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I. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 187, pkt 3 Ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668).  

Osiągnięcie naukowe stanowi cykl publikacji składający się z 3 oryginalnych artykułów  

o łącznej punktacji 310 punktów MNiSW (wg wykazu z 2020 roku) oraz sumarycznym 

wskaźniku Impact Factor (IF) wynoszącym 5,378.       

 

1) tytuł osiągnięcia naukowego/artystycznego:   

Efekt daty urodzenia w wybranych zespołowych grach sportowych w Polsce 

 

2) autor/autorzy, tytuł/tytuły publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa:  

  

1. Rubajczyk, K., Świerzko, K., Rokita, A., (2017). Doubly Disadvantaged? The Relative Age 

Effect in Poland's Basketball Players. Journal of Sports Science and Medicine, 16 (2), 280–

285.  

Punktacja MNiSW – 100 pkt, wartość wskaźnika IF – 1,774. 

 

2. Rubajczyk, K., Rokita, A., (2018). The Relative Age Effect in Poland's Elite Youth Soccer 

Players. Journal of Human Kinetics, 64(1), 265–273. doi:10.1515/hukin-2017-0200. 

Punktacja MNiSW – 140 pkt, wartość wskaźnika IF – 1,414. 

 

3. Rubajczyk, K., Rokita, A., (2020). The Relative Age Effect and Talent Identification Factors 

in Youth Volleyball in Poland. Frontiers in Psychology. 11:1445.  

doi: 10.3389/fpsyg.2020.01445.   

Punktacja MNiSW – 70 pkt, wartość wskaźnika IF – 2,19. 

 

Pozostałe publikacje autora rozprawy doktorskiej:  

 

Rubajczyk, K., Rokita, A., (2015). Relationships between results of soccer-specific skill tests 

and game-related soccer skill assessment in young players aged 12 and 15 years. Trends  

in Sport Sciences. 22/4; s. 197–206. 
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3) Streszczenie w języku polskim 

Termin „efekt daty urodzenia” (z ang.: relative age effect, RAE) określa zjawisko 

nadreprezentacji w grupach społecznych relatywnie wcześniej urodzonych osobników  

w porównaniu do oczekiwanego rozkładu, jaki wynika z dat urodzeń reprezentantów danej 

populacji (Delorme i Champely, 2015). W konsekwencji jednostki urodzone najbliżej daty 

granicznej (z ang.: cut-off date), od której rozpoczyna się grupowanie, są faworyzowane  

w stosunku do nieco młodszych rówieśników. W zespołowych grach sportowych 

dyskryminację zawodników wynikającą z daty urodzenia odnotowano m.in.: w piłce nożnej 

(Helsen, i wsp., 2005), piłce siatkowej (Nakata i Sakamoto, 2012), koszykówce (Delorme  

i Raspaud, 2009), piłce ręcznej (Wrang i wsp., 2018), bejsbolu (Zhang i wsp., 2018), rugby 

(Kearney, 2017), krykiecie (Connor i wsp., 2019).  

 Celem pracy było określenie rozkładu dat urodzeń na przestrzeni roku kalendarzowego 

osób trenujących wybrane zespołowe gry sportowe w Polsce: koszykówkę, piłkę nożną i piłkę 

siatkową. Postawiono też szczegółowe pytania badawcze dotyczące: a) identyfikacji zjawiska 

RAE w polskiej populacji oraz u osób trenujących wskazane dyscypliny, b) rozmiaru efektu  

w poszczególnych grupach wiekowych i płci, c) określenia potencjalnych różnic w charakterze 

zjawiska RAE pomiędzy grupami i płciami.  

Główna metoda badań polegała na analizie materiału źródłowego uzyskanego  

z wybranych polskich związków sportowych oraz Polskiego Urzędu Statystycznego. Efektem 

przeprowadzonego postępowania badawczego była publikacja trzech prac naukowych  

w recenzowanych czasopismach ze wskaźnikiem Impact Factor powyżej 1. Do oceny różnic 

pomiędzy oczekiwanym a obserwowanym rozkładem dat urodzeń zawodników wybranych 

zespołowych gier sportowych a urodzeniami w Polsce w latach 1989–2001 w pracy 

zastosowano test chi-kwadrat, a do oceny siły efektu został wykorzystany współczynnik  

V Cramera. Oszacowano współczynnik szans OR. Dodatkowo w pracach zastosowano: 

współczynnik korelacji Pearsona, analizę wariancji (ANOVA), wielowymiarową analizę 

kowariancji (MANCOVA) oraz krokową analizę dyskryminacyjną.  

W wyniku cyklu prac badawczych zidentyfikowano zjawisko RAE w piłce nożnej, 

koszykówce i piłce siatkowej. Zaobserwowano występowanie RAE bez względu na płeć 

(wszystkie dyscypliny), miejsce w rozgrywkach ligowych (koszykówka) czy nominacje  

do szkolenia centralnego (piłka siatkowa). W związku z tym przedstawiono szereg implikacji 

praktycznych dotyczących: a) organizacji współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, 

b) edukacji trenerów i instruktorów gier zespołowych, c) wdrożenia bieżącej diagnostyki 

predyspozycji dzieci i młodzieży do danej gry zespołowej.  
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4) Streszczenie w języku angielskim 

The term "relative age effect" (RAE) describes the phenomenon of overrepresentation 

of relatively earlier born individuals in social groups, compared to the expected birth dates 

distribution in a population (Delorme & Champely, 2015). Consequently, a child born closest 

to the cut-off date is favored over their peers in selection for sport (Musch & Grondin, 2001). 

In team sports games, discrimination of players concerning their date of birth was identified 

 in soccer (Helsen, Van Winckel, & Williams, 2005), volleyball (Nakata & Sakamoto, 2012), 

basketball (Delorme & Raspaud, 2009), handball (Wrang i wsp., 2018), baseball (Zhang, 

Lemez, Wattie, & Baker, 2018), rugby (Kearney, 2017) and cricket (Connor, Renshaw,  

& Doma, 2019).  

The study aimed to determine the distribution of birth dates over the calendar year  

in people training selected team sports games in Poland; basketball, soccer, and volleyball.  

In addition, the aims of this study focused on: a) identifying the RAE phenomenon in the Polish 

population and people training the indicated disciplines, b) the size of the effect in age groups 

and gender, c) identifying potential differences like the RAE phenomenon between groups and 

gender. The main research method was the analysis of source material obtained from selected 

Polish Sports Associations and the Polish Statistical Office. The result of the research procedure 

was the publication of three scientific papers in peer-reviewed journals with the Impact Factor 

index (<1). The study used the chi-quadrat test to assess the differences between the expected 

and observed distribution of birth dates of players from selected team sports games and births 

in Poland in 1989-2001. The Cramer V coefficient was used to assess the strength of the effect. 

The OR was estimated. Moreover, the works used; Pearson's correlation coefficient, analysis 

of variance (ANOVA), multivariate analysis of covariance (MANCOVA), and stepwise 

discriminant analysis.  

As a result of a series of research, the phenomenon of RAE in soccer, basketball,  

and volleyball was identified. RAE was observed regardless of gender (all disciplines), place 

in league games (basketball), or nominations for central training (volleyball). Therefore, several 

practical implications have been presented regarding a) changes of the organization in youth 

sports, b) deeply education of coaches about RAE, c) implementation of scientific methods  

in the diagnostic sport's potential of youth team sports players. 
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II. Wstęp 

Termin „efekt daty urodzenia” (z ang.: relative age effect, RAE) w grupach społecznych 

określa zjawisko nadreprezentacji relatywnie wcześniej urodzonych osobników w porównaniu 

do oczekiwanego rozkładu wynikającego z dat urodzeń reprezentantów danej populacji 

(Delorme & Champely, 2015). Przyczyną tego zjawiska jest przyjęty schemat klasyfikacji osób 

w rozpatrywanej populacji, który opiera się na wybranym sposobie grupowania, np. roku 

kalendarzowym. W konsekwencji jednostki urodzone najbliżej daty granicznej (z ang.: cut-off 

dates), od której rozpoczyna się grupowanie, są faworyzowane w stosunku do nieco młodszych 

rówieśników (Musch i Grondin, 2001). 

Zdarza się, że urodzenie bliżej przyjętej daty grupowania zmniejsza szansę na osiągnięcie 

sukcesu w danej populacji, co skutkuje faworyzowaniem młodszych osobników. W takim 

przypadku stwierdzamy odwrócony RAE (z ang.: inverse relative age effect). Przykład takiego 

zjawiska obserwujemy w gimnastyce, gdzie zawodniczki starsze z powodu zachodzącego 

rozwoju fizycznego są poddawane sukcesywnej selekcji, dzięki czemu korzystają młodsze 

rówieśniczki (Hancock i wsp., 2015). W efekcie w grupie zawodniczek powyżej 15. roku życia 

dominują te urodzone w czwartym kwartale roku kalendarzowego. Ponadto odwrócone RAE 

zaobserwowano w grupie elitarnych męskich narciarzy alpejskich (Bjerke i wsp., 2017). Warto 

podkreślić, że podobnie jak w przypadku gimnastyczek, zjawisko RAE wśród młodych 

zawodników i amatorów charakteryzowało się typowym rozkładem, lecz prezentowało 

odmienny charakter rozkładu wśród seniorskich wysoko kwalifikowanych reprezentantów  

tej dyscypliny.   

Różnice pomiędzy obserwowanym a zakładanym rozkładem dat urodzeń zaobserwowano 

wśród różnych grup zawodowych. Fenomen RAE, jak również wpływ tego zjawiska 

zidentyfikowano w grupie nauczycieli akademickich (Navarro i wsp., 2015). Zjawisko 

dyskryminacji jednostek spowodowanej datą urodzenia dostrzeżono też w grupie zawodowej 

prezesów zarządu dużych międzynarodowych korporacji, tzw. CEO (z ang.: Chief Executive 

Officer) (Du i wsp., 2012).  

Również system edukacji szkolnej jest mocno związany ze zjawiskiem RAE. Grupowanie 

uczniów w klasy odzwierciedla względnie stałą liczbę urodzeń danej populacji w każdym 

miesiącu. Niemniej osiągnięcia szkolne rozumiane jako wyniki edukacyjne są zależne  

od terminu urodzenia (z ang. calendar age, CA) poszczególnych uczniów w chwili  

ich weryfikacji (np. egzamin szóstoklasisty) (Dagli i Jones, 2013). Potwierdzają to norweskie 

badania zdolności literackich młodzieży szkolnej (Vestheim i wsp., 2019) czy analiza osiągnięć 

edukacyjnych dzieci chilijskich (Navarro i wsp., 2015) i angielskich (Cobley i wsp., 2009). 
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Rodząc się później, uczeń ma mniejsze szanse na dobry wynik podsumowujący osiągnięcia 

szkolne, a także na rekrutację na studia wyższe (Roberts i Fairclough, 2012).  

