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Dlaczego pływacy opuszczają

łokieć?; I jak temu zaradzić?



Przywodzenie insweep jest środkową częścią

podwodnego pociągnięcia, zaczyna się chwytem a 

kończy kiedy dłoń pływaka jest pod jego/jej ciałem. 

Popularnie znane jako “pociągnięcie” “pull”  

Co to jest przywodzenie? 

(insweep)



Styl dowolny

Słaby insweepDobry insweep



Opuszczony łokieć



Przegląd

Chwyt i insweep we wszystkich

stylach

Kilka sugestii co do nauczania

insweep.



Przywodzenie ramienia

Insweep najlepiej jest 

przedstawić jako

anatomiczny ruch do

przywodzenia ramienia.   

Charles Silvia, 1970.  Manual and Lesson Plans for

Basic Swimming, Water Stunts, Life Saving, Springboard Diving, 

Skin and Scuba Diving.   p. 51.  Published by the author, 

Springfield, Mass. 



 Przywodzenie
oznacza, że górna
ręka jest 
przenoszona z
pozycji przed głową
do pozycji z boku
(jest dodana do 
ciała).

 Jest to uzyskiwane
półkolistym ruchem
na zewnątrz i
zagarnięciem do 
tyłu.

Czym jest przywodzenie

ramienia!?



Misconceptions na temat insweep.

Pływacy nie powinni naciskćswoich rąk

w dół i pod swoje ciała.

Insweep nie zaczyna się prostą ręką.  

Insweep nie jest uzyskane poprzez

stopniowe napinanie ręki gdy jest ona

przyciągana pod ciało. 





Insweep zaczyna się “chwytem”

➲ “Chwyt” to punkt w podwodnym

pociągnięciu kiedy pływak zaczyna

przemieszczać swoje ciało do przody.

➲ Dłoń i ręka powinny kontynuować

przemieszczać się do przodu dopóki chwyt

nie zostanie wykonany. Dopiero wtedy

zawodnicy powinni zaczynać pchać wodę

do tyłu. 

“Chwyt”



Chwyt ma miejsce około w 1/3

drogi pociągnięcia podwodnego

kiedy to pływak jest w stanie

skierować swoją rękę i dłoń do tyłu. 

Chwyt



Chwyt jest wykonywany poprzez delikatne i z

niewielką prędkością napinanie ręki dopóki

ręka i dłoń nie zostaną skierowane do tyłu. 

Górna ręka i łokieć powinny ruszać do boku, 

nie do tyłu.  



Pływacy robią chwyt w taki

sposób, żeby móc zastosować

siłę napędową, nie tylko

dłońmi ale również

przedramieniem, i górną

częścią ręki. 

Przedramię

Górne ramię



Siła napędowa dłoni kontra siła

napędowa dłoni i ręki przy różnych

kątach ataku.
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Source: S. Riewald and B. Bixler. 2001. Computation of lift and drag forces for a model of a  swimmer’s 

hand and arm in unsteady flow using computational fluid dynamics.  A report presented to the USOC 

Sport Science and Technology Committee. Colorado Springs, Co., USA.



Chwyt w innych stylach

pływackich.

Martin Zubero
Chrissie Ahmann

Anita Nall



Ręka pływaka

powinna

przemieszczać się

poziomo do tyłu

podczas insweep. 

Ważny techniczny punkt dotyczący

insweep. 



Kolejny ważny techniczny punkt

dotyczący insweep. 

Ręka nie powinna być napinana

stopniowo podczas insweep. 

Jest naprężona przed chwytem a 

następnie pozostaje naprężona w

takim samym stopniu przez cały czas

trwania insweep. 



Grant Hackett

Chwyt Środek-insweep
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Przywodzenie ramienia w stylu

grzbietowym - upsweep



Lea Maurer – olimpijka z USA
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Uczenie insweep

Pływacy powinni napiąć rękę

podczas chwytu przed

aplikowaniem siły w

pociągnięciu. 



Uczenie insweep



Uczenie insweep

Pływacy powinni wyciągać rękę do 

przodu dopóki jest naprężona i chwyt

został wykonany. 





Uczenie insweep

Zagarnięcie powinieno być wykonane ruchem

półkolistym, na zewnątrz i do boku; nie w dół i

pod ciało. 

 Łokieć powinien poruszać się horyzontalnie do 

tyłu (pozostać na poziomie ciała)

Cała ręka powinna pchać wodę do tyłu. 

 Insweep kończy się kiedy łokieć pływaka zbliża

się do jego żeber. 



Uczenie insweep

Francisco

Sanchez, 

Rekordzista

świata na

50/100m st. 

dowolnym

Kristina 

Egerszegi, 

Rekordzistka

świata

Mel Stewart

Rekordzista świata

Brendan Hansen

Rekordzista świata. 



Podwodne pociągnięcie w stylu

dowolnym

Source: Gary Hall, Sr. (2013) The analysis of the underwater pull. The Race Club video.    



Porównanie prostego łokcia z wysokim

łokciem w stylu dowolnym




