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Tytuł: Kontuzje w piłce ręcznej plażowej 

 

WSTĘP 

Sport to zdrowie 

Nikogo, kto zajmuje się sportem profesjonalnym, nie trzeba chyba przekonywać, że sport 
to narażanie zdrowia na uszczerbek. Potwierdzają to niestety doświadczeni w pracy ze 
sportowcami fizjoterapeuci, ortopedzi i specjaliści medycyny sportowej, jak również 
inżynierowie medyczni zajmujący się zagadnieniami biomechaniki. 

Waga i rola odpowiedniego przygotowania fizycznego w kontekście uprawiania sportu 
pozostaje bezdyskusyjna. Niestety znaczne obciążenia wysiłkowe nakładane na zawodników, 
jak również skupienie w ramach prowadzonego treningu na szybkiej specjalizacji w wybranej 
dyscyplinie sportowej, z pominięciem kształtowania ogólnej sprawności, sprzyjają 
powstawaniu urazów sportowych oraz nakładających się na siebie zmian przeciążeniowych, co 
zmniejsza efektywność wysiłku fizycznego.  

Piłka ręczna jest dyscypliną sportową, w której dbałość o ciągły rozwój fizyczny jest 
podstawą spełnienia wymagań taktycznych, dotyczących całego zespołu, jak i sekwencyjnych 
zmian dotyczących poszczególnych pozycji. To ogromny rygor wydolnościowy, na który 
trzeba być w pełni gotowym. 

 
Tradycyjna wersja piłki ręcznej vs. piłka ręczna plażowa 

Współcześnie osiąganie najlepszych wyników sportowych nie jest możliwe bez 
zaangażowania różnych narzędzi, które oferują nauki o sporcie. Jedną  
z najpopularniejszych metod poszukiwania nowych rozwiązań i możliwości stanowi 
wykorzystanie alternatywnych powierzchni treningowych, takich jak piasek. Szeroka 
dostępność odpowiednich powierzchni piaszczystych: naturalnych (plaża) i sztucznych 
(wewnątrz i na zewnątrz) sprawia, że trening staje się bardziej urozmaicony, a przy okazji 
istnieje naturalna możliwość popularyzacji danej dyscypliny, a także stworzenie jej odmiany 
wraz z regulacją obowiązujących zasad gry. 

 

Tabela 1. Porównanie tradycyjnej i plażowej wersji piłki ręcznej 

 Piłka ręczna Piłka ręczna plażowa 

Zespół 7 zawodników 4 zawodników 

Boisko 40 x 20 metrów 27 x 12 metrów 

Mecz 2 połowy po 30 minut każda z 10-
minutową przerwą 

2 połowy po 10 minut każda z 5-
minutową przerwą 

Nawierzchnia parkiet piasek 
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Urazy w piłce ręcznej 

Istnieje przekonanie, iż większe prawdopodobieństwo wystąpienia urazu ma miejsce  
w sporcie kontaktowym, niż w dyscyplinach uważanych za bezkontaktowe. Nie jest to regułą, 
gdyż, dla przykładu, statystycznie największa liczba uszkodzeń w obrębie więzadła 
krzyżowego przedniego jest związana z formą „non contact”. Piłka ręczna znajduje się  
w ścisłej czołówce najbardziej kontuzjogennych sportów zespołowych. Występują tu 
wielokrotnie powtarzalne przyspieszenia ze zmianami zwrotów i kierunków, stosunkowo małe 
boisko oraz twarde i śliskie podłoże (szczególnie tuż przed przerwą), co wiąże się  
z częstymi upadkami, zarówno na kończynę górną, jak i dolną. 

W piłce ręcznej do najliczniej występujących kontuzji zalicza się: zespół opóźnionego 
bólu mięśniowego (ang. delayed onset muscle soreness, DOMS), bóle przeciążeniowe, 
naciągnięcia, czy uszkodzenia struktur tkankowych. Wśród najczęściej odnotowywanych 
lokalizacji uszkodzenia wyróżnia się: staw skokowy, kolanowy, łokciowy oraz barkowy. 