 

1) Efekt daty urodzenia w sporcie 

W sporcie jako pierwszy RAE zidentyfikował profesor Roger Barnsley (1985), 

dostrzegając je w środowisku kanadyjskich hokeistów. Zdefiniowanie terminu relative age 

effect i określenie ram zjawiska wpłynęło na dynamiczny wzrost liczby badań odnoszących  

się do faworyzowania bądź dyskryminacji zawodników z powodu daty urodzenia.  

RAE potwierdzono w sportach indywidualnych, np.: lekkoatletyce (Kearney i wsp., 2018), 

pływaniu (Costa, i wsp., 2013), narciarstwie zjazdowym (Muller i wsp., 2015), tenisie (Ulbricht 

i wsp., 2015), a nawet w szachach (Helsen i wsp., 2016).  

Fenomen RAE w sporcie można zauważyć w doniesieniach naukowych bez względu  

na poziom rozgrywek (amatorski, półprofesjonalny, profesjonalny) czy ich rangę (szkolne, 

lokalne, krajowe, międzynarodowe); zjawisko RAE obserwowano niezależnie od płci i wieku 

zawodników. Niemniej w poszczególnych dyscyplinach i kategoriach wiekowych, a także płci 

występuje różnica w sile efektu (z ang.: effect size) zjawiska (Schorer i wsp., 2009; Vincent  

i Glamser, 2006). Skalę i wszechobecność dyskryminacji spowodowanej datą urodzenia 

uwypukla fakt, że RAE stwierdzono np. u 9-letnich zawodników drużyn uczestniczących  

w międzynarodowym turnieju piłkarskim (Muller i wsp., 2018), a także w grupie aktywnych 

sportowo ludzi 50+ w pływaniu i lekkoatletyce, tzw. mastersów (z ang.: Masters) (Medic  

i wsp., 2018). RAE zdiagnozowano również m.in. na poziomie rozgrywek międzyszkolnych 

(Reed i wsp., 2017) czy w grupie uczestników letnich i zimowych igrzysk olimpijskich 

(Kokolakakais i wsp., 2012; Werneck i wsp., 2016).  

Ostatnie doniesienia Brusito i współautorów (2019) potwierdzają zjawisko RAE wśród 

ponad 39 tysięcy profesjonalnych lekkoatletów ujętych w bazie Międzynarodowego 

Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych (z ang.: World Athletics). W biegach 

krótkodystansowych dyskryminacja zawodnika z powodu daty urodzenia jest widoczna  

w kategoriach do lat 18 i 20, lecz nie istnieje w sporcie seniorskim. W konkurencjach rzutowych 

w zdecydowanej większości zjawisko RAE jest obecne na każdym poziomie rywalizacji bez 

względu na płeć. Badacze w konkluzji pracy stwierdzają, że „urodzenie bliżej momentu daty 

granicznej istotnie zwiększa szansę na znalezienie się w rankingu stu najlepszych lekkoatletów 

na świecie” (Brusito i wsp. 2019, tom 10, s. 1395).  
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2) Efekt daty urodzenia w zespołowych grach sportowych 

W zespołowych grach sportowych dyskryminację zawodników wynikającą z daty 

urodzenia odnotowano m.in.: w piłce nożnej (Helsen i wsp., 2005), piłce siatkowej (Nakata  

i Sakamoto, 2012), koszykówce (Delorme i Raspaud, 2009), piłce ręcznej (Wrang i wsp., 2018), 

bejsbolu (Zhang i wsp., 2018), rugby (Kearney, 2017) i krykiecie (Connor i wsp., 2019). 

Najpopularniejszą zespołową grą sportową analizowaną pod względem zjawiska RAE jest piłka 

nożna. Badania dotyczące tego zjawiska u piłkarzy i piłkarek nożnych po raz pierwszy pojawiły 

się za sprawą prac Muscha i współautorów (1999) oraz Helsena i współautorów (2005), 

dotyczących futbolu młodzieżowego w Europie. W następnych latach powstało ponad  

30 recenzowanych prac badawczych potwierdzających RAE na różnych poziomach rozgrywek 

i w różnych kategoriach wiekowych. Zjawisko RAE w piłce nożnej zidentyfikowano m.in. 

wśród uczestników młodzieżowego mundialu FIFA U17 (Williams, 2010) oraz młodych 

piłkarzy objętych Narodowym Programem Przygotowań Olimpijskich w piłce nożnej  

w Stanach Zjednoczonych (Vincent i Glamser, 2006). Wspomniana praca Vincenta  

i współautorów (2006) jako pierwsza wskazała na różnice w skali zjawiska bądź jego braku  

w żeńskich rozgrywkach w różnych kategoriach wiekowych. W kolejnych latach RAE zostało 

udokumentowane w młodzieżowej i seniorskiej piłce, m.in. w: Niemczech (Cobley i wsp., 

2008), Turcji (Mulazimoglu, 2014), Szwajcarii (Romann i Fuchslocher, 2013) i Hiszpanii 

(Gutierrez Diaz Del Campo i wsp., 2010).   

W kolejnych latach badacze podejmowali liczne próby wyjaśnienia zjawiska RAE  

w zespołowych grach sportowych, łącząc je z badaniami antropometrycznymi, wynikami 

testów motorycznych i statusem rozwojowym zawodnika (przed, w trakcie bądź po skoku 

pokwitaniowym). Gil i współautorzy (2014) wskazali na związek RAE z większą wysokością 

ciała, długością kończyn dolnych, większym poziomem beztłuszczowej masy mięśniowej czy 

lepszymi wynikami testów motorycznych kalendarzowo starszych zawodników. Wyniki prac 

badawczych podkreślały także silny związek pomiędzy momentem rozwojowym zawodnika  

w ontogenezie, kwartałem urodzenia i zdolnościami do wykonywania powtarzalnych sprintów  

(z ang.: reapeted sprint ability, RSA) (Durate i wsp., 2019). Nowym trendem łączącym zjawisko 

RAE z piłką nożną jest poszukiwanie wpływu zjawiska na wartość finansową (np. kwotę 

transferową) zawodników i próby jej prognozy (Perez-Gonzalez i wsp., 2020).  

Koszykówka i piłka siatkowa w odróżnieniu od piłki nożnej są bardzo mocno związane  

z prognozowaną wysokością ciała przyszłych zawodników. Wynika to z uwarunkowań gry 

(siatka oraz kosz zawieszone na odpowiedniej wysokości), które stawiają określone wymagania 

antropometryczne dla zawodników występujących na poszczególnych pozycjach na boisku. 
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Zjawisko RAE zostało w koszykówce udokumentowane m.in.: wśród całej populacji 

francuskich młodzieżowych koszykarek i koszykarzy (Delorme i Raspaud, 2009), 

młodzieżowych w Hiszpanii (de Subijana i Lorenzo, 2018), a także w seniorskich rozgrywkach 

mężczyzn w Niemczech (Schorer i wsp., 2011). Warto jednak zwrócić uwagę, że analiza 

rozkładu dat urodzeń zawodników reprezentacji narodowych występujących na igrzyskach 

olimpijskich w 2012 i 2016 roku nie potwierdziła występowania zjawiska RAE (Werneck  

i wsp., 2016, Vegara-Ferri i wsp., 2019). Wskazano, że RAE jest istotnym modyfikatorem  

w procesie doboru i selekcji w koszykówce, spowodowanym pozycją młodego zawodnika  

na boisku (Ibanez i wsp., 2018). W piłce siatkowej omawiane zjawisko zdiagnozowano  

w męskich mistrzostawch świata do lat 19 i 23 (Campos i wsp., 2016), młodzieżowych 

rozgrywkach w Japonii (Nakata i Sakamoto, 2012), jak również w żeńskiej siatkówce 

młodzieżowej (Nakata i wsp., 2012). Papadopoulou i współautorzy (2019) próbowali ponadto 

zidentyfikować związek pomiędzy antropomotoryką gracza a kwartałem urodzenia w grupie 

siatkarek z Aten.  

W ostatnich latach RAE zidentyfikowano także w piłce ręcznej. Doniesiono o zjawisku 

nadreprezentacji graczy z pierwszego kwartału roku w hiszpańskiej (Gomez-Lopez i wsp., 

2017) oraz niemieckiej młodzieżowej piłce ręcznej, a także wśród zawodowych graczy 

Bundesligi (z niem.: Handball-Bundelsiga) (Schorer i wsp., 2009). Również ostatnie 

doniesienia Rubia i współautorów (2020) potwierdzają występowanie RAE wśród uczestników 

młodzieżowych mistrzostw świata w piłce ręcznej do 19 i 21 lat. Nie zaobserwowano jednak 

tego zjawiska wśród seniorskich reprezentacji podczas mistrzostw świata w piłce ręcznej  

w latach 2013, 2015 i 2017. Potwierdzają to także badania norweskich badaczy, w których 

zidentyfikowano RAE w grupach młodzieżowych, lecz nie zaobserwowano go w seniorskich 

reprezentacjach Norwegii (Bjorndal i wsp., 2018).   

 

3) Mechanizmy genezy efektu daty urodzenia w zespołowych grach sportowych 

 Podstawą rozważań nad efektem daty urodzenia jest założenie o równości potencjału  

i uzdolnień sportowych osobników bez względu na miesiąc urodzenia. W związku z tym 

w przypadku widocznej dyskryminacji zawodników urodzonych w ostatnim kwartale roku 

środowisko naukowe poszukuje przyczyn i podstaw takiego stanu rzeczy (Delorme i wsp., 

2010). Profesor Dave Hancock z Uniwersytetu w Ontario podczas światowego sympozjum  

pt. Relative Age Effect: An International Conference wskazał na trzy główne mechanizmy 

wywołujące zjawisko RAE. Pierwszy z nich dotyczy oddziaływania czynników 

socjologicznych na proces doboru i selekcji do zespołowych gier sportowych (Hancock i wsp., 
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2013). Koncentracja trenerów na wyniku „tu i teraz” w grupach dziecięcych i młodzieżowych 

może być związana z presją społeczną rodziców czy klubu. Dodatkowo istnieje szereg faktów 

społecznych i interakcji pomiędzy uczestnikami procesu treningowego: rodzicami, 

zawodnikami i trenerami. Hancock i współautorzy (2013) podkreślają rolę efektów Pigmaliona, 

św. Mateusza, Galatei czy tzw. samospełniającego się proroctwa. Dotyczą one sugestii bądź 

oczekiwań innych wobec nas, a także pokazują rolę wewnętrznych wierzeń w podejmowane 

przez nas działania. Przykładem ilustrującym siłę tych oddziaływań w procesie doboru  

i selekcji do gier zespołowych jest efekt Galatei (nazywany także efektem aureoli czy efektem 

pierwszego wrażenia). Raz przypisane cechy zawodnikowi przez trenera podczas pierwszego 

spotkania mogą zaważyć na zaburzeniu obiektywnej jego oceny w przyszłości.  

