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Wstęp

Kolarstwo jest jedna z najstarszych dyscyplin spor-
towych. W Polsce ma ono swoje tradycje, które sięgają 
Polski przedwojennej. Może być jednak uprawiane także 
rekreacyjnie, jako forma aktywności ruchowej. Dla wielu 
ludzi rower stanowi sposób przemieszczania się, skutecz-
nie zastępując samochód lub komunikację miejską. Nie-
mal każdy Polak posiadł lub posiada rower, wielu rodaków 
korzysta z niego regularnie (Boroński 2003).

Współczesnemu sportowi towarzyszy wyjątkowy po-
stęp technologiczny. Jest ton typowy również dla kolar-
stwa. Nowoczesne narzędzia IT umożliwiają lepszą analizę 
wyścigu – ujawniają strategie i pokazują rolę poszczegól-
nych zawodników w każdym zespole. Są to informacje 
niezwykle ważne dla trenerów. Mogą oni obserwować 
lokalizacje poszczególnych zawodników, znają ich cza-
sy w poszczególnych etapach wyścigu, ich prędkości czy 
odczyty pomiaru mocy. Analiza warunków pogodowych 
na poszczególnych etapach (np. temperatura, prędkość 
wiatru) i ich korelacja z wynikami kolarza na danym od-
cinku, stanowi cenne źródło informacji trenerskiej. Dane 
te wskazują, które elementy należy dopracować i jaką tak-
tykę przyjmować w dalszych etapach wyścigu (Godlewski 
2011; Żołądź 2001).

Zawodnicy biorący udział w zawodach wyposażeni 
są w słuchawki (które zazwyczaj są personalizowane do 
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ucha kolarza), dzięki którym na bieżąco mogą komuni-
kować się ze swoim zespołem. Trener za pośrednictwem 
tego urządzenia może przekazywać wskazówki dotyczące 
zarówno trasy, warunków pogodowych, jak i porady do-
tyczące stylu jazdy. Nieustannie analizuje on przesyłane 
przez zawodnika dane i konfrontuje z wymaganiami tra-
sy. Dane te i sposób ich zbierania zostały zaprezentowane  
w poprzednim podrozdziale (San-Nowosielski 2002; Ju-
dycki 2004)

Sportowe aplikacje mobilne wydają się być współ-
czesną formą dopingu dla osób decydujących się na sys-
tematyczną aktywność fizyczną. Ogromne możliwości  
w tym zakresie dają współczesne telefony komórkowe, 
czyli smartfony, które wyposażone są w dostęp do inter-
netu. Zainstalowanie w nich odpowiednich aplikacji po-
zwala na kontrolowanie zachowań sportowych zawodnika. 
Kluczową rolę odgrywa tutaj odbiornik GPS zainstalowa-
ny w aparacie telefonu. Umożliwia on określenie pozycji 
w prawie każdym miejscu na Ziemi, przy niemalże wszyst-
kich warunkach atmosferycznych i o każdej porze dnia. 
Urządzenie wyposażone w odpowiednie oprogramowa-
nie może m. in. rejestrować przebyte kilometry, spalone 
kalorie, a nawet poziom odwodnienia w ciągu tygodnia, 
miesiąca czy roku. Pełni ono rolę osobistego trenera, jak 
również zawiera dane dotyczące aktywności zawodnika 
(Graszka 2001).
.
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Cel pracy

Celem niniejszej pracy jest sprawdzenie czy i w jakim 
stopniu stosowane są narzędzia IT w kolarstwie zarówno 
przez trenerów jak i kolarzy.

Na tak sformułowany cel postawiono następujące 
pytania:

1. Z jakich narzędzi IT korzystają trenerzy?
2. Z jakich narzędzi IT korzystają kolarze?
3. Jakie platformy wirtualne wykorzystywane są 

przez kolarzy?
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Materiał i metody

W procesie badawczym zdecydowano się na wykorzy-
stanie metody sondażu diagnostycznego i techniki ankiety. 
Materiał badawczy został zebrany za pomocą kwestiona-
riusza ankiety, którą przeprowadzono na dwóch grupach 
badawczych - grupie kolarzy i grupie trenerów. Ankieta 
przyjęła formę ankiety internetowej, co ułatwiło dostęp 
do respondentów, którzy zamieszkują całą Polskę. Zebra-
ne dane zestawiono w formie wykresów i tabel. Istotny 
element pracy stanowiło także porównanie odpowiedzi 
udzielanych przez obie grupy badawcze.

Wydaje się, że podjęta w tej pracy tematyka jest waż-
na i niezwykle aktualna. Zebrane dane obrazują pogląd 
kolarzy na temat wykorzystania narzędzi IT w sporcie  
i ich stan wiedzy na temat technologii informatycznej. 
Dodatkowo zobrazują one, które technologie ich zada-
niem powinny być zakazane.

W badaniach wykorzystano dwa kwestionariusze. 
Każdy z nich składał się z 12 pytań. Respondentów po-
dzielono na dwie grupy - trenerów i zawodników. Dla 
każdej z grup skonstruowano oddzielny kwestionariusz.  
W każdym z kwestionariuszy znalazły się pytania zamknię-
te, otwarte półotwarte, koniunktywne i dysjunktywne. 
Respondentów pytano o to, jakie narzędzia IT wykorzy-
stywane w kolarstwie znają, z których korzystają i jak je 
oceniają.

Kwestionariusz ankiety poprzedzało wyjaśnienie 
terminu technologii informatycznej. Dzięki temu każdy  
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z respondentów miał pełną wiedzę, co do przedmiotu ba-
dań. Dodatkowo takie wyjaśnienie pozwoliło określić za-
kres, jakiego dotyczyć będą badania.

Przy każdym z pytań znajdowały się także instrukcje 
dotyczące liczby możliwych odpowiedzi czy możliwości 
udzielenia samodzielnej odpowiedzi. Analiza zebranego 
materiału badawczego pozawala stwierdzić, że wszystkie 
kwestionariusze zostały wypełnione prawidłowo. Wydaje 
się także, że udzielanie odpowiedzi nie nastręczało respon-
dentom większych trudności.

Badanie przyjęło formę ankiety internetowej. Formu-
larze zostały stworzone przy użyciu narzędzi Google. Taka 
forma badania została wybrana celowo, z uwagi na możli-
wość łatwego zbierania i przetwarzania danych. Dodatko-
wo ankietą badacz mógł objąć

zawodników i trenerów zamieszkujących różne re-
giony kraju. Samo wypełnienie ankiety zajmowało około  
3 minut. Linki do badania wraz z krótką prezentacją posta-
ci badacza i celu badania oraz prośbą o udział w ankiecie, 
autor pracy rozsyłał za pośrednictwem poczty mailowej  
i portali społecznościowych (głównie Facebook). 

W badaniu wzięło udział 66 osób. W grupie tej było 
27 trenerów i 39 zawodników.

Procentowy udział poszczególnych grup w badanej 
populacji przedstawia wykres nr 1.
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Wykres 1. Respondenci biorący udział w badaniu

Odpowiedzi poszczególnych grup respondentów 
zostaną przedstawione w kolejnym etapie pracy w roz-
biciu na zawodników i trenerów. Dane zostaną zebrane  
w tabelach oraz zostaną przestawione w formie wykresów.
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Wyniki badań

WYNIKI BADAŃ ANKIETOWYCH Z KOLARZAMI

W pierwszym z pytań uczestników badania poproszo-
no o określenie okresu, od jakiego są zawodnikami kolar-
stwa. Wyniki przedstawia tabela nr 1.