Rozróżniając poszczególne urazy, w mniejszym stopniu uzależnione od samego podłoża, 
na uwagę zasługują urazy i uszkodzenia występujące w obrębie kończyn górnych - konkretnie 
obręczy barkowej, co jest bezpośrednio wynikiem specyfiki gry w piłkę ręczną. Ma to związek 
z ilością oddanych rzutów, siłą i kątami pod jakimi oddawany jest rzut, jak również atakami 
przeciwnika na „rzucającą” rękę. Efektem są w głównej mierze uszkodzenia stawu ramiennego, 
przeciążenia w obrębie dłoni i przedramienia, złamania przeciążeniowe, naderwania ścięgien, 
entezopatie związane z ogromnymi siłami towarzyszącymi rzutom. Zdarzają się oczywiście 
również upadki na wyciągniętą rękę. 

Występowanie części urazów, szczególnie w obrębie dolnych partii ciała (zerwania 
więzadeł krzyżowych, uszkodzenia łąkotek, pęknięcia rzepki, ewentualnie uszkodzenia 
więzadeł stawu skokowego), można ograniczyć poprzez stosowanie jako podłoże materiałów 
o dobrych własnościach amortyzacyjnych. 

 

Specyfika podłoża piaszczystego 

Wraz z rozwojem konkretnej dyscypliny sportowej pojawiają się jej różne odmiany. 
Mogą być one związane zarówno z charakterystyką, czy regułami gry, ale również  
z odmiennym podłożem. Znakomity przykład stanowi tu piłka ręczna plażowa, jako odmiana 
tradycyjnej piłki ręcznej rozgrywanej na twardym podłożu.  

Z prowadzonych na świecie badań wynika, iż aktywność fizyczna: chodzenie, bieganie, 
czy inne czynności wykonywane na podłożu piaszczystym wymagają użycia większej ilości 
energii niż w przypadku podłoża twardego, w tym trawiastego. Ów wzrost kosztów energii 
wynika w głównej mierze z dwóch efektów: pracy mechanicznej wykonywanej na piasku oraz 
spadku wydajności pracy pozytywnej wykonywanej przez mięśnie i ścięgna. Trening na piasku 
jest adaptacją do warunków pracy w niestabilności. Możliwości takich nie stwarza podłoże 
halowe do uprawiania piłki ręcznej, a powodzenie w  grze jest w dużej mierze oparte na 
wytrenowanych umiejętnościach zachowania się zawodnika w niekomfortowych warunkach 
utraty stabilnej pozycji, chociażby przez ciągły kontakt z przeciwnikiem. Treningi na podłożu 
piaszczystym zwiększają korzyści w porównaniu z pozostałymi rodzajami podłoża, które 
charakteryzuje przede wszystkim większa twardość. Dla sportowca wiąże się to przeważnie z 
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występowaniem istotnych różnic fizjologicznych i biomechanicznych  
w czasie samego treningu oraz gry. Rozgrywanie meczów na piasku ma również znaczenie  
w sferze psychologicznej - pozwala na pozbycie się lęku przed upadkiem szczególnie wśród 
młodych zawodników. 

Na podłożu piaszczystym gra, czyli ogólnie rzecz ujmując poruszanie się zawodników, 
w tym bramkarza, ma miejsce w trudniejszych warunkach (kilkadziesiąt centymetrów luźnego 
piasku). W takich okolicznościach wszelkie ruchy, np. skakanie odbywają się nieco podobnie 
jak w przypadku trampoliny, jako że własności mechaniczne piasku pozwalają, szczególnie 
podczas lądowania, na częściowe pochłanianie i rozpraszanie sił. 