Wspomniane wyżej efekty socjologiczne, brak świadomości trenerów o istnieniu RAE, 

jak również wczesny dobór i selekcja do zespołowych gier sportowych (w szczególności  

do piłki nożnej) skutkują tworzeniem się nieodwracalnych dysproporcji już na starcie sportowej 

przygody młodych ludzi (Wattie i wsp., 2015). Opisuje to drugi mechanizm powstawania RAE, 

tzn. warunki organizacji szkolenia sportowego w późniejszym formowaniu drużyn 

rywalizujących w rozgrywkach ligowych bądź turniejach. Jego oddziaływanie polega  

na przypisywaniu zawodników wg wieku (Malina i wsp., 2019) do jedno- bądź dwuletnich 

kategorii rozgrywkowych (np. kategoria „skrzat” w piłce nożnej to chłopcy 4- i 5-letni).  

W jednorocznej kategorii wiekowej różnica między najmłodszym a najstarszym zawodnikiem 

może wynieść 364 dni. Dodatkowo zjawisko doboru i selekcji wiąże się z tworzeniem grup pod 

względem poziomu zawodników. Zarówno praktyka treningowa, jak i doniesienia naukowe 

wskazują na tworzenie się różnorodnych grup: amatorskich, średniozaawansowanych oraz 

zaawansowanych (Helsen i wsp., 2005). Zazwyczaj prowadzi to do organizacyjnego 

faworyzowania grup zaawansowanych, objawiającego się zwiększoną liczbą jednostek 

treningowych, jak również przydzielaniem trenera bądź instruktora o wyższych kwalifikacjach 

i doświadczeniu. Ponadto grupy zaawansowane uczestniczą w większej liczbie meczów  

i turniejów niż grupy zakwalifikowane jako amatorskie. 

 Trzecim mechanizmem jest fizyczna przewaga dzieci starszych w porównaniu do ich 

nieco młodszych rówieśników. Już wśród grup przedszkolnych (Cupeiro i wsp., 2020) widać 

wyraźny związek RAE z wynikami testów motorycznych (bateria testów PREFIT). Badania 

wskazują, że średnie wyniki uzyskane przez dzieci urodzone w 1. i 4. kwartale roku różnią  

się do 25% (np.: w skoku w dal z miejsca). Tak duże dysproporcje w zdolnościach 

motorycznych znacząco oddziałują na proces podejmowania decyzji w trakcie doboru i selekcji 

w grupach dziecięcych.  
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Innym powodem wpływającym na siłę oddziaływania RAE wydaje się być wadliwy 

system organizacji współzawodnictwa sportowego na poziomie edukacji ogólnej. Cobley  

i współautorzy (2008) donoszą o zaobserwowaniu zjawiska nadreprezentacji osobników 

urodzonych w pierwszym kwartale roku już u uczniów reprezentujących szkoły podstawowe  

w zespołowych grach sportowych. Efekt nasila się wraz z kolejnymi etapami edukacyjnymi. 

Dlatego właśnie wskazuje się na konieczność uświadamiania nauczycielom wychowania 

fizycznego, kadrom trenerskim i instruktorskim uwarunkowań i konsekwencji RAE 

(Andronikos i wsp., 2015).  
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III. Cel badań i pytania badawcze 

 W związku z analizą doniesień naukowych dotyczących faworyzowania zawodników 

zespołowych gier sportowych urodzonych bliżej przyjętego momentu grupowania oraz brakiem 

krajowych opracowań podjąłem się analizy zjawiska RAE w Polsce. Zidentyfikowanie tego 

zjawiska i określenie jego skali przyczyniłoby się do zwiększenia świadomości wśród trenerów 

zespołowych gier sportowych i mogłoby spowodować mniejszą dyskryminację zawodników 

urodzonych w ostatnim kwartale okresu grupującego. Podczas analizy zjawiska RAE kluczowe 

jest odpowiednio dobrane spektrum działań badawczych, dotyczące różnic pomiędzy płciami, 

a także uwzględnienie specyfiki poszczególnych gier zespołowych. 

W związku z powyższym celem badań było określenie rozkładu dat urodzeń na przestrzeni 

roku kalendarzowego u osób trenujących wybrane zespołowe gry sportowe w Polsce.  

Postawiono następujące pytania badawcze: 

1. Jaki jest rozkład dat urodzeń u zawodników i zawodniczek trenujących wybrane 

zespołowe gry sportowe?           

2. Jaka wygląda sezonowość rozkładu dat urodzeń w populacji Polski? 

3. Czy RAE występuje u osób trenujących wybrane zespołowe gry sportowe?  

4. Czy rozkłady dat urodzeń różnią się ze względu na trenowaną zespołową grę sportową? 

5. Czy rozkłady dat urodzeń różnią się ze względu na płeć osób trenujących wybraną 

zespołową grę sportową?  
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IV. Materiał i metody badawcze 

Materiał badań stanowiły dane dotyczące dat urodzeń, charakterystyki antropometrycznej, 

a także zmiennych dodatkowych (dla każdej z opublikowanych prac innych) uczestnictwa 

młodzieżowych reprezentantów trzech gier zespołowych w Polsce: koszykówki, piłki nożnej  

i piłki siatkowej. Dobór materiału badawczego polegał na wyborze możliwie jak największej 

populacji zawodników bądź całej populacji na poziomie młodzieżowym. Ze względu  

na specyfikę dokumentowania rozgrywek przez poszczególne związki sportowe materiał 

badawczy charakteryzował się inną dostępnością (np. braki, błędne statystyki). 

Tabela 1. Materiał badawczy – reprezentanci wybranych zespołowych gier sportowych. 

Po przeprowadzeniu doboru materiału badawczego mogącego być podstawą badań 

naukowych (weryfikacja poprawności danych przez dany związek sportowy) 

wyselekcjonowano trzy grupy badawcze przedstawione w Tabeli 1. Ponadto materiał badań 

stanowiły dane porównawcze pozyskane z Roczników statystycznych (1989–2001) 

publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, które dotyczyły sezonowości urodzeń  

w Polsce w latach 1989–2001 i odpowiadały urodzeniom zawodników w analizowanych grach 

Zespołowa gra 

sportowa 
Płeć 

Liczba 

przypadków 
Charakterystyka Dane dodatkowe 

Koszykówka 

(Rubajczyk 

 i wsp., 2017) 

K 3419 14-, 22-letni uczestnicy 

mistrzostw Polski  

w latach 2013–2016 

1) Pozycja drużyny  

w rozgrywkach 

2) Statystyki 

efektywności gracza  

w grze 
M 3849 

Piłka nożna 

(Rubajczyk  

i Rokita, 2018) 

M 395 

17-, 21-letni uczestnicy 

fazy finałowej rozgrywek 

Centralnej Ligi Juniorów 

oraz reprezentanci kadry 

Polski U17–U21  

w latach 2013–2015. 

1) Status reprezentanta 

kraju w kategorii U17–

U21 w latach 2013–

2015 

 

 

Piłka siatkowa 

(Rubajczyk  

i Rokita, 2020) 

K 2441 

14-, 15-letni uczestnicy 

Turnieju Nadziei 

Olimpijskich 

1) Dane 

antropometryczne 

2) Wyniki testów 

motorycznych 

M 2528 

Legenda: K – kobiety, M – mężczyźni 
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sportowych (Tabela 2).    

 

Tabela 2. Materiał badawczy – sezonowość urodzeń w Polsce w latach 1989–2001 

Płeć Q1 (%) Q2 (%) Q3 (%) Q4 (%) Suma χ²3 p df V Efekt 

Mężczyźni 
779527 

(25,54) 

783084 

(25,65) 

792715 

(25,97) 

697344 

(22,84) 
3052670 35957,7 <0,0001 3 0,02 brak 

Kobiety 
739516 

(25,56) 

736556 

(25,46) 

757265 

(26,17) 

659867 

(22,81) 
2893204 3988,4 <0,0001 3 0,03 brak 

Legenda: χ²3 – wartość statystyki chi-kwadrat; p – prawdopodobieństwo testowe; df – liczba 

stopni swobody; V – wartość statystyki V Cramera, Q – kwartał roku  

 

Główną metodą badań była analiza dokumentów źródłowych, uzyskanych  

od związków sportowych, które reprezentowały daną zespołową grę sportową. Zgromadzone 

dane wykorzystano do badań naukowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych 

(Dz.U. 2015, poz. 2135 z późn. zm.). Dla każdego badanego przypadku odnotowano 

następujące zmienne:  

a) datę urodzenia (dzień, miesiąc, kwartał, rok), 

b) pozycje na boisku, wiek kalendarzowy w momencie powołania/rozegrania meczu (jeżeli 

było to możliwe),   

d) dane antropometryczne (jeżeli było to możliwe), 

c) dane odnoszące się do efektywności działań zawodnika podczas gry (jeżeli było  

to możliwe). 

Metody statystyczne i obliczenia wykorzystane w publikowanych pracach to: 

• porównanie obserwowanych kwartalnych rozkładów dat urodzeń do oczekiwanych 

statystyką chi-kwadrat (w każdej z trzech prac), 

• współczynnik szans (z ang.: odd ratio) oraz 95% przedział ufności (Rubajczyk i Rokita, 

2018), 

• ocena siły efektu (z ang. effect size) statystyką V Cramera (Rubajczyk i wsp., 2017, 

Rubajczyk i Rokita, 2020), 

• test Kołmogorowa-Smirnowa wraz z poprawką Lilleforsa (Rubajczyk i wsp., 2017, 

Rubajczyk i Rokita, 2020),  

• jednoczynnikowa analiza wariancji (ANOVA) (Rubajczyk i wsp., 2017), 
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• test t-Studenta dla prób niezależnych (Rubajczyk i Rokita, 2020), 

• wielowymiarowa analiza wariancji (MANCOVA) (Rubajczyk i Rokita, 2020), 

• testy post-hoc; Tukeya (Rubajczyk i wsp., 2017), Bonferroniego (Rubajczyk i Rokita, 

2020). 