Tabela 1. Staż w zawodach kolarskich

Staż w zawodach Liczba  
odpowiedzi %

do 2 lat 13 33,33

2-5 lat 11 28,21

powyżej 5 lat 15 38,46

Razem 39 100

Okazuje się, że prawie 40% badanych stanowią oso-
by, które trenują kolarstwo przez okres dłuższy niż 5 lat. 
Co trzeci badany jest zawodnikiem przez okres krótszy niż 
2 lata, a prawie 29% badanych trenuje od 2 do 5 lat. Bada-
na populacja jest zatem bardzo zróżnicowana. Największy 
wpływ na wyniki badań będą mieli jednak zawodnicy

o najdłuższym stażu w kolarstwie.
Kolejne pytanie odnosiło się do rodzaju kolarstwa, 

które uprawia dany zawodnik. Wyniki przedstawia  
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wykres nr 1. Istniała możliwość wskazania dowolnej liczby 
odpowiedzi, zatem wyniki nie sumują się do 100%.

Wykres 2. Rodzaj kolarstwa uprawiany przez respondentów

Ponad połowa badanych uprawia kolarstwo szosowe. 
Jest to zatem najbardziej popularny rodzaj kolarstwa i naj-
częściej uprawiany przez badanych zawodników. Niewiele 
mniejszy odsetek respondentów trenuje kolarstwo górskie 
- MTB XCO i MTB XCM. Zaledwie co ósmy badany 
trenuje kolarstwo przełajowe, a co dziesiąty - MTB Down-
hill. Trzeba także podkreślić, ze w grupie respondentów 
nie ma kolarzy torowych. Można zatem założyć, że jest to 
najmniej popularna dyscyplina kolarska. Może to wynikać 
z ograniczonej ilości torów dedykowanych dla tej dyscy-
pliny sportowej w Polsce.

W kolejnym pytaniu respondentów poproszono o wy-
mienienie tych narzędzi technologii informatycznej stoso-
wanej w sporcie, które znają. Wśród najczęściej wskazywa-
nych wymieniano Endomondo, Strava, Training Peaks, 
Trenażer kolarski. Co ciekawe, aż 18 badanych uznało, 
że nie zna żadnego takiego narzędzia. Wyniki przedstawia 
tabela nr 2.
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Tabela 2. Narzędzia IT znane kolarzom

Narzędzie IT Liczba odpowiedzi %

Żadne 18 46,15
Endomondo 4 10,26

Garmin 4 10,26

Trainig Peaks 4 10,26

Elektroniczny pomiar 
czasu 3 7,69

Opaski/ zegarki sportowe 3 7,69
Miernik Mocy 3 7,69

Trenażer 3 7,69
Strava 3 7,69
GPS 2 5,13

Miernik Prędkości 2 5,13
Pomiar tętna 2 5,13

Laptop/ tablet/ komputer 2 5,13

Programy komputerowe 
(Zwift) 2 5,13

Miernik Kadencji 1 2,56
Fotokomórka 1 2,56

Przede wszystkim trzeba stwierdzić, że ponad 46% 
zawodników nie potrafiło wskazać żadnego narzędzia  
IT wykorzystywanego w kolarstwie. Może to świadczyć  
o tym, że mają oni wiedzy na temat takich narzędzi lub ich 
nie wykorzystują.

Co dziesiąty badany wskazywał internetowe plat-
formy treningowe - Endomondo, Garmin czy Training  
Peaks, a co trzynasty elektroniczne mierniki (miernik 
mocy, pomiar czasu) lub zegarki/opaski sportowe. 5%  
badanych wskazało natomiast niezwykle popularne 
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mierniki prędkości, pomiar tętna czy GPS. Taki sam od-
setek wirtualne treningi za pomocą programów kompute-
rowych (np. Zwift).

Wyniki te wskazują, że respondenci znają głównie naj-
bardziej popularne platformy treningowe lub rozwiązania 
mocno rozpowszechnione (np. smartband, smartwatch). 
Ich zaletą jest także stosunkowo niska cena i możliwość 
zbierania wielu danych jednocześnie (od prędkości, przez 
czas, odległość czy lokalizację).

W kolejnym pytaniu zawodników poproszono  
o wskazanie przykładów zastosowania internetu w ich 
praktyce. Wyniki przedstawia wykres nr 3. Nie sumują się 
one do 100%, gdyż istniała możliwość wskazania dowol-
nej liczby odpowiedzi.

Wykres 3. Przykłady wykorzystania Internetu w kolarstwie w opinii 
zawodników

Aż 3/4 badanych uważa, że internet umożliwia ana-
lizowanie danych zebranych w czasie treningu. Oznacza 
to, że jest to najbardziej typowe i powszechne wykorzysta-
nie dostępu do internetu. Ponad 60% badanych wskazało  
archiwizację danych, a 51% dostęp do internetowych  
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platform treningowych. Można wiec przyjąć, że zawodni-
cy wykorzystują internet do tych trzech głównych celów.

Ciekawym jest, że zaledwie 1/3 badanych wykorzy-
stuje korespondencję mailową w treningach. Może to jed-
nak wynikać z możliwości udostępniania swoich wyników 
sportowych za pośrednictwem innych mediów (np. Face-
book) lub bezpośrednio poprzez podgląd do danych tre-
ningowych w samej platformie treningowej. Z tego wzglę-
du korespondencja mailowa nie jest konieczna.

Dodać trzeba, że 41% badanych uważa, że wykorzy-
stuje internet do poglądu czasów rzeczywistych osiąganych 
przez zawodnika w czasie treningu lub na zawodach. Trze-
ba jednak pamiętać, że wiedza na temat tych czasów jest 
szczególnie istotna dla trenera. Zawodnicy skupiają się na 
analizach całościowych, które umożliwiają inne, wskazane 
wcześniej narzędzia.

Zawodników poproszono również o wskazanie tych 
mierników organizmu ludzkiego, z których korzystają  
w swojej praktyce sportowej. Istniała możliwość wskaza-
nia dowolnej liczby dopowiedzi, zatem wyniki nie sumują 
się do 100%. Zebrane dane przedstawia wykres nr 4.

Wykres 4. Mierniki organizmu ludzkiego wykorzystywane przez 
kolarzy
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Prawie 90% badanych wykorzystuje pomiar pulsu. 
Nie powinno to dziwić, gdyż pomiar ten jest wyznaczni-
kiem treningu wydolnościowego. Ponad 66% badanych 
wskazało liczbę spalanych kalorii, a ponad 46% - kontrolę 
wagi. Wynik ten świadczy o tym, jak istotne znaczenie dla 
kolarzy ma utrzymanie właściwej wagi. Trzeba pamiętać, 
że masa i skład ciała w decydujący sposób wpływają na 
parametry wydolnościowe organizmu. Z tego względu aż

1/4 badanych wskazała skład ciała, jako element po-
miaru, który regularnie stosują.

Co dwudziesty badany wskazał pomiar zakwaszenia 
organizmu. Jest on szczególnie istotny w kontroli usuwa-
nia kwasu mlekowego z organizmu po intensywnym tre-
ningu czy zawodach kolarskich. Zbyt wolny metabolizm 
mleczanów odpowiada bowiem za dyskomfort fizyczny 
zawodnika.

Za ciekawostkę należy uznać fakt, że jeden z zawod-
ników wskazał alkomat. Oznacza to, że sięgać może po 
zbyt duże ilości alkoholu. Odpowiedź tę wskazał zawod-
nik o stażu kolarskim przekraczającym 5 lat i czynnie tre-
nujący kolarstwo szosowe, przełajowe, MTB XCO, MTB 
XCM oraz MTB Downhill. Odpowiedź tę należy uznać 
za niepożądaną, gdyż nadmierne spożywanie alkoholu 
niekorzystnie wpływa na wyniki treningowe i osiągnięcia 
sportowe zawodników.