Wyniki badań sugerują również, że wykonywanie specyficznej dla sportu sesji 
kondycjonującej na piasku, w przeciwieństwie np. do trawy, może powodować większą reakcję 
fizjologiczną organizmu, nie powodując jednakże dodatkowych uszkodzeń. Ma to miejsce 
głównie dzięki proprioceptorom, czyli receptorom zlokalizowanym w obrębie mięśni, ścięgien, 
czy więzadeł, reagującym w sposób odruchowy na zmiany napięcia, stymulowanym 
intensywnie w czasie treningu na niestabilnym podłożu, jakim jest piasek, powodując tym 
samym pobudzanie układu nerwowego. Trening na piasku powoduje także podwyższenie tętna 
na znacznie wyższy w stosunku do pozostałych nawierzchni poziom, jak również skutkuje 
zawyżeniem oceny postrzeganego wysiłku. Najważniejsze jest natomiast to, iż nie stwierdza 
się różnic w 24-godzinnym okresie po ćwiczeniach: brak uszkodzenia mięśni,  
a częstość występowania stanów zapalnych, czy hemolizy jest porównywalna do pozostałych 
powierzchni treningowych. 

Przepisy gry w piłkę ręczną plażową ustanowione przez Międzynarodową Federację Piłki 
Ręcznej i stosowane przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce, precyzują specyfikację podłoża 
odpowiedniego do gry: „Powierzchnia boiska musi składać się z wyrównanego piasku, tak 
płaskiego i jednolitego jak to tylko możliwe, bez kamieni, muszli i czegokolwiek, co mogłoby 
stanowić zagrożenie skaleczenia, urazu lub kontuzji zawodnika”. Dodatkowo, dla zapewnienia 
bezpieczeństwa nawierzchnia musi być pokryta warstwą piasku składającego się z drobnych i 
sypkich ziaren o grubości, co najmniej 40 centymetrów.  

Piaszczysty grunt boiska do gry w plażową piłkę ręczną cechuje się szeregiem 
udowodnionych zalet, pod kątem charakterystyki przemieszczania się. Z uwagi na fakt, iż 
wszyscy zawodnicy grają boso (używanie wszystkich typów obuwia jest zabronione, ale 
dopuszcza się na grę w materiałowych skarpetkach sportowych lub bandażach 
podtrzymujących), szczególną cechą piasku jest przede wszystkim fakt, iż w pewnym stopniu 
przybiera on postać stopy, dopasowując się do jej kształtu. Tym samym korygowane są 
potencjalne błędy występujące w miejscu i momencie kontaktu z podłożem, dzięki czemu 
minimalizuje się w ten sposób możliwość urazu przede wszystkim stawów w obrębie kończyn 
dolnych, jak również zwiększeniu ulegają zdolności adaptacyjne zawodników. Ponadto, 
wysokie własności amortyzacyjne podłoża piaszczystego, a przez to odporność na wstrząsy 
pozwalają na zmniejszenie sił udarowych przenoszonych przez tkanki. Siły udarowe  
o mniejszej wartości pozwalają na ograniczenie uszkodzenia w obrębie tkanek miękkich, 
szczególnie mięśni, oraz zmniejszenie ich bolesności. 
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Kontuzjogenność piłki ręcznej plażowej 

Wyniki badań wskazują, iż około 15% zawodników piłki ręcznej plażowej ulega 
kontuzjom sportowym wymuszającym długotrwałą absencję na boisku. 71% z wymienionych 
zawodników stanowią bramkarze oraz obrońcy. Główny powód uszkodzeń stanowi jednakże 
„przemoc”, czyli kontakt z zawodnikiem przeciwnej drużyny (71,4%), szczególnie podczas 
ataku.  

Wśród obserwowanych uszkodzeń większość stanowią te, o charakterze zamkniętym 
(85,7%) - uszkodzenia więzadłowe (57%), dotyczące kończyn dolnych. 
 