16 

 

V. Wyniki badań  

1) Efekt daty urodzenia w polskiej koszykówce młodzieżowej. Odkrycie zjawiska 

podwójnej dyskryminacji relatywnie młodszych zawodników  

 

Analizie poddano dane 7268 młodych koszykarzy i koszykarek z 591 drużyn 

zarejestrowanych w oficjalnej bazie danych Polskiego Związku Koszykówki (PZKosz)  

w latach 2013–2016. Analizowano dane zawodników w wieku od 14 do 22 lat, którzy 

występowali w fazie finałowej rozgrywek o mistrzostwo Polski. Dane obejmowały datę 

urodzenia, wysokość ciała zawodnika oraz średnie osiągnięcia podczas meczów. Z Głównego 

Urzędu Statystycznego uzyskano rozkłady urodzeń populacji w Polsce w latach 1994–2003, 

które odpowiadają datom urodzeń w badanych grupach. Pomiaru wysokości ciała dokonywano 

przed rozpoczęciem każdego sezonu rozgrywkowego, co było konieczne do uzyskania licencji 

na grę. Gromadzenie danych odbyło się zgodnie z obowiązującą w Polsce Ustawą o ochronie 

danych osobowych. Wszystkie procedury badawcze zostały zatwierdzone przez Uczelnianą 

Komisję Etyki Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.  

Wyniki badań potwierdziły obecność zjawiska RAE w młodzieżowej koszykówce  

w Polsce bez względu na płeć czy wiek zawodników (Tabela 3). Odnotowano średnią siłę 

efektu we wszystkich męskich grupach, jak również w kategorii U16 kobiet. Największą (ponad 

30%) dysproporcję pomiędzy zawodnikami urodzonymi w pierwszym kwartale roku a ostatnim 

zaobserwowano wśród mężczyzn z kategorii U16. Zauważono też, że dyskryminacja 

zawodników z ostatnich trzech miesięcy roku kalendarzowego w młodzieżowej koszykówce  

w Polsce wydaje się zmniejszać wraz z wiekiem.  
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Tabela 3. Kwartalny rozkład dat urodzeń w młodzieżowej koszykówce w Polsce w latach 2013–

2016 (Rubajczyk i wsp., 2017)  

 Q1 (%) Q2 (%) Q3 (%) Q4 (%) Suma χ²3 p V Efekt 

Kobiety 

U14 
430 

(35,02) 

319 

(25,98) 

304 

(24,75) 

175 

(14,25) 
1228 56,92 <0,0001 0.15 mały 

U16 

318 

(34,49) 

269 

(29,18) 

207 

(22,45) 

128 

(13,88) 
922 47.55 <0.0001 0.16 średni 

U18  
268 

(29,78) 

270 

(30,00) 

213 

(23,67) 

149 

(16,55) 
900 23,61 <0,0001 0,11 mały 

U22 

107 

(29,00) 

113 

(30,62) 

82 

(22,22) 

67 

(18,16) 
369 7,81 <0,05 0,10 mały 

Mężczyźni          

U14 

468 

(38,27) 

361 

(29,52) 

247 

(20,19) 

147 

(12,02) 
1223 101,26 <0,0001 0,20 średni 

U16 

388 

(41,86) 

271 

(29,23) 

179 

(19,31) 

89 

(9,60) 
927 112,98 <0,0001 0,25 średni 

U18 

341 

(37,60) 

276 

(30,43) 

178 

(19,62) 

112 

(12,35) 
907 72,70 <0,0001 0,20 średni 

U20 

277 

(34,98) 

213 

(26,89) 

171 

(21,59) 

131 

(16,54) 

792 29,31 <0,0001 0,14 
średni 

Legenda: χ²3 – wartość statystyki chi-kwadrat; p – prawdopodobieństwo testowe; V – wartość 

statystyki V Cramera, Q – kwartał roku  

 

Pozostałe wyniki badań w pracy Doubly Disadvantage? The Relative Age Effect  

in Poland`s Basketball Players dotyczyły relacji pomiędzy wysokością ciała, wynikiem 

drużyny w mistrzostwach Polski a kwartałem urodzenia zawodników. Przeprowadzono też 

porównanie statystyk meczowych i indeksu efektywności zawodnika (z ang.: Performance 

Index Rating, PIR) w ujęciu półrocznym (Załącznik 1). W Tabeli 4 przedstawiono średnią 

wysokość ciała młodych koszykarek i koszykarzy w ujęciu kwartalnym. Stwierdzono istotne 
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różnice w średniej wysokości ciała w grupie U14 dziewcząt (p<0,01) oraz U14 i U16 

chłopców (p<0,0001). W porównaniu półrocznym odnotowano też różnicę w średniej 

wysokości ciała chłopców z kategorii U18 (p<0,01) urodzonych w pierwszej połowie roku 

kalendarzowego. 

 

Tabela 4. Wysokość ciała zawodników i zawodniczek uczestniczących w młodzieżowej 

koszykówce w Polsce w latach 2013–2016 (Rubajczyk i wsp., 2017)   

 

Q1 

(SD) 

[cm] 

Q2 (SD) 

[cm] 

Q3 (SD) 

[cm] 

Q4 (SD) 

[cm] 

Q1-Q4‡ 

[cm] 
Post hoc 

Kobiety 

U14 
168,28 

(7,09) 

166,92     

(8,18) 

166,76   

(7,36) 

166,10     

(6,90) 
2,18 

Q1=Q2=Q3>Q4* 

Q1, Q2>Q3, Q4** 

U16 
172,23  

(7,24) 

172,44     

(7,22) 

172,38  

(7,35) 

171,81     

(6,53) 
0,42 Q1=Q2=Q3=Q4 

U18 
173,49 

(7,33) 

174,41     

(6,54) 

173,86   

(7,78) 

172,76     

(6,42) 
0,73 Q1=Q2=Q3=Q4 

U22 
175,92 

(6,49) 

177,27     

(7,08) 

175,79   

(7,66) 

175,73     

(7,10) 
0,19 

Q1=Q2=Q3=Q4 

 

Mężczyźni       

U14 
176,35 

(10,25) 

174,39     

(9,64) 

172,16   

(9,81) 

169,48     

(9,35) 
6,87 

Q1>Q2>Q3>Q4*** 

Q1, Q2>Q3, Q4*** 

U16 
184,84 

(7,75) 

185,30     

(8,38) 

184,22   

(8,60) 

181,18     

(9,36) 
3,66 

Q1=Q2=Q3>Q4* 

Q1, Q2>Q3, Q4** 

U18 
188,79 

(7,39) 

189,90     

(7,71) 

187,62  

(8,54) 

188,37     

(9,12) 
0,42 

Q1=Q2=Q3=Q4 

Q1, Q2>Q3, Q4* 

U20 
190,94 

(7,66) 

191,03     

(7,60) 

189,38  

(8,52) 

190,53     

(8,67) 
0,41 Q1=Q2=Q3=Q4 

Legenda: Q – kwartał roku, SD – odchylenie standardowe, *p<0,01, **p<0,001, ***p<0,0001 

wartość prawdopodobieństwa testowego dla testu post-hoc Tukeya 
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Rozkład dat urodzeń zawodników i zawodniczek zgodnie z miejscem zajętym przez 

drużynę w młodzieżowych mistrzostwach Polski przedstawiono w Tabeli 5. RAE 

zaobserwowano w każdej kategorii. Najsilniej ujawnia się w grupie chłopców z drużyn 

osiągających najsłabsze wyniki sportowe (p<0,0001) i charakteryzującej się największą 

dysproporcją w wysokości ciała pomiędzy zawodnikami urodzonymi w pierwszym  

i czwartym kwartale roku kalendarzowego (p<0,0001).  

 

Tabela 5. Kwartalny rozkład dat urodzeń w młodzieżowej koszykówce w Polsce  

w latach 2013–2016 względem miejsca zajętego przez drużynę (Rubajczyk i wsp., 2017)   

 

Legenda: χ²3 – wartość statystyki chi-kwadrat; p – prawdopodobieństwo testowe; V – wartość 

statystyki V Cramera, Q – kwartał roku, *p<0,01, **p<0,001, ***p<0,0001  

† urodzenia w latach 1995–2003 

  
Q1 

(%) 
Q2 (%) 

Q3 

(%) 
Q4 (%) Suma 

Różnica  

Q1-Q4‡[cm] 
χ²3 p V Efekt 

Kobiety 

TOP 3 

154 

(34,37) 

122 

(27,23) 

111 

(24,78) 

61 

(13,62) 
448 0,48 22,10 <0,0001 0,16 średni 

MIEJSCA  

4.–8.  

222 

(30,66) 

235 

(32,46) 

155 

(21,41) 

112 

(15,47) 
724 1,03 29,44 <0,0001 0,14 mały 

MIEJSCA 

9.  

I NIŻEJ 

747 

(33,24) 

614 

(27,33) 

540 

(24,03) 

346 

(15,40) 
2247 0,73 80,31 <0,0001 0,13 mały 

Mężczyźni 

TOP 3 

166 

(35,85) 

135 

(29,16) 

103 

(22,25) 

59 

(12,74) 
463 1,15 29,73 <0.0001 0,18 średni 

MIEJSCA  

4.–8.  

302 

(38,28) 

220 

(27,88) 

159 

(20,15) 

108 

(13,69) 
789 0,40 53,46 <0.0001 0,18 średni 

MIEJSCA 9.  

I NIŻEJ 

1006 

(38,74) 

766 

(29,50) 

514 

(19,79) 

311 

(11,97) 
2597 3,50*** 221,44 <0.0001 0,21 średni 

Polska 

populacja† 

53362 

(25,29) 

54879 

(26,00) 

55572 

(26,33) 

47233 

(22,38) 
211046 
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2) Efekt daty urodzenia w młodzieżowej piłce nożnej na przykładzie rozgrywek 

Centralnej Ligi Juniorów 2014/2015  

Badania dotyczyły analizy dat urodzeń zawodników fazy finałowej Centralnej Ligi 

Juniorów (CLJ) oraz młodzieżowych reprezentacji Polski U17–U21, które pozyskano  

z oficjalnych protokołów meczowych Polskiego Związku Piłki Nożnej. Zakwalifikowane 

drużyny w sezonach 2013/2014 i 2014/2015 reprezentowały 12 najlepszych męskich zespołów 

kategorii U20, co stanowiło 0,875% wszystkich zespołów tej kategorii w Polsce. Zespoły  

do kadr meczowych obu sezonów zgłosiły 264 zawodników. Do analizy włączono 

zawodników, którzy w fazie finałowej CLJ rozegrali przynajmniej 1 minutę. Zawodników 

powołanych do reprezentacji narodowych włączano w przypadku rozegrania minimum  

1 minuty spotkania w terminie zgrupowania bądź turnieju.  