Ankietowanych zapytano także o wykorzystywane 
przez nich mierniki środowiska geograficznego. Istniała 
możliwość wskazania dowolnej liczby odpowiedzi, to-
też wyniki nie sumują się do 100%. Zebrane informacje 
przedstawia wykres nr 5.
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Wykres 5. Elektroniczne mierniki środowiska geograficznego wyko-
rzystywane przez kolarzy

Prawie 85% badanych wykorzystuje pomiar odległo-
ści w swoich treningach, a nieco ponad 82% badanych - 
lokalizację przy wykorzystaniu odbiornika GPS. Mierniki 
te pozwalają precyzyjnie określić dystans i zweryfikować 
jakość przeprowadzonego treningu sportowego. Nieco po-
nad 56% badanych wskazało badanie nachylenia podłoża, 
a 59% - wysokość nad poziomem morza. Informacje te są 
przydane w treningu górskim lub w przygotowaniu do za-
wodów o określonych parametrach trasy kolarskiej (rodzaj 
podjazdów, ich ilość, region geograficzny, położenie nad 
poziomem morza). Dokładna wiedza na temat cech po-
konanej trasy pozwala lepiej ocenić wydolność organizmu  
i osiągane wyniki na poszczególnych jej etapach.

W pytaniu ósmym kolarzy poproszono o ocenę przy-
datności narzędzi IT w treningu kolarskim. Wyniki przed-
stawia tabela nr 11.
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Tabela 11. Ocena przydatności narzędzi IT w szkoleniu kolarskim

Staż  
w kolarstwie

Tak -  
pomocne % Nie są 

pomocne %

do 2 lat 10 29,41 3 60
2-5 lat 10 29,41 1 20

powyżej 5 lat 14 41,18 1 20
Razem 34 100 5 100

Wyniki wskazują, że zaledwie 13,2% ogółu bada-
nych nie popiera wykorzystania narzędzi IT w treningu 
kolarskim. W grupie tej dominują osoby ze stażem w ko-
larstwie nie przekraczającym 2 lat - stanowią 60% osób, 
które udzieliły takiej odpowiedzi. Może to wynikać z ich 
niewielkiego doświadczenia i wiedzy na temat roli mier-
ników elektronicznych w treningu sportowym oraz braku 
zrozumienia dla analizy statystycznej treningów.

Podkreślić trzeba, że 86,8% ogółu badanych uważa 
narzędzia IT za pożądane w szkoleniu kolarskim. Osoby 
te doceniają ich znaczenie i rozumieją ich rolę. Mają świa-
domość, że współczesne kolarstwo nie mogłoby się dyna-
micznie rozwijać bez tych narzędzi. Dodatkowo mierniki 
te sprawiają, że treningi są efektywne i adekwatne do po-
trzeb danego zawodnika. Odpowiednie pomiary pozwa-
lają na poznanie poszczególnych parametrów organizmu 
i sposobu funkcjonowania tego organizmu pod różnymi 
obciążeniami oraz w różnych warunkach.

Zawodników kolarskich zapytano także o to, czy ich 
zdaniem szkolenia kolarskie powinny być uzupełnione  
o wykorzystanie dodatkowych, dotąd nie stosowanych na-
rzędzi IT. Większość badanych nie potrafiła wskazać żad-
nego narzędzia. Zaledwie 6 osób (15,4% ogółu badanych) 
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wskazało jakąkolwiek odpowiedź. Wymieniano tutaj106:
− komputer pokładowy,
− platformę dostosowującą obciążenie treningowe 

na podstawie ciągłego pomiaru tętna/pomiaru jakości snu,
− Facebook/instagram do motywowania do 

treningów,
− połączenie live z Miśkiem jadącym w wozie tech-

nicznym. Zapewnia niesamowitą rozrywkę podczas cięż-
kich podjazdów,

− aktywny plan treningowy, integrowany z kalenda-
rzem online.

Odpowiedzi respondentów wskazują na różne po-
trzeby i różne podejście do treningów. Większość z nich 
poszukuje rozwiązań systemowych, opartych na technolo-
gii. Za ciekawe należy uznać, że jedna z osób wskazała, że  
w szkoleniu bardzo ważny jest także pozytywny, humory-
styczny komentarz, który zawodnik słyszy w słuchawce. 
Tym samym element ten należy traktować jako motywa-
tor zewnętrzny, który oddziałuje na psychikę jednostki.

Wydaje się być to ważne stanowisko w kontekście 
podjętych rozważań. Okazuje się bowiem, że w treningu 
szczególnie istotna jest motywacja i wparcie ze strony tre-
nera i członków sztabu kolarskiego. Żadna nowoczesna 
technologia i analizy oparte na nowoczesnym oprogra-
mowaniu nie są w stanie zastąpić pozytywnej atmosfery  
i umiejętnego podejścia trenera do zawodnika.

Szczególnie ważnym pytaniem w prowadzonym ba-
daniu było to, w którym zawodnicy mieli wskazać narzę-
dzia IT, które ich zdaniem są niepożądane w szkoleniu  
kolarskim Istniała możliwość wskazania dowolnej liczby 
odpowiedzi. Wyniki przestawia wykres nr 6.
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Wykres 6. Narzędzia IT, które są niepożądane w szkoleniu kolarskim 
w opinii kolarzy

Źródło: badania własne.

Wydaje się, że w odpowiedzi na to pytanie kolarze 
byli jednogłośni. Ich zdaniem za najbardziej niepożąda-
ne należy uznać wspomaganie elektryczne roweru. Tę od-
powiedź wskazało niemal 80% badanych. Oznacza to, że 
zawodnicy uważają, że trening powinien bazować na sile 
mięśni kolarza i wydolności jego organizmu. Niedopusz-
czalne jest wspomaganie się tego typu rozwiązaniami.

Ciekawym jest, że 1/4 badanych uznała, że zabronio-
na powinna być także słuchawka do ucha, która umożli-
wia kontakt ze sztabem drużyny. Oznacza to, że zawodni-
cy popierają podejście klasyczne do kolarstwa, w którym 
sport ten jest traktowany jako indywidualne zmaganie się 
zawodnika z przeciwnościami trasy i własnego organizmu.

Respondentów zapytano także o to, czy akceptują for-
mę wirtualnego treningu z wirtualnym trenerem. Wyniki 
przestawia wykres nr 7.
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Wykres 7. Poparcie kolarzy dla wirtualnego treningu z wirtualnym 
trenerem

Niemal 70% badanych popiera taką formę treningu. 
Jest to rozwiązanie innowacyjne, ale zyskujące na całym 
świecie coraz szerszą rzeszę zwolenników. Dodatkowo 
jest relatywnie tanie, łatwe i pozwalające na profesjonal-
ną opiekę trenerska przy stosunkowo niskich kosztach ze 
strony zawodnika.

Respondentów zapytano także o to, czy akceptują for-
mę wirtualnego treningu.

Wyniki przestawia wykres nr 8.

Wykres 8. Poparcie kolarzy dla wirtualnego treningu
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Trzeba zauważyć, że równie wysokie jest poparcie za-
wodników dla wirtualnego treningu. Tę formę szkolenia 
popiera ponad 82% badanych. Co ciekawe we wcześniej-
szych pytaniach bardzo niewielki odsetek badanych wy-
mienił wśród znanych mu narzędzi IT trenażery kolarskie 
czy programy do wirtualnego treningu typu Zwift. Może 
to oznaczać, że respondenci nie do końca rozumieją poję-
cie wirtualnego treningu lub nie znają nazw oprogramo-
wań wykorzystywanych do tego celu.