Kontuzje na podłożu piaszczystym 

Pomimo przytoczonej w poprzedniej sekcji ilości i charakterystyki kontuzji 
prawdopodobieństwo wystąpienia urazów, a przez to uszkodzeń ciała jest w plażowej piłce 
zdecydowanie mniejsze niż w warunkach tradycyjnych. Poważne urazy, szczególnie 
spowodowane kontaktem z podłożem, są wyjątkowo rzadkie, przede wszystkim ze względu na 
charakterystykę podłoża, ale również z uwagi na reguły gry - zakaz kontaktu z ciałem oraz 
ścisłe przestrzeganie zasad fair-play. Na specyfikę gry w piłkę ręczną plażową rzutuje przede 
wszystkich charakterystyka środowiska gry: piasek, wysokie temperatury powietrza, liczba 
meczów rozgrywanych w jednym dniu.  

Dane statystyczne mówią o tym, iż w przypadku piłki ręcznej plażowej liczba urazów nie 
sięga nawet połowy liczby tych, w piłce ręcznej na podłożu twardym. Oczywiście urazów nie 
można wykluczyć całkowicie, ale procentowe wskaźniki obrażeń są nieistotne małe  
w porównaniu do „tradycyjnej” piłki ręcznej.  

Co więcej, dowiedziono, że włączenie do cyklu standardowych treningów piłki ręcznej 
plażowej może stanowić profilaktyczne narzędzie do zapobiegania występowania 
poważniejszych kontuzji. Trening na podłożu piaszczystym może być stosowany jako trening 
proprioceptywny, czyli wyspecjalizowany trening nerwowo-mięśniowy integrujący funkcje 
statycznych (kompleks torebkowo-więzadłowy) i dynamicznych (mięśnie związane 
czynnościowo z danym stawem) stabilizatorów stawów, chroniący je przed uszkodzeniem 
podczas ruchów, co doskonale nadaje się do wzmocnienia mięśni stawu kolanowego. 
Testowanie owego założenia – przeprowadzenie części szkolenia przygotowawczego na piasku 
– przyniosło rezultaty w postaci, w przeciwieństwie lat do wcześniejszych, drastycznego 
zmniejszenia liczby odniesionych kontuzji stawu skokowego oraz kolanowego. 

Ćwiczenia, czy treningi na piaszczystym podłożu wspomagają raz - opanowanie, dwa - 
wyćwiczenie specjalnych ruchów i umiejętności wymaganych w piłce ręcznej, co pomaga  
w rozwoju koordynacji ruchowej (zwłaszcza w młodszych kategoriach wiekowych). Nabyte 
oraz rozwinięte umiejętności gracz może wykorzystać później również w grze na tradycyjnej 
nawierzchni, wewnątrz obiektu sportowego. 

Ponadto piłka w wersji plażowej może również odgrywać ważną rolę w regeneracji po 
urazach, jako etap rehabilitacji, zważywszy na fakt, iż struktury stawowe, ścięgna i mięśnie 
mają wówczas szansę na szybszą regenerację, podczas gdy gracz nie musi się obawiać 
dodatkowych obrażeń ze względu na kolizje. 
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Podsumowanie 

Piłka ręczna plażowa łączy w sobie wszystkie korzystne cechy sportów uprawianych na 
świeżym powietrzu, poprawia wytrzymałość, a oddziaływanie elementów środowiska 
naturalnego (słońce, świeże powietrze) wzmacnia dodatkowo odporność zawodników.  

Pomimo licznych zalet podłoża piaszczystego, w stosunku do powierzchni twardych 
należy również zaznaczyć, iż niektóre badania naukowe wskazują na możliwość występowania 
niekorzystnego wpływu piasku w aspekcie zwiększenia istniejących dolegliwości bólowych w 
obrębie ścięgna Achillesa. Bazując na tej wiedzy, w przypadku dyscypliny jaką jest plażowa 
piłka ręczna, należy zastosować więc odpowiednie, ukierunkowane działania prewencyjne, 
dzięki którym zawodnicy będą mogli cieszyć się dobrą formą, a przy tym w pełni korzystać z 
zalet jakie oferuje gra na świeżym powietrzu. 
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