 W protokołach meczowych zapisano dzień, miesiąc i rok urodzenia zawodnika, liczbę 

minut, którą zagrał w meczach fazy finałowej CLJ. Pozyskano dane z Głównego Urzędu 

Statystycznego dotyczące miesięcznego rozkładu urodzeń chłopców urodzonych w latach 

1995–1999 (PP). Wiek zawodników CLJ w wyselekcjonowanej próbce to średnio  

19,2 (± 0,8) oraz 18,7 (± 1,6) u zawodników powołanych do reprezentacji U17–U21.   

 W celu identyfikacji RAE daty urodzeń zawodników przyporządkowano do czterech 

kolejnych kwartałów roku kalendarzowego: Q1 (styczeń–marzec), Q2 (kwiecień–czerwiec), 

Q3 (lipiec–wrzesień), Q4 (październik–grudzień). Podobnie postąpiono z datami urodzeń 

populacji chłopców w Polsce w latach 1995–1999, które odpowiadają datom urodzeń 

zawodników fazy finałowej CLJ i zawodników reprezentacji U17–U21. Wszystkie procedury 

są zgodne z Deklaracją Helsińską, zostały też zatwierdzone przez Komitet Etyki Badań 

Naukowych w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Polski Związek Piłki 

Nożnej udostępnił dane dobrowolnie, wspierając badania nad zjawiskiem RAE w Polsce. 

 Kwartalny rozkład dat urodzeń zawodników fazy finałowej CLJ, reprezentacji U17–

U21 oraz rozkład urodzeń w Polsce (PP) przedstawiono w Tabeli 6. Zaobserwowano istotną 

statystycznie różnicę pomiędzy liczebnością elitarnych młodych zawodników piłki nożnej 

urodzonych w pierwszym kwartale roku w stosunku do dwóch ostatnich (Q1:Q3 - χ² = 9,184, 

p<0,002, Q1:Q4 - χ² = 27,272, p<0,001). Potwierdza się to także u zawodników reprezentacji 

U17–U21 (Q1:Q3 - χ² = 5,944, p = 0,015, Q1:Q4 - χ² = 32,272, p<0,001).  

Ponad 67% zawodników fazy finałowej CLJ sezonu 2013/2014 i 78% sezonu 2014/2015 

urodziło się w pierwszej połowie roku kalendarzowego. Kwartalny rozkład dat urodzeń  

w polskiej populacji jest zbliżony do równomiernego (51,94% urodzeń w pierwszej połowie 

roku, 22,77% w ostatnim kwartale roku). W grupie zawodników powołanych do reprezentacji  
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U17–U21 tylko 28% zawodników urodzonych było w drugiej połowie roku kalendarzowego. 

Współczynniki szans (z ang: odd ratio, OR) i 95% przedział ufności oraz współczynnik 

wielkości efektu przedstawiono w Tabeli 7.  

 

Tabela 6. Kwartalny rozkład dat urodzeń chłopców w Polsce w latach 1995–1999  

oraz zawodników fazy finałowej CLJ 2013/2014 i powołanych do reprezentacji narodowych 

U17–U21 w 2015 roku (Rubajczyk, Rokita, 2018) 

 Q1 (%) Q2 (%) Q3 (%) Q4 (%) 

FAZA FINAŁOWA (TOP 8) 

CENTRALNA LIGA JUNIORÓW 

2013/2014 

64 (40,51) 43 (27,22) 34 (21,52) 17 (10,76) 

FAZA FINAŁOWA (TOP 4) 

CENTRALNA LIGA JUNIORÓW 

2014/2015 

40 (50,64) 22 (27,85) 14 (17,72) 3 (3,79) 

POWOŁANIA DO REPREZENTACJI 

NARODOWYCH U17–U21  

W 2015 ROKU 

56 (35,44) 59 (37,34) 33 (20,89) 10 (6,33) 

URODZENIA W 1995 56391 (25,42) 58503 (26,37) 59375 (26,76) 45574 (21,45) 

URODZENIA W 1996 55624 (25,21) 57381 (26,00) 57915 (26,24) 49765 (22,55) 

URODZENIA W 1997 54023 (25,44) 55512 (26,14) 54732 (25,78) 48077 (22,64) 

URODZENIA W 1998 51250 (25,13) 52319 (25,65) 53948 (26,45) 46428 (22,76) 

URODZENIA W 1999 49520 (25,21) 50682 (25,80) 51888 (26,42) 44321 (22,57) 

Legenda: Q – kwartał roku 
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Tabela 7. Różnice w kwartalnym rozkładzie dat urodzeń zawodników fazy finałowej Centralnej 

Ligi Juniorów 2013/2014 i 2014/2015 oraz powołanych do reprezentacji narodowych U17–

U21 w 2015 roku (Rubajczyk i Rokita, 2018) 

 Q1:Q2 Q1:Q3 Q1:Q4 

ZAWODNICY 

FAZY FINAŁOWEJ 

CENTRALNEJ LIGI 

JUNIORÓW 

2013/2014 

χ² 4,121 9,184 27,272 

p 0,042 0,002 <0,001 

ω 0,16 0,24 0,41 

OR 1,820 2,483 5,647 

95% 

CI 
1,134–2,921 1,513–4,072 3,114–10,239 

ZAWODNICY FAZY 

FINAŁOWEJ 

CENTRALNEJ LIGI 

JUNIORÓW 2014/2015 

χ² 5,226 12,519 31,873 

p 0,022 <0,001 <0,001 

ω 0,26 0,40 0,63 

OR 2,657 4,762 25,982 

95% 

CI 
1,372–5,1450 2,302–9,848 7,556–89,351 

ZAWODNICY  

POWOŁANI  

DO REPREZENTACJI 

NARODOWYCH  

U17–U21 

χ² -0,078 5,944 32,061 

p 0,78 0,015 <0,001 

ω 0,02 0,19 0,45 

OR 0,921 2,078 8,125 

 
95% 

CI 
0,582–1,457 1,125–3,440 3,960–16,667 

Legenda: χ² – wartość chi-kwadrat, p – prawdopodobieństwo testowe, ω – miara wielkości 

efektu, OR – współczynnik szans, 95% CI – 95% przedział ufności 

 

Na Rycinie 1 zaprezentowano miesięczny rozkład dat urodzeń zawodników fazy 

finałowej CLJ 2013/2014 i 2014/2015, powołania do reprezentacji U17–U21 oraz miesięczną 

sezonowość urodzeń w Polsce w latach 1995–1999. Zaobserwowano nieregularny rozkład dat 

urodzeń zawodników CLJ, załamujący się w okresie maja i czerwca (z 12,66% do 5,06%  
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w sezonie 2013/2014 oraz 12,66% do 5,33% w sezonie 2014/2015). W przeciwieństwie  

do tego miesięczny rozkład dat urodzeń w polskiej populacji przebiega w tym okresie 

równomiernie (maj – 8,56 %, czerwiec – 8,63%, lipiec – 9,39%), zachowując tendencję  

do końca roku. Podobną charakterystykę rozkładu dat urodzeń zaobserwowano u zawodników 

powołanych do reprezentacji U17–U21 w 2015 roku (maj – 12,69%, czerwiec – 6,49%). 

 

 

Rycina 1. Efekt daty urodzenia u zawodników Centralnej Ligi Juniorów w Polsce  

oraz reprezentacji młodzieżowych U17–U21 piłki nożnej w Polsce (Rubajczyk i Rokita, 2018) 

 

3) Efekt daty urodzenia w młodzieżowej piłce siatkowej na przykładzie Turnieju 

Nadziei Olimpijskich w latach 2004–2015 

 

Analiza wyników badań obejmowała dane młodych polskich siatkarzy (n = 2528)  

i siatkarek (n = 2441) w wieku od 14 do 15 lat, rywalizujących w Turnieju Nadziei Olimpijskich 

(TNO) w latach 2004–2015. Uczestnicy turnieju reprezentowali 16 polskich województw; 

wcześniej zostali wyselekcjonowani przez regionalne oddziały Polskiego Związku Piłki 

Siatkowej (PZPS). Uzyskane dane dotyczyły daty urodzenia, charakterystyki 

antropometrycznej graczy oraz wyników testów motorycznych. Po zakończeniu TNO trenerzy 

PZPS nominowali zawodników i zawodniczki do szkolenia centralnego (NVDP), tj. programu 

edukacji sportowej finansowanego i kontrolowanego przez związek. 
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W celu określenia rozkładu dat urodzeń wśród zawodników dane przyszeregowano  

do czterech kwartałów roku kalendarzowego: Q1 (styczeń–marzec), Q2 (kwiecień–czerwiec), 

Q3 (lipiec–wrzesień), Q4 (październik–grudzień). Z Głównego Urzędu Statystycznego 

otrzymano dane dotyczące rozkładu dat urodzeń w polskiej populacji odpowiadające datom 

urodzeń zawodników uczestniczących w TNO. Testy motoryczne zawodnicy odbywali  

zgodnie z procedurami rekrutacyjnymi PZPS dla uczestników TNO.  

W Tabeli 8 przedstawiono kwartalny rozkład dat urodzeń siatkarek i siatkarzy 

uczestniczących w TNO oraz powołanych do NVDP. W każdej z badanych grup dystrybucja 

dat urodzeń względem kwartału istotnie statystycznie odbiega od rozkładu w polskiej populacji. 

Najsilniej RAE ujawnia się w grupie chłopców powołanych do NVDP (χ² = 52,81, p<0,0001, 

V = 0,29, Q4 = 6,03%). Ponadto we wszystkich grupach zawodnicy urodzeni w Q1 stanowili 

mniej niż 13% zawodników. Najsłabszą siłę efektu (V) zjawiska RAE zaobserwowano w grupie 

dziewcząt powołanych do NVDP.  

W Tabeli 9 przedstawiono wyniki wielowymiarowej analizy kowariancji 

(MANCOVA) pomiędzy wynikami pomiarów antropometrycznych i testami motorycznymi  

a kwartałem roku kalendarzowego i wiekiem kalendarzowym jako zmiennymi niezależnymi. 