WYNIKI BADAŃ ANKIETOWYCH Z TRENERAMI 
KOLARSKIMI

Drugą grupę respondentów stanowili trenerzy kolar-
scy. Liczyła ona 29 osób. Ich odpowiedzi pokarzą, w jaki 
sposób osoby odpowiedzialne za przygotowanie sportowe 
zawodników postrzegają narzędzia IT.

Staż pracy w zawodzie trenera kolarskiego w badanej 
populacji przestawia wykres

nr 9.

Wykres 9. Charakterystyka badanej populacji pod względem stażu 
pracy w zawodzie trenera kolarskiego
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Okazuje się, że najbardziej liczną grupę badanych sta-
nowili trenerzy ze stażem w zawodzie trenera kolarskiego 
powyżej 5 lat (niemal połowa badanych). Prawie 38% ba-
danych stanowiły osoby, które trenują zawodników od 2 
do 5 lat, a zaledwie co siódmy badany wykonuje zadania 
trenerskie krócej niż 2 lata. Tym samym można przyjąć, 
że większość respondentów posiada spore doświadczenie 
trenerskie, a ich odpowiedzi opierać się będą na ich do-
świadczeniu zawodowym i posiadanej wiedzy.

Badanych zapytano o to, w jakich dyscyplinach kolar-
stwa się specjalizują. Istniała możliwość wskazania dowol-
nej liczby odpowiedzi. Wyniki przedstawia wykres nr 10.

Wykres 10. Specjalizacja trenerska respondentów

Prawie 60% badanych specjalizuje się w kolarstwie 
szosowym, które jest jedną z najbardziej powszechnych 
i rozpoznawanych form kolarstwa. Określane jest także 
mianem „korony” lub „króla” tej dyscypliny sportowej. 
Jest to także dyscyplina kolarska, którą uprawia najwięcej 
badanych zawodników.
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Drugim co do popularności typem kolarstwa było 
MTB XCM (1/3 respondentów), a trzeci kolarstwo prze-
łajowe (niemal 1/4 badanych).

W trzecim pytaniu kwestionariusza respondentów 
zapytano o znane im narzędzia IT wykorzystywane w ko-
larstwie. Wyniki nie sumują się do 100%, gdyż istniała 
możliwość wskazania dowolnej liczby odpowiedzi. Dane 
zestawia tabela nr 12.

Tabela 12. Narzędzia technologii informatycznej znane trenerom 
kolarskim

Narzędzie IT Liczba 
odpowiedzi %

Żadne 13 44,83

Pomiar mocy 4 13,79

Trainig Peaks 3 10,34

Strava 2 6,90

GPS 2 6,90

Trenażer 2 6,90

Aplikacje treningowe 2 6,90

Excel  
(dzienniczek treningowy) 2 6,90

Zegarki sportowe 2 6,90

Pomiar czasu 2 6,90

Golden Cheetah 1 3,45
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E-mail 1 3,45

Łączność radiowa 1 3,45

Sprzęt cardio 1 3,45

Inscyd 1 3,45

Aparatura do badań  
wydolnościowych 1 3,45

Wyniki jednoznacznie wskazują, że niemal 45% ba-
danych nie zna żadnych narzędzi technologii informatycz-
nej, które mogłyby być wykorzystane w kolarstwie. Jest to 
odsetek bardzo zbliżony do kolarzy, którzy również takiej 
wiedzy nie mają. Można zatem przyjąć, że niemal poło-
wa zawodników i trenerów nie potrafi wskazać żadnego 
narzędzia IT, które może być wykorzystane w kolarstwie.

Prawie 14% badanych trenerów zna pomiar mocy, 
który wydaje się być niezastąpiony w treningach wydol-
nościowych. Wynik ten wskazuje jednak, że narzędzie to 
znają tylko nieliczni trenerzy kolarscy.

Co dziesiąty badany zna jedną z najbardziej popular-
nych internetowych platform treningu kolarskiego, czy-
li Training Peaks. Jest to narzędzie, które służy zapisowi 
treningu kolarskiego i umożliwia jego analizę w oparciu  
o różne zmienne.

Podsumowując trzeba stwierdzić, że tylko nielicz-
ni trenerzy kolarscy znają współcześnie wykorzystywane 
narzędzia technologii informatycznej. Przyczyną takiego 
stanu rzeczy może mieć różne źródła - od braku środków 
finansowych, poprzez ignorancję czy brak chęci rozwoju. 
Poznanie źródła tego braku wiedzy wymagałoby przepro-
wadzenia oddzielnych badań.
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W kolejnym pytaniu respondentów poproszono  
o wskazanie wykorzystania internetu i narzędzi IT w ich 
praktyce zawodowej. Wyniki zestawia wykres nr 11.

Wykres 11. Narzędzia IT wykorzystywane w praktyce przez trenerów

Okazuje się, że prawie 83% badanych wykorzystuje 
analizę danych w swojej pracy trenerskiej. Narzędzia in-
ternetowe pozwalają w szybki i prosty sposób segregować 
dane oraz rozmaicie je zestawiać w oparciu o różne zmien-
ne. Wydają się być zatem narzędziem niezastąpionym  
w pracy trenera.

Drugim powszechnie wykorzystywanym narzędziem 
jest archiwizacja danych. Odpowiedź tę wskazało prawie 
3/4 badanych. Przechowywanie danych w „chmurach in-
ternetowych” lub innych katalogach jest niezwykle prak-
tyczne i umożliwia łatwy dostęp do zarchiwizowanych da-
nych z niemal każdego miejsca na ziemi i niemal o każdej 
porze dnia czy nocy.

Trzecią powszechnie stosowaną technologią jest ko-
respondencja mailowa i internetowe platformy treningo-
we (prawie 60% badanych wskazało jedną i drugą formę). 
Wykorzystanie e-maila w pracy trenera wydaje się być 
oczywiste. Jest on prostym i szybkim narzędziem komuni-
kacji, a dodatkowo pozwala na przesyłanie różnych plików 
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jako załączników. Z kolei internetowe platformy trenin-
gowe powoli zyskują na popularności. Pozwalają one na 
zbieranie danych dotyczących treningów i ich analizę.

Podgląd zawodników w czasie rzeczywistym stosuje 
48% badanych. Wynik ten należy uznać za zaskakujący, 
gdyż wymaga od trenera dużego zaangażowania i skupie-
nia. Rozwiązanie to zapewne najczęściej stosowane jest 
podczas zawodów sportowych. Pozwala ono na śledzenie 
aktywności zawodnika i uzyskiwanych wyników na po-
szczególnych etapach trasy.

Kolejne pytanie ankiety odnosiło się do mierników 
elektronicznych organizmu ludzkiego kolarza wykorzysty-
wanych w praktyce trenerskiej. Wyniki przedstawia wy-
kres nr 12.

Wykres 12. Mierniki elektroniczne organizmu ludzkiego kolarza wy-
korzystywane w praktyce trenerskiej

Trenerzy kolarscy najczęściej wykorzystują w swojej 
pracy trenerskiej pomiar pulsu. Pomiar ten stosuje 93% 
trenerów. Popularność tego miernika wynika zapewne  
z jego dużej dostępności i niskiej ceny, a jednocześnie 
zebrane dane są nośnikiem informacji na temat jakości 
treningu i wydolności organizmu kolarza.
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Prawie 70% trenerów regularnie waży swoich zawod-
ników. Utrzymanie właściwej wagi stanowi bowiem jeden 
z kluczowych elementów sukcesu sportowego. Dodatko-
wo wagi elektroniczne są niezwykle powszechne i tanie.

