych raportów treningowych, które mogą być skonfigurowane na różne sposoby w zależności od potrzeb i poziomu wiedzy obsługującego. Jedną z ogromnych zalet interfejsu SPI IQ są alerty ryzyka
służące do automatycznego wykrywania piłkarzy, u których w ostatnim
czasie zanotowano znaczny wzrost obciążenia treningowego (tabela 2).
Piłkarze są oceniani przez pryzmat objętości i intensywności wykonywanych czynności. Do wskaźników intensywności zalicza się m.in.: dystans szybkiego biegu, liczbę sprintów i przyspieszeń. W ustawieniach
domyślnych wzrost obciążenia treningowego o 20% w ciągu ostatnich
dni kwalifikuje do alertu ryzyka, choć użytkownik sam może zdecydować, przy jakim procentowym wzroście obciążenia zapali się „czerwona
lampka”. W praktyce trenerzy w większości przypadków powinni podnieść próg wrażliwości pokonywanych dystansów dla środkowych pomocników oraz liczbę sprintów i przyspieszeń u skrzydłowych. Z drugiej
zaś strony środkowym obrońcom należałoby raczej obniżyć próg wskaźników objętości. Im większa wiedza trenera na temat możliwości wysiłkowych piłkarzy, a przez to zindywidualizowane skonfigurowane progów
wskaźników obciążenia treningowego, tym lepsza i bardziej obiektywna
ocena rzeczywistości oraz większa trafność podejmowanych decyzji.

GPSports to nie tylko technologia GPS
Urządzenie SPI HPU ma wbudowany 100 Hz trójosiowy akcelometr
o zdolności wykrywania ruchów w 3 płaszczyznach (X, Y, Z). Parametry
takie jak wstrząsy (impacts), kolizje (collisions) mierzone są w wartościach siły grawitacji „G”. Urządzenia GPSports są w stanie wykrywać bardzo intensywne i raptowne ruchy dochodzące do 16 G, a jak
wiadomo, w grach zespołowych bardzo często przyspieszenia przewyższają wartość 6 G. Oprogramowanie Team AMS zawiera 6 stref
wstrząsów (grafika 7), gdzie pierwsza strefa (< 6 G) utożsamiana jest
z czynnościami o niskiej intensywności takimi jak marsz czy trucht,
a z kolei wyższe strefy (> 6 G) dotyczą bardziej intensywnych form ruchu. W trakcie zawodów piłki nożnej notuje się kilka tysięcy wstrząsów
o niskiej intensywności (2–6 G), ale warto podkreślić, iż gry zespołowe
wymagają dużej liczby zrywów i przyspieszeń przewyższających wartość 6G. Dodatkowo technologia GPSports informuje o intensywności
i objętości wszystkich gwałtownych wydarzeń w postaci parametru,
który nazywa się „obciążeniem ciała” (ang. body load). W praktyce
może ono wskazywać jednostki o złych wzorcach ruchowych oraz złej
ekonomii ruchu, a co się z tym wiąże, z większym ryzykiem kontuzji.
Nauka musi jednak odpowiedzieć na więcej pytań i potwierdzić moją
tezę opartą na własnych obserwacjach i doświadczeniach.

Tabela 2. Alerty ryzyka – wskazują piłkarzy notujących nagły wzrost
obciążenia treningowego w wybranych parametrach objętości
i intensywności

Grafika 7. Strefy wstrząsów oraz ich procentowe rozłożenie
w wybranym etapie treningu

Monitoring online (w czasie rzeczywistym)
Dzisiejsza technologia daje nam możliwość kontroli obciążeń treningowych w czasie rzeczywistym na laptopie lub urządzeniach mobilnych, jak telefon czy tablet. Monitoring online znacznie ułatwia pracę
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niezwykła funkcjonalność, łatwość w obsłudze oraz bardzo krótki
czas przetwarzania wszystkich danych, co niewątpliwie znacząco
skracałoby czas obróbki informacji i jej dogłębnej analizy.
Wiodące kluby piłkarskie jak Real Madryt, Bayern Monachium czy
Atletico Madryt wybrały GPSports i od lat wykorzystują tę technologię do optymalizacji całego procesu treningowego. Technologia
GPSports pozwala na obliczanie obiektywnych danych dotyczących
poziomu wysiłku fizycznego, obciążeń treningowych drużyny i poszczególnych piłkarzy, wymagań fizycznych i fizjologicznych określonej pozycji na boisku, potrzeb indywidualnych piłkarzy na podstawie zmiennych meczowych i treningowych, zmian w przygotowaniu
fizycznym (przetrenowanie vs. niedotrenowanie), ryzyka kontuzji
i gotowości do treningu i meczu, a także powrotu do pełnych obciążeń po kontuzji.
Większe wymagania fizyczne i fizjologiczne dzisiejszej piłki, ciągłe dążenie do doskonałości oraz zwracanie uwagi na szczegóły
w codziennej pracy z drużyną nakazują korzystanie z nowoczesnych
i obiektywnych systemów monitorowania, jakim jest niewątpliwie
zintegrowana technologia GPS.

trenerom i pozwala podejmować decyzje nie na następny dzień, kiedy
czasami jest zbyt późno, lecz już w trakcie samej jednostki treningowej,
kiedy jeszcze wiele kwestii można naprawić lub na bieżąco skorygować. Dużym udogodnieniem systemu jest opcja „alertów” polegająca
na ustawieniu na przykład określonej prędkości biegu, dystansu w wysokich strefach intensywności lub czasu w określonej strefie tętna
dla danego piłkarza lub całej drużyny, po której przekroczeniu trener
jest automatycznie informowany. Jest to niezwykle cenne narzędzie,
szczególnie w kontekście piłkarzy wracających po kontuzji i stopniowo wchodzących w pełne obciążenia treningowe. Jednakże głównym
celem monitoringu online jest natychmiastowa ocena już w trakcie
treningu, czy nasze założenia fizjologiczne w połączeniu z aspektami
taktycznymi zostały osiągnięte i zrealizowane przez wszystkich piłkarzy. Jeśli nie, wówczas wiemy, czego nam zabrakło bądź którzy zawodnicy powinni wykonać dodatkową pracę, zanim zejdą do szatni.

Bieżąca kontrola obiektywnych danych dotyczących intensywności i objętości intensywnych etapów treningu niekwestionowanie
zwiększa szansę na dobranie optymalnych na dany okres bodźców
treningowych, a w konsekwencji optymalizację pracy i mniejsze ryzyko kontuzji. GPSports daje również możliwości zamontowania na
stałe anten i odbiorników na terenie ośrodka treningowego i tym
samym śledzenie danych kinematycznych wielu zespołów akademii
jednocześnie. Przykładem jest ośrodek treningowy FC Chelsea na
załączonych zdjęciach.
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Dlaczego GPSports
GPSports jako pierwszy zapoczątkował korzystanie z obiektywnych
danych zintegrowanej technologii GPS w grach zespołowych. Dzisiaj
istnieje ponad 60 cenzurowanych publikacji naukowych wykorzystujących technologię GPSports, a ponad 50 uniwersytetów na całym
świecie stosuje ich produkty do codziennych badań. Urządzenia GPS
powinna charakteryzować duża trafność i dokładność dokonywanych pomiarów, a jednocześnie ogromna wytrzymałość i wojskowa
odporność na uderzenia i wstrząsy. Cały system powinna cechować
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