Zaobserwowano istotne statystycznie związki pomiędzy wiekiem kalendarzowym chłopców 

zakwalifikowanych do programu NVDP a masą ciała (p<0,01), wysokością skoku w ataku 

(p<0,05) i w bloku (p<0,01) oraz wynikami testu Zig-Zag. Ponadto zaobserwowano silny 

związek (p<0,001) pomiędzy kwartałem urodzenia a wysokością ciała wyłącznie w grupie 

chłopców powołanych do NVDP. 

Pozostałe wyniki niniejszej pracy, niemające bezpośredniego związku z RAE i analizą 

rozkładu dat urodzeń, zostały pominięte w tej sekcji pracy i są dostępne w pełnej wersji artykułu 

w Załączniku nr 2. 
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Tabela 8. Kwartalny rozkład dat urodzeń uczestników Turnieju Nadziei Olimpijskich (Rubajczyk i Rokita, 2020). 

 Q1 (%) Q2 (%) Q3 (%) Q4 (%) SUMA χ² p df V Efekt 

  ZAWODNICY NIEZAKWALIFIKOWANI DO TURNIEJU NADZIEI OLIMPIJSKICH  

Mężczyźni 818 (43,08) 532 (28,02) 328 (17,29) 220 (11,61) 1898 285,1 <0,0001 3 0,25 umiarkowany 

Kobiety 745 (39,98) 566 (30,39) 317 (17,01) 235 (12,62) 1863 158,4 <0,0001 3 0,21 umiarkowany 

  ZAWODNICY ZAKWALIFIKOWANI DO TURNIEJU NADZIEI OLIMPIJSKICH 

Mężczyźni 135 (42,86) 91 (28,89) 70 (22,22) 19 (6,03) 315 46,5 <0,0001 3 0,27 umiarkowany 

Kobiety 107 (37,02) 88 (30,45) 61 (21,11) 33 (11,42) 289 23,9 <0,001 3 0,19 umiarkowany 

  URODZENIA W POLSKIEJ POPULACJI W LATACH 1989–2001 

Mężczyźni 779527 (25,54) 783084 (25,65) 792715 (25,97) 697344 (22,84) 3052670 35957,7 <0,0001 3 0,02 - 

Kobiety 739516 (25,56) 736556 (25,46) 757265 (26,17) 659867 (22,81) 2893204 3988,4 <0,0001 3 0,03 - 

 
 RÓŻNICE POMIĘDZY ZAKWALIFIKOWANYMI I NIEZAWKALIFIKOWANYMI DO TNO 

Odchylenia procentowe oraz różnice wystandaryzowanych reszt (z ang.: standardized desiduals)  

Mężczyźni 
+,03% 

-,09 

+1,8% 

+,17 

-19,5% 

+1,49 

-38,8% 

-2,16 
2213 7,9 <0,05 3 0,06 mały 

Kobiety 
-3,2% 

-,33 

- 

- 

+8,9% 

+,67 

-4,3% 

-,26 
2152 1,2 >0,05 3 0,05 - 

Legenda: Q – kwartał roku, χ² – wartość statystyki chi-kwadrat, p – prawdopodobieństwo testowe, df – liczba stopni swobody, V – V Cramera 
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Tabela 9. Wyniki wielowymiarowej analizy kowariancji wśród uczestników Turnieju Nadziei Olimpijskich w piłce siatkowej (Rubajczyk i Rokita 

2020).  

 Q1  Q2  Q3  Q4 Kowarianty 

Chłopcy – niezakwalifikowani  N=818  N=532  N=328  N=220   F (CA) p F (Q) p 

 Wiek kalendarzowy CA 14,78±,1  14,49±,1  14,31±,1  14.±,1  - - - - 

 Wysokość ciała [cm] 187,5±5,8†  187,1±5,7†  187,6±6†  186,9±6,2†  3,92 n.s. 0,01 *** 

 Masa ciała [kg] 74,6±8,8&  73,8±8,4†  73,9±9&  72,5±8,7#  0,53 ** 5,03 n.s. 

 Zasięg jednorącz [cm] 246,1±8,1†  245,8±7,9†  246,1±8,6†  245,5±8,2†  36,82 n.s. 15,16 n.s. 

 Zasięg w ataku [cm] 315,4±1†  315,0±9,5†  315,0±9,8†  314,3±9,8†  66,12 n.s. 7,33 * 

 

Wysokość skoku w ataku 

[cm] 
69,3±8&  69,2±7,9&  69,7.90±†  68,8±7,5 

 2,64 * 1,75 n.s. 

 Zasięg oburącz [cm] 242,4±7,8†  242,3±8,1†  242,38±8,5†  241,9±8,3#  35,77 n.s. 4,97 n.s. 

 Zasięg bloku [cm] 294,5±8,3†  294,1±8,6†  293,9±9,4†  293,4±9,3#  32,83 n.s. 34,68 n.s. 

 

Wysokość skoku w bloku 

[cm] 
51,9±6,6#  51,6±6,8†  51,7±6,8  51,6±7,2 

 0,40 ** 0,02 *** 

 Wyniki testu Zig-Zag [s] 14,8±,8  14,9±,8  14,9±,8  14,9±,8  0,01 ** 0,15 n.s. 

Chłopcy – zakwalifikowani  N=135  N=91  N=70  N=19      

 Wiek kalendarzowy CA 14,81±,1  14,51±,1  14,32±,1  14,1±,1  - - - - 

 Wysokość ciała [cm] 193,8±5,1  193,3±4,9  193,8±5,6  193,2±6,4  0,00 n.s. 0,56 n.s. 

 Masa ciała [kg] 77,1±6,8  77,8±7,7  76,9±7,0  77,0±7,3  0,86 n.s. 1,47 n.s. 

 Zasięg jednorącz [cm] 254,4±7,2  254,2±6,9  254,1±8,2  253,8±9,6  0,48 n.s. 1,90 n.s. 

 Zasięg w ataku [cm] 326,3±8,7  326,6±8,5  326,8±9,2  322,1±7,3  0,03 n.s. 2,42 n.s. 

 

Wysokość skoku w ataku 

[cm] 
71,9±8,5  72,4±8  72,6±7,4  68,3±9,6 

 0,21 n.s. 0,16 n.s. 

 Zasięg oburącz [cm] 250,7±7,3  250,1±6,6  250,4±7,9  248,2±9,4  0,24 n.s. 1,29 n.s. 

 Zasięg bloku [cm] 304,1±7,1  303,2±7,3  303,5±7,6  300,6±9,6  0,16 n.s. 0,66 n.s. 

 

Wysokość skoku w bloku 

[cm] 
53,4±5,1  53,1±5,7  53,1±5,9  52,4±6,4 

 0,01 n.s. 0,13 n.s. 

 Wyniki testu Zig-Zag [s] 14,7±  14,9±,9  14,7±,8  14,9±,9  1,63 n.s. 3,39 n.s. 

Dziewczęta – niezakwalifikowane N=745  N=556  N=317  N=235  F(CA) p F(Q) p 

 Wiek kalendarzowy CA 14,78±,1  14,51±,1  14,31±,1  14,1±,1  - - - - 

 Wysokość ciała [cm] 174,7±5,4†  174,7±5,6†  175,2±5,4†  174,5±5,6†  0,04 n.s. 0,46 n.s. 

 Masa ciała [kg] 62,5±7,9  62,5±8  62,2±7,7  61,5±8,1#  0,00 n.s. 0,84 n.s. 

 Zasięg jednorącz [cm] 227,9±7,9†  227,7±8†  228,5±8†  227,3±8,2†  0,02 n.s. 0,24 n.s. 
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 Zasięg w ataku [cm] 277,3±8,4†  277,6±8,6†  277,4±8†  276,8±8,9†  0,36 n.s. 1,05 n.s. 

 

Wysokość skoku w ataku 

[cm] 
49,3±6,5  49,8±6,8&  49,0±6,1†  49,5±6,8# 

 0,90 n.s. 0,56 n.s. 

 Zasięg oburącz [cm] 222,2±25,9  222,5±23,7  225,7±7,8  223,4±18,4&  0,10 n.s. 0,32 n.s. 

 Zasięg bloku [cm] 260,4±29,2†  260,8±26,7  264,1±7,3  261,4±19†  0,24 n.s. 0,58 n.s. 

 

Wysokość skoku w bloku 

[cm] 
38,5±5,3  38,6±5,7†  38,4±4,9  38,0±5,2& 

 0,72 n.s. 1,40 n.s. 

 Wyniki testu Zig-Zag [s] 16,2±1,1  16,1±1  16,2±1  16,3±1,1  0,12 n.s. 0,94 n.s. 

Dziewczęta – zakwalifikowane        N=107               N=88                  N=61                     N=33      

 Wiek kalendarzowy CA 14,83±,1  14,52±,1  14,29±,1  14±,1  - - - - 

 Wysokość ciała [cm] 180,9±5,2  179,5±4,9  180,2±4,9  182,4±4,5  0,62 n.s. 5,13 n.s. 

 Masa ciała [kg] 65,1±7,8  63,3±6,9  62,8±8,6  65,3±7,5  0,01 n.s. 0,14 n.s. 

 Zasięg jednorącz [cm] 235,8±7,5  234,3±7,1  235,4±6,9  238,3±9,3  0,91 n.s. 1,43 n.s. 

 Zasięg w ataku [cm] 288,9±7,6  286,9±7,8  287,6±7,1  291,0±8,2  0,89 n.s. 2,01 n.s. 

 

Wysokość skoku w ataku 

[cm] 
53,1±6,9  52,6±6,7  52,3±7,4  52,7±7,1 

 0,00 n.s. 0,09 n.s. 

 Zasięg oburącz[cm] 229,9±26,8  228,6±28  223±48,5  234,0±4,9  2,14 n.s. 1,31 n.s. 

 Zasięg bloku [cm] 270,2±31  269,6±32,8  261,4±56,7  275,0±5,2  1,88 n.s. 1,06 n.s. 

 

Wysokość skoku w bloku 

[cm] 
41,0±5,3  41,7±5,6  39,8±5,6  41,1±5,2 

 0,11 n.s. 0,23 n.s. 

 Wyniki testu Zig-Zag [s] 16,0±,9  16,1±1  16,1±1  16,2±,9  0,38 n.s. 0,02 n.s. 

