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Kadra Polski w Squashu - główne założenia programu 

Główne założenia 

 
Celem programu dla Kadry Narodowej jest osiągnięcie znaczącego sukcesu seniorskiego na poziomie 
uznawanym przez Ministerstwo Sportu typu medal na ME czy zwycięstwo w Dywizji II ETC i awans do 
Dywizji I. Jest to program długofalowej budowy kadry w oparciu o obecnych juniorów przy wsparciu i 
pomocy seniorów. 

Podstawą sukcesu w sporcie wyczynowym jest możliwie szeroka baza zawodników na poziomie 
klubowym w wieku juniorskim, której rozwój wymaga dedykowanego programu wspierającego sport 
w poszczególnych regionach. 

Sport wyczynowy jest z natury elitarny, zatem przy ograniczonych środkach finansowych PZSQ praca 
z Kadrą musi być oparta o precyzyjną diagnozę i selekcję zawodników szerokiej kadry w celu 
identyfikacji zawodników z potencjałem medalowym, na których trzeba skoncentrować rzeczone 
wsparcie. 

Zdecydowanie warto zwrócić uwagę na squash kobiet, gdzie konkurencja na poziomie europejskim 
jest nieco mniejsza niż wśród mężczyzn i szanse na osiągnięcie sukcesu sportowego są większe. 

Model pracy trenera-selekcjonera 
Główne zadania trenera-selekcjonera kadry oparte są o treningowy schemat: 

A.  Selekcja 
B. Testowanie 
C. Diagnoza 
D. Prognoza 
 
Ad. A 
W ramach selekcji trener dokonuje wyboru kandydatów do szerokiej kadry narodowej na podstawie 
obserwacji na turniejach oraz: 

1. Dotychczasowych wyników sportowych 
2. Aktualnego miejsca w rankingu PSA 
3. Aktualnego miejsca w rankingu PZSq 



4. Wywiadu indywidualnego 
 
Ad. B 
W ramach testowania trener koordynuje i analizuje: 

1. Wybrane cechy motoryczne 
2. Wybrane cechy psychologiczne 
3. Badania lekarskie 
4. Wyniki sportowe  
  
Ad. C 
W ramach diagnozy trener porównuje i analizuje: 

1. Posiadane wyniki testów 
2. Dotychczasowe wyniki sportowe 
3. Wywiad indywidualny  
4. Wywiad środowiskowy 
  
Ad. D 
W ramach prognozy trener: 

1. Planuje cykle treningowe dla kadry 
2. Planuje udział w krajowych i zagranicznych zawodach 
2. Wyznacza cele indywidualne i drużynowe 
3. Monitoruje postępy indywidualne i drużynowe 
  
 Powyższy model wymaga od trenera: 

1. Obserwacji zawodników w turniejach A 
2. Obserwacji zawodników w turniejach zagranicznych indywidualnych i drużynowych 
3. Obserwacji zawodników podczas kampów testowych 
 
Dodatkowo powyższa formuła wymaga również od trenera kadry współpracy z indywidualnymi 
trenerami zawodników w celu: 

1. Monitorowania postępów motorycznych 
2. Wyznaczania celów indywidualnych  
3. Współtworzenia mikrocykli treningowych 

Kierunki rozwoju – juniorzy do U15 

Stworzenie i wdrożenie programu juniorskiego nastawionego na pracę w Regionach 
prowadzoną przez Trenerów Regionalnych 

• Dla obiecujących najlepszych zawodników – stworzenie programu wsparcia jak najszybszego 
wejścia do systemu rozgrywek europejskich (m.in. dofinansowanie udziału w Junior Open) 



• Nastawienie na popularyzację sportu oraz poszerzanie bazy, wsparcie słabszych ośrodków, 
zapewnienie spójności metodologii treningowej 

• Na poziomie indywidualnego juniora zapewnienie rozwoju nie tylko umiejętności czysto 
squashowych ale również: 

• Sprawności ogólnej 

• Wsparcia psychologicznego 

• Wsparcia fizjoterapeutrycznego 

• Prawidłowego odżywiania/dietetyki 

• Program regularnych badań i testów (lekarskich, sprawnościowych, psychologicznych) juniorów 
w celu identyfikacji grupy zawodników z największym potencjałem 

• Program monitoringu rozwoju poszczególnych zawodników obejmujący stworzenie bazy z 
profilami rozwojowymi poszczególnych zawodników 

• Popularyzację juniorskiego PLS m.in. poprzez rebranding poszczególnych rozgrywek 
poszczególnych regionów na Mistrzostwa (Województwa/Regionu) w celu podniesienia ich rangi 
dla rodziców/sponsorów/samorządów. 