Niemal 60% badanych stosuje pomiar liczby spalo-
nych kalorii, a 55% - analizę składu ciała. Pomiary te po-
zwalają na ocenę kondycji zawodnika, ocenę ilości mięśni 
w stosunku do tłuszczu czy poziomu nawodnienia. Infor-
macje te są niezbędne do ustalenia zbilansowanej diety, 
która jest uzupełnieniem treningów.

Kolejne pytanie odnosiło się do wykorzystywanych 
w pracy mierników elektronicznych pracy kolarza. Dane 
zestawia wykres nr 13.

Wykres 13. Mierniki elektroniczne pracy kolarza wykorzystywane w 
praktyce trenerskiej

Zasadniczo można przyjąć, ze trenerzy wykorzystu-
ją trzy typy mierników. Pierwszy i najbardziej popularny 
stanowi prędkościomierz (86% badanych). Pozwala on na 
ustalenie, z jaką prędkością porusza się kolarz na poszcze-
gólnych etapach treningu, jakie uzyskuje średnie prędko-
ści, kiedy prędkość spada, a kiedy wzrasta.
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Drugi pomiar odnosi się do kadencji (prawie 70% 
badanych). Liczba obrotów korbą na minutę decyduje  
o tym, jakie wyniki osiąga kolarz. Specjaliści wskazują, że 
obrót korbą przy wyższej kadencji wymaga mniejszej siły 
mięśni, więc pedałowanie bazuje bardziej na wytrzymało-
ści mięśni niż na sile. Dzięki temu powinno być łatwiej 
utrzymać określoną moc przez dłuższy czas.

Natomiast 65,5% badanych wykorzystuje w swojej 
pracy trenerskiej pomiar mocy. Dzięki pomiarowi mocy, 
każda jednostka może być dokładnie zaplanowana, co  
z kolei pozwala na pełne i maksymalnie efektywne wyko-
rzystanie czasu treningu.

Mierniki środowiskowo - geograficzne pozwalają na 
pomiar warunków środowiska, w jakich odbywa się tre-
ning. Trzeba pamiętać, że wiele czynników środowisko-
wych wpływa na wyniki osiągane przez kolarza (np. tem-
peratura, siła wiatru, wysokość nad poziomem morza).  
Z tego względu respondentów zapytano, jakie pomiary 
wykorzystują w szkoleniach przez nich prowadzonych. 
Dane zestawia wykres nr 14.

Wykres 14. Mierniki elektroniczne środowiskowo - geograficzne wy-
korzystywane w praktyce trenerskiej

Źródło: badania własne.
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Okazuje się, że najbardziej popularne wśród trenerów 
są pomiary odległości. Wykorzystuje je niemal 90% ba-
danych osób. Pomiar ten jest stosunkowo łatwy. Najczę-
ściej łączy się z użyciem geolokalizacji lub odbiornika GPS 
(często wbudowanego np. w opaskę sportową, prędkościo-
mierz czy telefon zawodnika). Z tego względu drugim co 
do częstotliwości wykorzystania w pracy trenerskiej jest 
GPS. Oba narzędzia pozwalają na pomiar nie tylko od-
ległości, jaką pokonał zawodnik w danym czasie, ale rów-
nież wskazują jego prędkość na poszczególnych etapach. 
Pozwala to na opracowanie skutecznych metod treningo-
wych dostosowanych do potrzeb zawodnika.

Podkreślić trzeba, że ponad 55% stosuje pomiar wy-
sokości nad poziomem morza. Jest on szczególnie pożą-
dany przy treningu wysokościowym. Obniżona zawartość 
tlenu, obniżone ciśnienie czy zwiększenie promieniowa-
nia słonecznego wpływają na funkcjonowanie organizmu 
ludzkiego na wysokościach przekraczających 1000 m 
n.p.m. Trening w takim miejscu wpływa na wydolność 
organizmu. Zwiększona produkcja czerwonych krwinek i 
obniżenie objętości osocza we krwi sprzyjają lepszym wy-
nikom sportowym.

Respondentów zapytano także o ocenę narzędzi IT, 
jako pożytecznych w treningu kolarskim. Ich odpowiedzi 
okazały się być jednoznaczne. Tylko co dziesiąty badany 
uważa, że narzędzia takie nie wspomagają treningów. Wy-
niki przedstawia wykres nr 15.
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Wykres 15. Ocena pomocniczości narzędzi IT w treningu kolarskim 
w opinii trenerów kolarskich

Za zaskakujący należy uznać fakt, że 10,3% badanych 
uznało, że narzędzia takie są nieskuteczne. Wydaje się, że 
rozwój współczesnego sportu i technologii podążają w pa-
rze. Możliwość kontroli wyników ludzkiego ciała czy wa-
runków środowiskowych pozwala na weryfikowanie wyni-
ków sportowych zawodnika w oparciu o różne zmienne. 
Dzięki takim pomiarom można poznać ograniczenia da-
nego zawodnika i dążyć do ich wyeliminowania.

Kolejne pytanie kwestionariusza ankiety odnosiło się 
do wskazania przez trenerów narzędzi IT, które warto do-
datkowo stosować w treningu kolarskim. Okazało się jed-
nak, że aż 86,2% (25 osób) nie potrafiło zająć stanowiska 
w tej kwestii. Może to oznaczać, że albo ich zdaniem wy-
korzystywane dotychczas narzędzia są wystarczające, albo 
nie mają wiedzy na temat innych narzędzi technologicz-
nych wspierających sport. Dokładne poznanie motywów 
braku wskazania jakiegokolwiek narzędzia wymagałoby 
dodatkowych badań ze strony autora pracy.
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Pozostali badani wskazali następujące odpowiedzi 
(żadna z odpowiedzi się nie powtarzała, każdy badany 
wskazał inne narzędzie):

− trenażer kolarski,
− ciągły pomiar tętna/pomiar snu w celu lepszego 

dostosowania treningów do zmęczenia,
− w przypadku szkolenia przez sprinterów 

przyspieszenia przy użyciu kamizelki do analizy danych 
(STATSport),

− dane pogodowe.
− WKO, golden chetach, zaawansowane narzędzia 

do analizy danych treningowych, które nie są dostępne 
jeszcze online.

Wydaje się, że osoby, które udzieliły odpowiedzi na 
to pytanie posiadają wiedzę na temat dostępnych na rynku 
rządzeń czy mierników i mają świadomość ich roli. Ogra-
niczenie w ich stosowaniu mają zapewne cena czy brak 
możliwości analizy danych online.

Szczególnie ważnym pytaniem w prowadzonym ba-
daniu było to, w którym trenerzy mieli wskazać narzędzia 
IT, które ich zdaniem są niepożądane w szkoleniu kolar-
skim Istniała możliwość wskazania dowolnej liczby odpo-
wiedzi. Wyniki prezentuje wykres nr 16.

Wykres 16. Narzędzia IT, które zdaniem trenerów kolarskich są nie-
pożądane w treningu kolarskim
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Ponad 93% badanych uznało, że wspomaganie elek-
tryczne roweru powinno być zabronione. Oznacza to, że 
trenerzy są zwolennikami tradycyjnego pojmowania spor-
tu. W tym ujęciu trening sportowy powinien opierać się 
na pracy fizycznej zawodnika. Wykorzystywane narzędzia 
nie mogą zaś w żaden sposób wyręczać zawodnika lub 
wspomagać pracy jego mięśni.

Prawie 40% badanych jest przeciwnych także słu-
chawce dousznej, za pomocą której zawodnik ma kontakt 
ze sztabem drużyny. Oznacza to, że w czasie treningu po-
winien być on skupiony na sobie i celach, które postawił 
przed nim trener.