#p<0,05, & p<0,01, and † p<0,001 wartość prawdopodobieństwa testowego w teście t-Studenta dla prób niezależnych, *p<0,05, **p<0,01, *** p<0,001 wartość 

prawdopodobieństwa testowego wielowymiarowej analizy kowariancji 
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VI. Dyskusja 

 Celem rozprawy doktorskiej było zidentyfikowanie zjawiska efektu daty urodzenia  

w wybranych zespołowych grach sportowych w Polsce. W świetle przeprowadzonych trzech 

postępowań badawczych zasadne wydaje się stwierdzenie, że problem nieświadomej 

dyskryminacji zawodników wybranych gier zespołowych ze względu na kwartał urodzenia 

istnieje. Występowanie RAE potwierdzono w każdej z badanych gier zespołowych na poziomie 

młodzieżowym. Zaobserwowano mniejszą skalę zjawiska wśród dziewcząt. Wyniki tych badań 

mają uzasadnienie w dotychczasowych doniesieniach wskazujących na występowanie RAE  

w różnych zespołowych grach sportowych (Delorme i Raspaud, 2009; Helsen i wsp., 2012; 

Karcher i wsp., 2014; Okazaki i wsp., 2011).  

 Wyniki badań pt. The Relative Age Effect in Poland's Elite Youth Soccer Players 

(Rubajczyk i, Rokita, 2018) potwierdzają występowanie RAE u młodych elitarnych zawodników 

piłki nożnej w Polsce. Dyskryminacja zawodników urodzonych w ostatnim kwartale roku jest 

zauważalna nawet w przypadku niższej dzietności w tym okresie w Polsce. Skala zjawiska  

u elitarnych młodych zawodników piłki nożnej w naszym kraju jest porównywalna z wynikami 

badań elitarnych młodzieżowych klubów piłkarskich w Niemczech i Szwajcarii (Augste i Lames, 

2011; Romann i Fuchslocher, 2011), a struktura miesięcznego rozkładu dat urodzeń jest 

charakterystyczna dla krajów Europy Środkowej. Odmienny do wyników tych studiów rozkład 

miesięcznych dat urodzeń prezentują kraje z kontynentu afrykańskiego, gdzie największy odsetek 

zawodników urodził się w ostatnim kwartale roku (Williams, 2010). Jednak warto podkreślić,  

że trudność w interpretacji tego fenomenu wynika z niemożności weryfikacji dat urodzeń 

niektórych zawodników poprzez oficjalne dokumenty. 

Mechanizmy powstawania RAE w polskim środowisku piłkarskim wydają się zbliżone  

do mechanizmów w innych krajach. Trenerzy, zawodnicy i rodzice wchodzą w szereg interakcji 

społecznych, mogących w wielu przypadkach skutkować nadmierną koncentracją  

na teraźniejszych wynikach zespołu sportowego (Hancock i wsp., 2013). Jednak w tym przypadku 

najistotniejszym elementem społecznego oddziaływania wydają się trenerzy, którzy pełnią rolę 

kierowników procesu identyfikacji talentów piłkarskich. Wiąże się to z doniesieniami Forda  

i współautorów (2010) o istotnej różnicy pomiędzy edukacją trenerów a ich rzeczywistym 

zachowaniem w praktyce boiskowej.   

 Jedną z przyczyn prowadzących do RAE w polskiej piłce nożnej może być kategoryzacja 

zawodników zgodnie z wiekiem chronologicznym (1 stycznia–31 grudnia). Ten system 

grupowania zawodników jest zgodny z wytycznymi Europejskiej Unii Piłkarskiej (UEFA) z 1997 
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roku. Ponieważ kategorie rozgrywkowe łączą zawodników z okresu 2 lat, stawiają trenerów  

w obliczu znacznych dysproporcji w budowie fizycznej podopiecznych. Istnieją też doniesienia  

o istotnych relacjach budowy ciała i koordynacyjnych zdolnościach motorycznych z procesem 

selekcyjnym w piłce nożnej (Vandendriessche i wsp., 2012), dlatego tylko komplementarne 

podejście pozwala wyeliminować wpływ RAE na postrzeganie gracza.  

Innym powodem istnienia zjawiska RAE w polskiej piłce nożnej może być koncentracja 

trenerów i instruktorów na wyniku sportowym już od najmłodszych kategorii wiekowych (Naylor, 

2007). Otoczenie treningowe, zachowanie trenera podczas gry, jak również inne czynniki 

środowiskowe zostały zdefiniowane jako kluczowe elementy w rozwoju młodych zawodników 

(Mills i wsp., 2012). W związku z tym koncentracja trenerów na wyniku sportowym, zamiast  

na rozwoju gracza, w najmłodszych kategoriach negatywnie oddziałuje na zawodników wolniej 

dojrzewających i nieco młodszych i często prowadzi do porzucenia uprawianego sportu (mniej 

minut na boisku, presja wyniku). Jest to zgodne z doniesieniami podkreślającymi,  

że w identyfikacji talentów w piłce nożnej jednym z najważniejszych kryteriów  

są uwarunkowania psychologiczne we wczesnym etapie (np. zdolność do radzenia sobie  

z porażką, zdolność do poświęceń) (Webb i wsp., 2020). 

     Wyniki postępowania badawczego pt. Doubly Disadvantaged? The Relative Age Effect  

in Poland's Basketball Players (Rubajczyk i wsp., 2017), dotyczącego młodzieżowej koszykówki  

w Polsce, są zgodne z doniesieniem Arietta i współautorów (2016), wskazującym na silne 

zjawisko RAE w młodzieżowych reprezentacjach krajów europejskich. Warto też zauważyć,  

że różnice w wysokości ciała u zawodników urodzonych w różnych kwartałach roku są podobne 

jak we francuskiej populacji koszykarzy i koszykarek (Delorme i Raspaud, 2009). W poprzednich 

studiach wskazuje się na istotne różnice w wysokości ciała zawodników pomiędzy 

wyselekcjonowaną grupą zawodników (elite) a zawodnikami prezentującymi mniejsze 

umiejętności (Drinkwater i wsp., 2008, Torres-Unda i wsp., 2013). Wyniki niniejszej pracy jednak 

pokazują, że dyskryminacja niższych zawodników jest bezpośrednio powiązana z wynikiem 

sportowym młodzieżowych drużyn koszykarskich. W szczególności dotyczy to zawodników, 

którzy urodzili się w ostatnim kwartale roku kalendarzowego. Może to wynikać z faktu, że wiek 

kalendarzowy i moment rozpoczęcia skoku pokwitaniowego są kluczowymi czynnikami 

wpływającymi na wysokość ciała młodych koszykarzy (te Wierike i wsp., 2015).  

Różnice w rozkładzie dat urodzeń oraz w wysokości ciała młodych koszykarek  

z drużyn odnoszących sukcesy są mniej widoczne niż u chłopców. Wynika to z faktu,  

że dziewczęta charakteryzują się odmienną od chłopców dynamiką dojrzewania. Wskazuje  

się na około dwuipółroczne opóźnienie rozwoju kostnego chłopców w stosunku  
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do dziewcząt w wieku dojrzewania (Baptista i wsp., 2016). Przyspieszona stabilizacja ostatecznej 

wysokości ciała dziewcząt odzwierciedla się w zacieraniu różnic antropometrycznych pomiędzy 

zawodniczkami w młodszych kategoriach rozgrywek niż u chłopców. Potwierdzają to wyniki tych 

studiów, pokazujących brak istotnych różnic w relacji do wysokości ciała zawodniczek  

a kwartałem roku oraz osiąganych statystykach meczowych w kategoriach U16 i wyżej. 

W Polsce młodzi zawodnicy i zawodniczki biorą udział w centralnych rozgrywkach od 14. 

roku życia. W tym czasie rozpoczyna się pierwsza selekcja do reprezentacji narodowych. 

Doniesienia Jakovljevica i współautorów (2016) pokazują zdecydowane różnice w budowie 

antropometrycznej oraz zdolnościach zwinnościowych u chłopców w wieku 14 lat, którzy 

wcześnie, normalnie lub późno dojrzewają. Ponad 20 cm różnicy w wysokości ciała i 12 cm 

przewagi w pionowym wyskoku mogą stanowić potężną barierę dla później dojrzewających 

utalentowanych koszykarzy. Selekcja zawodników zdobywających najwięcej punktów podczas 

gry zdecydowanie faworyzuje wyższych graczy. Potwierdzają to badania Erčulj i Štrumbelja 

(2015), wskazujące na odległość od kosza jako czynnik decydujący o skuteczności rzutów  

w młodzieżowej koszykówce. Dodatkowo podkreśla się wyższą frekwencję dryblingów i ścięć 

pod kosz niż w rozgrywkach seniorów. W tym przypadku dysproporcje w budowie 

antropometrycznej relatywnie młodszych obrońców mogą znacznie ograniczać skuteczność akcji 

defensywnych u zawodników wolniej dojrzewających. 

Podsumowując, w polskiej koszykówce RAE jest obecne w każdej kategorii rozgrywek bez 

względu na płeć zawodników. Jednak różnice w wysokości ciała powiązane z kwartałem,  

w którym urodził się gracz, są zauważalne wyłącznie w najmłodszych kategoriach. Późniejsze 

rozpoczynanie skoku pokwitaniowego przez chłopców może wiązać się z dyskryminacją 

zawodników wolniej dojrzewających, ale odnoszących sukcesy sportowe w młodzieżowych 

drużynach koszykarskich. Zawodnik urodzony w ostatnim kwartale roku kalendarzowego oraz 

później dojrzewający biologicznie wydaje się podwójnie pokrzywdzony. U dziewcząt taka 

podwójna dyskryminacja mogłaby się potwierdzić w wieku 11–12 lat, gdyby prowadzono 

ogólnopolskie rozgrywki. 

Wyniki trzeciego postępowania badawczego pt. The Relative Age Effect and Talent 

Identification Factors in Poland's Volleyball (Rubajczyk i Rokita, 2020), identyfikujące RAE  

w młodzieżowej polskiej piłce siatkowej, korespondują z wynikami innych badaczy (Campos  

i wsp., 2016; Okazaki i wsp., 2011). Warto podkreślić, że ta praca jako pierwsza pokazuje RAE 

na poziomie 14-, 15-letnich elitarnych młodych siatkarek i siatkarzy. Zaobserwowane zaburzenie 

dystrybucji dat urodzeń względem kwartału u tak młodych siatkarek i siatkarzy prawdopodobnie 

jest spowodowane kryteriami selekcyjnymi narzuconymi trenerom regionalnym przez PZPS. 
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Konieczność obecności w kadrze drużyn Turnieju Nadziei Olimpijskich ośmiu zawodników  

o określonej charakterystyce antropometrycznej powoduje nadreprezentację graczy urodzonych 

w pierwszym kwartale roku, którzy są relatywnie starsi. Zawodnicy dojrzalsi biologicznie 

posiadają zdolność do rozwinięcia wyższych wartości momentu siły w krótszym czasie,  

co bezpośrednio przekłada się na czynniki związane z grą (z ang.: game-related performance 

factors), np. wysokość skoku (Pääsuke i wsp., 2003; Sattler i wsp., 2015; Schimidt i wsp., 2014). 