Stworzenie programu doskonalenia i wymiany doświadczeń dla Trenerów – przy 
współpracy z Komisją Trenerską 

Juniorzy starsi – U17, U19 i powyżej 

Stworzenie i wdrożenie programu szerokiej kadry narodowej 
• Zapewnienie wsparcia i możliwości rozwoju w sytuacji zwiększających się wymagań kontynuacji 

uprawiania sportu na poziomie zawodniczym w celu zapobieżenia rezygnacji zawodników na tym 
etapie rozwoju. 

• Umożliwienie udziału zawodników w regularnych kampach Kadry w ramach których odbędą się 
nie tylko sparringi z innymi zawodnikami i sparingpartnerami z najwyższego poziomu 
zawodniczego ale również zajęcia z taktyki, przepisów, psychologii, badania lekarskiego, 
sprawnościowe 

• Dofinansowanie  ale i obowiązek startu w co najmniej kilku turniejach zagranicznych (najpierw 
Junior Open, później PSA) 

•  Docelowo wsparcie finansowe Związku (odżywki, sprzęt, pokrycie kosztów) 

Seniorzy 

Stworzenie czytelnych zasad selekcji do ścisłej kadry 
• Identyfikacja juniorów starszych z potencjałem 



• Wyniki w turniejach „A” – osobista obserwacja przez Trenera, Rankingi PSA/PZSq 

• Zaangażowanie, praca i wyniki w ramach Kampów Kadry 

• Regularne badania i testy kadrowiczów (lekarskie, sprawnościowe, psychologiczne) 
opracowywane i analizowane przez Sztab Szkoleniowy. 

• Monitoring progresu zawodników. 

 

Podnoszenie umiejętności w ramach regularnych Kampów Kadry/meczów 
międzynarodowych 

• Regularne (min. 3, do 6 rocznie) spotkania Kadry odbywające się w różnych Regionach w celu 
umożliwienia każdorazowo bezkosztowego uczestnictwa dla najbardziej obiecujących juniorów z 
Regionu 

• Intensywny program kadry obejmujący szeroki badań i monitoringu, kontrole antydopingowe jak 
również sparringi z innymi zawodnikami i sparingpartnerami z najwyższego poziomu 
zawodniczaego 

• Analiza nagranych meczów, zajęcia z taktyki, przepisów, psychologii („Profil Mistrza”) 

• Alternatywnie towarzyskie mecze międzynarodowe lub miniturnieje przed najważniejszymi 
imprezami mistrzowskimi. 

• Pokrycie udziału w Kampie przez PZSQ 

 

Zdobycie przez kadrowiczów doświadczenia i „ogrania” na poziomie europejskim - 
wsparcie udziału graczy w turniejach PSA 

• Dofinansowanie całkowite/częściowe licencji PSA 

• Dofinansowanie kosztów wyjazdu/udziału w turniejach PSA 

• Ewentualnie wsparcie dla organizacji turniejów PSA Satellite w Polsce 

 

Przygotowanie i selekcja do rozgrywek europejskich (ETC, EICC) 
• Połączenie zdobywania doświadczenia przez juniorów starszych z utrzymaniem dotychczasowych 

osiągnięć przy ew. wsparciu starszych zawodników 

 

Stworzenie i nadzór nad indywidualnym programem dla wąskiej grupy najlepszych 
obecnie zawodników. 

• Zapewnienie optymalnego wykorzystania finansowania ze strony PZSQ oraz odpowiedniego 
zaangażowania zawodników w pracę Kadry oraz promocję squasha. 



• Zapewnienie dla najlepszych obecnie polskich zawodników z racji studiów poza granicami kraju  
indywidualnych programów treningowych przygotowujących do najważniejszych imprez 
międzynarodowych 

• Uwzględnienie w programie najbardziej obiecujących juniorów w miarę możliwości finansowych 
PZSQ. 

 

Trenerzy Asystenci i kierownik kadry 
Ze względu na liczbę wydarzeń wymagających monitoringu Trenera Kadry zarówno w Polsce jak i za 
granicą przekraczając możliwość jednoosobowej pracy niezbędne jest uzupełnienie składu kadry o 
Trenerów Asystentów skupionych na: 
- kadrze damskiej 
- kadrze juniorskiej 

Kadra trenerska pracująca w niepełnym wymiarze cały swój czas pracy będzie wykorzystywać na 
pracę szkoleniową. Skuteczne funkcjonowania kadry wymaga dodatkowo wsparcia organizacyjnego 
w postaci Kierownika Kadry, którego rolą będzie : organizacja wyjazdów Kadry na turnieje 
zagraniczne, organizacja kampów kadry, rozliczanie budżetu Kadry w porozumieniu z Biurem 
Związku, ubezpieczenia zawodników, itp. 

 

Środki finansowe 

Trener selekcjoner uczestniczy co rok w przygotowaniu programu występów kadry i kampów 
szkoleniowych oraz wynikającego z tego programu budżetu, którego zapewnienie leży po stronie 
Związku. 