Wyniki te okazują się być mocno zbieżne z odpowie-
dziami, jakich udzielali zawodnicy. Może to świadczyć  
o tym, że kolarstwo jest dyscypliną sportową mocno zako-
rzenioną w tradycji. Jednocześnie wydaje się, że zawodni-
cy i trenerzy są zwolennikami rywalizacji na zasadach fair 
- play.

Trenerów poproszono także o zajęcie stanowiska  
w sprawie trenerów wirtualnych. Ich opinie na temat po-
parcia dla tego typu współpracy z zawodnikiem przedsta-
wia wykres nr 17.
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Wykres 17. Poparcie trenerów dla trenerów wirtualnych  
w kolarstwie

Ponad 55% trenerów jest przeciwnych tego typu 
współpracy z zawodnikiem. Podejście takie wynikać może 
z wielu czynników. Przede wszystkim kontakt wirtualny 
nigdy nie zastąpi faktycznej rozmowy z zawodnikiem,  
w której oprócz przekazania informacji następuje odczyta-
nie emocji czy odczuć. Kontakt wirtualny pozbawia także 
możliwości kontaktu fizycznego z zawodnikiem, a więc 
trener nie może uścisnąć dłoni zawodnika czy poklepać 
go po ramieniu. Takie formy kontaktu stanowią zaś silne 
wsparcie dla zawodnika i sprzyjają tworzeniu relacji opar-
tych na zaufaniu i sympatii. Bywają one także niezastąpio-
ne w pracy trenerskiej.

Ostatnie pytanie w kwestionariuszu ankiety odnosiło 
się do poparcia trenerów dla programów treningów wirtu-
alnych w kolarstwie. Dane prezentuje wykres nr 18.
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Wykres 18. Poparcie trenerów dla programów treningów wirtualnych 
w kolarstwie

Prawie 80% badanych trenerów popiera ten typ tre-
ningów. Programy takie są relatywnie tanie i łatwo dostęp-
ne. Dają one wiele możliwości w pracy trenerskiej i szkole-
niu zawodników. Budują motywację zawodnika i sprzyjają 
regularnym treningom. Dodatkowo zebrane dane pozwa-
lają na analizę postępów u danego zawodnika.

Wydaje się, że zebrane informacje stanowią cenne 
źródło informacji na temat roli narzędzi IT we współcze-
snym kolarstwie.
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Analiza porównawcza

Celem badawczym w niniejszym roli narzędzi tech-
nologii informatycznej w szkoleniu kolarskim. Dane za-
brano za pomocą ankiety internetowej.

W badaniu uczestniczyło 29 trenerów kolarskich  
i 40 zawodników czynnie uprawiających kolarstwo. Ich 
odpowiedzi w wielu aspektach były zbieżne, jednak były 
także takie kwestie, które wskazywały na odmienne podej-
ście obu grup.

W obu grupach respondentów dominowały osoby, 
które zajmują się kolarstwem przez okres dłuższy niż 5 lat. 
W grupie trenerów osoby te stanowiły 48,3% badanej po-
pulacji, a w grupie zawodników - 40% badanych. Tym 
samym to ich odpowiedzi w znanym stopniu determino-
wały wyniki badań.

Kolarstwo szosowe jest też tym typem kolarstwa, któ-
re dominuje wśród respondentów biorących udział w ba-
daniu. W grupie zawodników było 52,5% zawodników, 
którzy je uprawiają, a w grupie trenerów - 58,6%. Tym 
samym odpowiedzi tych właśnie zawodników i trenerów 
wpływały w sposób szczególny na wyniki przeprowadzo-
nych badań. Jest to jeden z najbardziej popularnych typów 
kolarstwa, który stale się rozwija.

Respondentów zapytano o to, jakie narzędzia techno-
logii informatycznej wykorzystywane w kolarstwie potra-
fią samodzielnie wymienić. Wyniki dla obu grup uwzględ-
niające najczęściej wskazywane odpowiedzi przedstawia 
tabela nr 13.
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Tabela 13. Narzędzia IT znane trenerom i zawodnikom

Zawodnicy Trenerzy

Narzędzie IT Liczba  
odpowiedzi % Liczba  

odpowiedzi %

Żadne 18 46,15 13 44,83
Pomiar mocy 4 13,79 3 7,69
Trainig Peaks 3 10,34 4 10,26

Strava 2 6,90 3 7,69
GPS 2 6,90 2 5,13

Trenażer 2 6,90 3 7,69
Aplikacje 

treningowe 2 6,90 2 5,13

Trenażer 3 7,69 2 6,90
Endomondo 4 10,26 0 0,00

Garmin 4 10,26 0 0

Źródło: badania własne.

Przede wszystkim 46% zawodników i prawie 45% 
trenerów nie potrafi wskazać żadnego narzędzia IT, które 
jest wykorzystywane w kolarstwie. Oznacza to, że osoby te 
mają bardzo niską świadomość nowoczesnych technolo-
gii informatycznych, które są wykorzystywane w sporcie. 
Zdecydowanie może wpływać to na wyniki sportowe ta-
kich zawodników i rodzaj pracy trenerskich stosowanej 
przez takich trenerów.

Wart też zauważyć, że zawodnicy znają więcej wirtu-
alnych platform treningowych niż trenerzy. Wynikać to 
może z faktu, że je stosują i opierają się na ich analizach 
podczas treningów. Jednocześnie możliwość udostępniania 
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 danych z treningów monitorowanych przez te aplikacje 
stanowi dodatkowy motywator dla osób trenujących.

Zdziwienie powinien budzić także fakt, że pomiar 
mocy jest znany niemal 14% zawodników i zaledwie 
niecałym 8% trenerów. Oznaczać to może, że ten rodzaj 
miernika jest wykorzystywany bardzo rzadko w pracy tre-
nerskiej, mimo że jest nośnikiem wielu ważnych informa-
cji zarówno dla trenera, jak i dla trenującego.

Równie rzadko zawodnicy i trenerzy wskazywali tre-
nażer kolarski (7,69% zawodników i 6,9% trenerów). Ten 
rodzaj urządzenia umożliwia przeprowadzanie treningów 
w pomieszczeniach zamkniętych, a więc możliwe jest tre-
nowanie w sytuacji, gdy jazda rowerem jest niemożliwa lub 
niebezpieczna (np. opady śniegu, oblodzenie nawierzch-
ni). Tym bardziej powinna dziwić niska świadomość tego 
typu urządzenia do trenowania.

W kolejnym pytaniu poproszono o zajęcie stanowi-
ska w sprawie zastosowania internetu w kolarstwie. Wynik 
przestawia tabela nr 14.

Tabela 14. Zastosowanie internetu w kolarstwie w opinii 
respondentów

Rodzaj zastosowania  
internetu w kolarstwie

Zawodnicy Trenerzy
Liczba  

odpowiedzi % Liczba  
odpowiedzi %

Archiwizacja danych 25 62,5 21 72,4
Analiza danych 31 77,5 24 82,4

Treningowe platformy 
 internetowe 21 52,5 17 58,6

Korespondencja 
 mailowa 14 35 17 58,6
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Podgląd osiągów 
zawodnika  

w czasie rzeczywistym
17 42,5 48 48,3

Źródło: badania własne.

Obie grupy badawcze podkreślały role analizy danych. 
Oznacza to, że jest to narzędzie przez nich przede wszyst-
kim wykorzystywane. Umożliwia ono ocenę stanu przygo-
towania zawodnika do zawodów i wskazuje elementy, nad 
którymi należy pracować oraz które należy wzmacniać.