Nieokreślenie wieku biologicznego oraz stadium skoku pokwitaniowego, w którym znajdują  

się zawodnicy, zaburzają trafną identyfikację talentu u młodych siatkarek i siatkarzy.  

Porównywanie zasięgów, jakimi dysponują zawodnicy w ataku i w obronie, to kryterium 

selekcyjne do szkolenia centralnego uwzględniane przez trenerów PZPS dla każdej z płci. 

Niemniej dowiedziono, że wysokie wartości poziomego skoku charakteryzują najlepszych 

męskich siatkarzy (Sattler i wsp., 2015). Warto jednak zwrócić uwagę, że w żeńskiej siatkówce 

skuteczność ataku uwarunkowana jest nie tylko wysokością skoku, ale także różnorodnością 

podejmowanych działań, doświadczeniem i kreatywnością (Araújo i wsp., 2011). W żeńskiej piłce 

siatkowej znaczenie umiejętności i zdolności do podejmowania odpowiednich decyzji jest 

istotniejsze niż charakterystyka antropometryczna zawodniczki (João i wsp., 2010). W związku  

z powyższym odmienna charakterystyka męskiej i żeńskiej siatkówki powinna oddziaływać  

na wybór kryteriów określających potencjał sportowy gracza – zgodnie z biologicznymi różnicami  

w rozwoju chłopców i dziewcząt.  

Obecnie rola zdolności koordynacyjnych i zwinnościowych w procesie doboru i selekcji  

do piłki siatkowej może być marginalizowana na korzyść budowy somatycznej zawodnika. 

Świadczą o tym wyniki powyższych studiów, gdyż zawodnicy powołani do szkolenia centralnego  

nie różnią się od graczy niepowołanych, ale występujących w TNO, pod względem uzyskanych 

czasów w siatkarskim teście zwinności. Z tego powodu podczas selekcji do NVDP wielu 

utalentowanych zawodników może stać się „zagubionym talentem” wyłącznie z powodu 

nieodpowiedniej wysokości ciała powiązanej z RAE. Korespondują z tym doniesienia Piona  

i współautorów (2015) podkreślające, że wysoki poziom zdolności koordynacyjnych to kluczowa 

cecha w seniorskiej piłce siatkowej.  

Piłka siatkowa to zespołowa gra sportowa wymagająca od zawodników kompleksowego 

przygotowania motorycznego i psychologicznego, jak również odpowiednich zdolności 

percepcyjno-kognitywnych. W modelu identyfikacji talentów siatkarskich przyjętym przez  

PZPS nie uwzględnia się skwantyfikowanej oceny umiejętności gracza podczas gry. Podczas 

TNO trenerzy na podstawie wzrokowej obserwacji i notatek dokonują oceny potencjału 

zawodnika i decyzji o jego powołaniu do NVDP. Model w tym kształcie nie uwzględnia zdolności 
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kognitywnych gracza oraz jego wiedzy taktycznej o grze (z ang.: tactical knowledge) (Gil-Arias  

i wsp., 2015), a przecież wysokie zdolności szybkiego reagowania na sytuację na boisku są istotne 

u elitarnych zawodników (Afonso i wsp,, 2012; Seung-Mth Lee, 2010). 
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VII. Wnioski i implikacje praktyczne 

 W wyniku przeprowadzonych trzech postępowań badawczych w wybranych zespołowych 

grach sportowych należy stwierdzić, że zjawisko RAE jest obecne i mocno oddziałuje na sport 

dziecięcy i młodzieżowy w Polsce. W efekcie szeregu czynników organizacyjnych, 

edukacyjnych, społecznych i ekonomicznych dzieci relatywnie starsze są sukcesywnie 

selekcjonowane do sportu i faworyzowane w stosunku do ich młodszych rówieśników.  

W konsekwencji system sportu powszechnego dostarcza ograniczoną pulę talentów, mogącą 

zasilić w przyszłości sport wysoko kwalifikowany. Data urodzenia nie wyznacza potencjału 

sportowego młodego człowieka, niemniej widoczne jest, że oddziałuje ona na zmniejszenie bądź 

zwiększenie szansy na profesjonalną karierę zawodniczą.  

W związku z identyfikacją zjawiska RAE w wybranych zespołowych grach sportowych  

w Polsce można wysnuć szereg implikacji praktycznych. W każdej z przedstawionych prac 

wchodzących w skład niniejszego cyklu publikacji omówiono ich specyfikę. Uogólniając 

propozycje rozwiązań dla gier zespołowych w Polsce, należy wyszczególnić trzy obszary:  

a) organizacji współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,  

b) edukacji trenerów i instruktorów gier zespołowych,  

c) umożliwienia bieżącej diagnostyki predyspozycji dzieci i młodzieży do danej gry 

zespołowej.  

Wydaje się, że tylko systemowe działania są w stanie ograniczyć zjawisko RAE i umożliwić 

dzieciom urodzonym w ostatnim kwartale roku kalendarzowego równe szanse w sportowym 

współzawodnictwie.  

W pierwszym obszarze dotyczącym organizacji współzawodnictwa sportowego dzieci  

i młodzieży uzasadnione wydaje się podjęcie trzech kluczowych działań:  

1. Należy ograniczyć sformalizowanie kategorii rozgrywkowych do 12 r.ż. w zespołowych 

grach sportowych. Teraz zawodnicy są grupowani i rozgrywają mecze o wynik nawet  

w kategoriach 4- i 5-latków (np. „skrzat” w piłce nożnej), co powoduje wczesną selekcję, 

zazwyczaj opartą na fizycznej dominacji relatywnie starszych zawodników. Wyniki  

nie powinny być zapisywane i publikowane w oficjalnej formie.  

2. W okresie od 12. do 14. r.ż. w sformalizowanych kategoriach wiekowych wprowadzić 

zasadę o konieczności posiadania w zgłaszanej kadrze zespołu minimum 40% 

zawodników urodzonych w II połowie roku kalendarzowego (w tym minimum 10%  

z ostatniego kwartału roku). Przepisy powinny być wprowadzane przejściowo,  

z możliwością dostosowania się związków sportowych i klubów w tym zakresie.  

Po ukończeniu przez zawodnika 14. r.ż (zakończenie ośmioklasowej szkoły podstawowej) 
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nie powinno być żadnych ograniczeń ze względu na miesiąc urodzenia w danym roku 

kalendarzowym.  

3. Kadry wojewódzkie bądź centralne prowadzone w okresie od 12. do 14. r.ż. powinny być 

zorganizowane podwójnie, tj. kadra dla wczesno i normalnie dojrzewających i kadra  

dla późno dojrzewających. 

W ramach działań w drugim obszarze warto podjąć różnorodne akcje edukujące w zakresie 

zjawiska RAE i różnic w tempie dojrzewania w ontogenezie. W programach studiów na kierunku 

wychowanie fizyczne, sport oraz kursach trenersko-instruktorskich należałoby wprowadzić 

przedmiot związany ze zjawiskiem RAE. Aby nadzorować aktualność przekazywanych kursantom 

informacji potrzebna jest ścisła współpraca pomiędzy jednostkami naukowymi specjalizującymi 

się w naukach o kulturze fizycznej a związkami sportowymi.  

Trzeci obszar praktycznych rozwiązań skierowanych na ograniczenie zjawiska RAE wiąże się 

z wykorzystaniem bezpośrednich i pośrednich metod diagnostyki stanu biologicznego jednostki. 

Świadomość trenerów i instruktorów, jak również możliwość szybkiej diagnostyki wieku 

biologicznego młodego zawodnika gier zespołowych mogą odpowiednio poprowadzić  

go w procesie treningowym. W szczególności ma to znaczenie w grupie zawodników urodzonych  

w końcowej części roku i dodatkowo wolniej dojrzewających. Porównywanie wyników testów 

motorycznych pomiędzy zawodnikami przy 2-, 5-letniej różnicy w wieku biologicznym 

zniekształca perspektywę w procesie doboru i selekcji do zespołowych gier sportowych. 

Wykorzystanie testów bezpośrednich, takich jak nieinwazyjna densytometria kostna oraz 

pośrednich (np. predykcja momentu skoku pokwitaniowego Millwarda), pozwoli dostarczyć 

cennych informacji dla osób podejmujących decyzje o przyszłości danego zawodnika.   

W związku z doniesieniami w przedłożonym cyklu publikacji należy stwierdzić, że w Polsce 

na poziomie młodzieżowym RAE istnieje w wybranych zespołowych grach sportowych. Zjawisko 

to jest obecne bez względu na płeć czy poziom rozgrywek w danej dyscyplinie.  

W przyszłości zasadne wydaje się prowadzenie badań analizujących rozkłady dat urodzeń  

zarówno w dyscyplinach indywidualnych, jak i pozostałych zespołowych grach sportowych  

w Polsce.  
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Prof. dr hab. Andrzej Rokita  

 

Zakład Zespołowych Gier Sportowych 
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OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że w pracy Doubly Disadvantaged? The Relative Age Effect in Poland's 

Basketball Players, opublikowanej w Journal of Sports Science and Medicine w 2017 roku, mój wkład  

w przygotowanie publikacji polegał na: 

• edycji tekstu manuskryptu (analiza merytoryczna oraz poprawności językowej).  

 

Wkład w przygotowanie pracy określam procentowo na ……….%. 

 

 

 

………………………………………… 
Data i podpis. 
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Doktorant w Zakładzie Zespołowych Gier Sportowych  

Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 
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Oświadczam, że w pracy Doubly Disadvantaged? The Relative Age Effect in Poland's 

Basketball Players, opublikowanej w Journal of Sports Science and Medicine w 2017 roku, mój wkład w 

przygotowanie publikacji polegał na: 

• pomocy w przygotowaniu bazy danych i analizie statystycznej.  

 

Wkład w przygotowanie pracy określam procentowo na ……….%. 
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Data i podpis. 
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opublikowanej w Journal of Human Kinetics w 2018 roku, mój wkład w przygotowanie publikacji polegał 
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• edycji tekstu manuskryptu (analiza merytoryczna oraz poprawności językowej).  

 

Wkład w przygotowanie pracy określam procentowo na ……….%. 
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Data i podpis. 
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Volleyball in Poland, opublikowanej w Frontiers in Psychology w 2020 roku, mój wkład w przygotowanie 

publikacji polegał na: 

• edycji tekstu manuskryptu (analiza merytorycznej oraz poprawności językowej).  
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