Drugim elementem pod względem ważności dla obu 
grup była archiwizacja danych. Przechowywanie zebra-
nych danych w „chmurach internetowych” umożliwia 
szybki dostęp do zgromadzonych tam danych, analizę po-
równawczą i obserwację postępów zarówno przez zawod-
ników, jak i przez trenerów.

Zawodników i trenerów poproszono o wskazanie 
mierników ludzkiego ciała, z których korzystają w cza-
sie treningów. Wyniki okazały się być jednoznaczne. 
Obie grupy korzystały przede wszystkim z pomiaru pulsu 
(87,5% zawodników i 93,1% trenerów). Miernik ten jest 
niezwykle prosty w obsłudze, tani w zakupie i powszechny 
w użyciu. Jest nośnikiem wielu ważnych informacji, które 
dotyczą poziomu kondycji zawodnika i jakości przeprowa-
dzonego przez niego treningu.

Drugim co do ważności pomiarem dla trenerów była 
waga ciała zawodnika (69% badanych), a trzecim liczba 
spalonych kalorii (58,6%). Wśród zawodników natomiast 
drugim co do ważności był pomiar liczby spalanych kalorii 
(67,5%), a trzecim waga ciała (47,5%). Różnice te wyni-
kać mogą z odmiennego typu analizy danych. Trenerzy 
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często przygotowują także odpowiednią dietę dla zawod-
nika, zatem jego waga ma kluczowe znaczenie. Informacja 
o spalonych kaloriach uzupełnia tę wiedzę. Z kolei zawod-
nicy skupiają się przede wszystkim na intensywności tre-
ningu i jego jakości.

Również w przypadku pytania o stosowane mierniki 
pracy kolarza otrzymano zbliżone wyniki w grupie zawod-
ników i trenerów. Dominuje pomiar prędkości (87,5% 
zawodników i 86,2% trenerów). Zmienna ta ma szczegól-
nie istotne znaczenie w ocenie możliwości wydolnościo-
wych organizmu, a średnie uzyskiwane wartości wskazują 
na to, czy zawodnik będzie liczącym się kandydatem do 
zwycięstwa w danym wyścigu.

W obu grupach drugą wartością, którą stale moni-
torują jest kadencja, czyli liczba pełnych obrotów korbą 
na minutę. Zawodowi kolarze szosowi oraz górscy zazwy-
czaj jeżdżą z wysoką kadencją. W zależności od warunków  
fizycznych oraz danego odcinka trasy, jest to od 80 do 
120 obrotów na minutę. Pamiętać trzeba, że pedałowanie  
z dużą częstotliwością pomaga w efektywniejszym na-
pędzaniu roweru. Jest to zatem bardzo istotny pomiar  
z punktu widzenia treningu kolarskiego.

Pomiar mocy wskazało zaś 86,2% trenerów i 45% za-
wodników. Wskazuje on moc, z jaką zawodnik pedałuje. 
Służy realizacji określonego treningu i wspomaga proces 
przygotowania do zawodów oraz wskazuje na progres ko-
larski danego zawodnika. Pomiar mocy określa pracę, jaką 
wykonał zawodnik, dzięki czemu trener wie, jak uniknąć 
kontuzji czy przetrenowania.

W kolarstwie stosuje się także mierniki środowiskowo 
- geograficzne. Obie grupy badanych wskazały, że sięgają 
głównie po pomiar dystansu (82,5% zawodników i 89,7% 
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trenerów). Narzędzie to pozwala na zmierzenie, jaką do-
kładnie odległość pokonał zawodnik i z jaką prędkością. 
Pozwala to na właściwe przygotowanie do zawodów. Na-
rzędzie to cieszy się niezwykle dużą popularnością, gdyż 
jest bardzo tanie i łatwe w użytkowaniu, a jednocześnie 
jest nośnikiem niezwykle istotnych informacji pod wzglę-
dem treningu kolarskiego.

Drugim co do ważności urządzeniem IT w obu gru-
pach był GPS. Odbiornik ten umożliwia rejestrację trasy, 
jaką przebył zawodnik. Najczęściej montowany jest w licz-
nikach rowerowych. Nawigacja rowerowa umożliwia bez-
pieczne dotarcie do celu po trasach, które wyznaczył trener 
lub wybrał zawodnik, a jednocześnie umożliwia szczegóło-
we monitorowanie treningu.

Niemal jednakowy odsetek trenerów i zawodników 
uznał, że narzędzia IT są przydatne w treningu kolarskim 
(odpowiednio 89,7% i 87,2%). Odpowiedź ta nie powin-
na dziwić. Współczesny sport opiera się na różnego typu 
pomiarach, które ułatwiają trening i sprawiają, że jest on 
odpowiednio ukierunkowany. Wszelkiego rodzaju pomia-
ry pozwalają zoptymalizować trening i uczynić go możli-
wie najbardziej efektywnym.

Warto także podkreślić, że zdaniem zarówno tre-
nerów (93,1%), jak i zawodników (80%) w szko-
leniach kolarskich nie powinno wykorzystywać się 
wspomagania elektrycznego roweru. Oznacza to zdecy-
dowany sprzeciw osób badanych wobec treningu, któ-
ry nie bazuje na pracy kolarza i jego mięśni. Unia Ko-
larska określa stosowanie elektrycznego wspomagania 
roweru jako doping technologiczny i surowo go zabra-
nia podczas zawodów. Okazuje się, że zarówno kolarze,  
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jak i trenerzy zgadzają się z tym stanowiskiem i nie po-
pierają wykorzystania tej nowinki technologicznej nawet 
podczas treningów.

Przedostatnie pytanie w kwestionariuszu ankiety od-
nosiło się do poparcia wobec wirtualnych trenerów. Oka-
zało się, że zawodnicy i trenerzy mają zupełnie odmienne 
stanowiska w tej sprawie - aż 70% zawodników popiera 
takie rozwiązanie, a 55,2% trenerów jest mu przeciwnymi. 
Takie odmienne podejścia wynikają zapewne z odmienne-
go postrzegania treningu i roli trenera.

Zawodnik rolę trenera sprowadza do zadań instruk-
torskich i analitycznych, a tym samym fizyczny kontakt 
„face to face” nie jest konieczny. Trenerzy z kolei mogą 
swoją pracę trenerską rozumieć szerzej. Znajomość zawod-
nika, rozmowa z nim, możliwość poznania jego emocji czy 
charakteru sprzyja szkoleniu kolarskiemu i ułatwia przygo-
towanie zawodnika do zawodów.

Nie bez znaczenia w kontekście udzielanych odpowie-
dzi pozostaje zapewne także kwestia kosztów. Współpraca 
z trenerem wirtualnym wiąże się z niższymi kosztami.

Ostatnie pytanie odnosiło się do wirtualnego tre-
ningu i poziomu jego akceptacji przez trenerów i zawod-
ników. Obie grupy stanowczo popierają takie treningi - 
85,5% zawodników i 79,3% trenerów. Ten typ treningu 
umożliwia wykonanie pracy treningowej w zamkniętym 
pomieszczeniu (np. zimą). Dostępne trenażery wyposażo-
ne w odpowiednie czujniki, które umożliwiają zebranie 
danych na temat pulsu, tętna, kadencji, mocy, kilometra-
żu, nachylenia, prędkości i średnich uzyskiwanych w cza-
sie treningu, powalają na zebranie wszystkich niezbędnych 
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danych dotyczących treningu. Ich zestawianie i analiza 
pozwalają na wyciąganie wniosków z treningów i ocenę 
progresu zawodnika.

Podsumowując trzeba stwierdzić, że cel badawczy 
został osiągnięty. Poznano opinię kolarzy i trenerów ko-
larskich na temat narzędzi IT wykorzystywanych w kolar-
stwie. Zebrane dane wskazują, że nowoczesne technologie 
informatyczne są obecne w szkoleniu kolarskim i odgry-
wają nim znaczącą rolę.
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Dyskusja  
i wnioski końcowe

Zebrane dane pozwalają stwierdzić, że narzędzia IT 
pełnią ważną role we współczesnym kolarstwie. Techno-
logie informatyczne wspierają szkolenia kolarskie i do-
starczają wielu ważnych informacji. Pozwalają na analizę 
procesów treningowych, a zebrane dane pozwalają ukie-
runkować treningi zawodników. Wirtualne treningi sta-
nowią natomiast uzupełnienie tradycyjnych treningów lub 
zastępują je, gdy te tradycyjne nie mogą się odbyć (np. na 
skutek niesprzyjających warunków atmosferycznych).

Nowoczesne technologie mają wspierać rozwój czło-
wieka oraz pozwalają przesuwać granice fizycznych i psy-
chicznych możliwości człowieka. Zagadnienia podjęte 
wskazuje, że postęp technologiczny nie omija kolarstwa. 
Współczesne rowery stają się coraz lżejsze, do ich produk-
cji wykorzystuje się innowacyjne materiały, zmienia się 
kształt ramy, kierownicy czy siodełka, a kształty stają się 
aerodynamiczne. Sprawia to, że wyścig kolarski jest nie 
tylko zmaganiem zawodników, ale także technologii.

Zebrane dane pokazują, że zarówno zawodnicy, jak 
i trenerzy popierają wykorzystanie nowoczesnych techno-
logii w szkoleniu sportowym. Jednak zdecydowana więk-
szość z nich nie potrafi samodzielnie wymienić żadnego 
narzędzia IT, które stosowane jest w kolarstwie. Swo-
ją pracę opierają głównie na analizie danych zebranych 
przez mierniki (głównie pomiar tętna, kadencji i mocy 
oraz prędkości i wysokości nad poziomem morza). Stale 
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monitoruje się także wagę zawodnika i odległości, jakie 
pokonuje w czasie treningów. Czynniki te pozwalają na 
ocenę progresu zawodnika i jego możliwości startowych w 
zawodach. Na podstawie tych czynników opracowywane 
są zalecenia treningowe czy wytyczne dotyczące diety za-
wodnika. Wydaje się, że na tych pomiarach bazuje współ-
czesne kolarstwo.

Zawodnicy i trenerzy jednomyślnie przeciwstawiają 
się jednak elektrycznemu wspomaganiu roweru. Mimo, iż 
do dziś brak jednoznacznych dowodów na ich wykorzysta-
nie w kolarstwie, to istnieją przesłanki, które wskazują, że 
są one używane. Takie podejście respondentów pokazuje, 
że osoby biorące udział w badaniu są zwolennikami za-
sad fair play. Ciekawym jest, że 1/4 zawodników i prawie 
40% trenerów uważa, że douszna słuchawka umożliwia-
jąca kontakt ze sztabem drużyny także jest niewskazana. 
Rozwiązanie to jest dopuszczone do użytku w zawodach 
kolarskich przepisami UCI. Jednak jak wskazują badania 
zawodnicy i trenerzy mają dość sceptyczne podejście do 
tej technologii, która pozwala na podpowiadanie zawod-
nikom kiedy powinni przyspieszyć, kiedy zwolnić i jaką 
technikę czy strategię przyjąć. Oznacza to, że często to nie 
zawodnik decyduje o tym, jak rozegrać dany wyścig, a jego 
trener czy dyrektor sportowy.

Na podstawie przeprowadzonych badań można przy-
jąć następujące wnioski:

1. narzędzia IT są pożądane w kolarstwie, gdyż wspo-
magają one proces treningowy i ułatwiają szkolenie ko-
larskie zawodnika. Stanowisko takie popierają zarówno 
trenerzy, jak i zawodnicy. Służą one zbieraniu wielu da-
nych i informacji dotyczących treningu, które mogą być 
następnie analizowane,
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2. trenerzy i zawodnicy mają trudności z wymienie-
niem rodzajów technologii informatycznej stosowanej  
w kolarstwie. Zdecydowana większość nie ma na ten te-
mat żadnej wiedzy. Rozumieją oni znaczenie tej technolo-
gii, ale jej nie znają,

3. internet służy zawodnikom i trenerom głownie do 
analizy zbieranych danych treningowych i ich archiwizo-
wania. Popularność takiego wykorzystania tego medium 
wynika zapewne z jego wysokiej dostępności, niskich kosz-
tów użytkowania i łatwości obsługi. Wiele platform tre-
ningowych oferuje zaawansowane opcje filtrowania zebra-
nych danych, a więc analiza treningu pod kątem różnych 
zmiennych jest szybka i bardzo łatwa. Zebrane informacje 
zaś mogą być katalogowane i porównywane z kolejnymi 
danymi z monitoringu pracy zawodnika,

4. zawodnicy i trenerzy analizują przede wszystkim 
dane pochodzące z pomiaru pulsu, tętna, kadencji, mocy, 
pokonanego dystansu, wysokości nad poziomem morza 
i ich średnich uzyskiwanych w czasie treningu. Mierniki 
tych czynników pozwalają na zebranie wszystkich niezbęd-
nych danych dotyczących treningu. Określają one jakość 
treningu, progres zawodnika czy efektywność wdrożonych 
zaleceń treningowych,

5. wirtualny trener stanowi swego rodzaju innowację 
w podejściu do zadań trenerskich. Obejmuje komplekso-
wy program treningowy, który oprócz diety czy trenin-
gów, zawiera informacje dotyczące zdrowego stylu życia. 
Brak tutaj jednak relacji „face to face” i rzeczywistego, 
fizycznego kontaktu zawodnika z trenerem. Rozwiązanie 
to wspierają zawodnicy, ale są mu przeciwni trenerzy. Wy-
dawać się może, ze wynika to z odmienne interesu obu 
grup. Jednak literatura przedmiotu wskazuje, że trenerzy 
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zarzucają rozwiązaniom wirtualnym brak faktycznej ko-
ordynacji pracy, jaką wykonuje zawodnik, brak czuwania 
nad przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa przez za-
wodnika czy brak koordynacji nad racjonalnością trenin-
gów podejmowanych przez zawodników.

6. przyjąć trzeba, że wirtualny trening stanowi ważne 
i cenne narzędzie treningowe, które jest doceniane zarów-
no przez zawodników, jak i przez trenerów. Umożliwia 
przeprowadzenie treningów w momentach, gdy warun-
ki atmosferyczne uniemożliwiają lub znacząco utrudnia-
ją treningi tradycyjne. Dodatkowo zebrane w ich trakcie 
dane mogą być zestawiane i analizowane. Obrazują one 
stan przygotowania fizycznego zawodników do zawodów, 
określają ich wytrzymałość czy poziom kadencji. Stano-
wić mogą także uzupełnienie treningów standardowych,  
a samemu zawodnikowi dostarczają rozrywki.

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że tech-
nologia, cyfryzacja i narzędzia IT powoli wkradają się 
w treningi kolarskie i wspomagają je. Umożliwiają one 
zbieranie różnych danych i analizowanie ich w oparciu  
o rozmaite zmienne. Dzięki temu treningi kolarskie mogą 
być zoptymalizowane i dostosowane do poszczególnych 
zawodników. Statystyki i zestawienia danych obrazują wy-
niki pożądane, do jakich dążyć powinni zawodnicy. Tym 
samym proces treningowy przestaje opierać się na intuicji, 
a staje się procesem opartym na statystyce, matematyce  
i analizie.
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