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Agenda:

1. Projekty badawczo-rozwojowe 
finansowane przez Ministerstwo 
Sportu

2. Wybrane rozwiązania 
technologiczne w sporcie

3. Ewolucja rozwiązań i aktywności 
badawczej podmiotów sportowych



Projekty badawcze 
– wiedza, technologia, innowacje, które pomagają kształtować 
przewagę

Realizacja  zadań publicznych w  ramach  Programu  „Przygotowania  
zawodników kadry narodowej do udziału  w  igrzyskach  olimpijskich  
oraz  przygotowania  i  udział  w  mistrzostwach świata  i  Europy  w  
sportach  olimpijskich  w  2019  roku” finansowanego przez 
Ministerstwo Sportu

Celem  jest  optymalizacja  przygotowań  polskich  zawodników  do  
najważniejszych  imprez sportowych i podnoszenie potencjału 
polskiego sportu na poziomie wyczynowym. 



Modelowanie pozycji lotnej zawodników skoków 
narciarskich po wdrożeniu nowych rozwiązań 

technicznych wyposażenia

Koordynator projektu: dr Piotr Żmijewski

Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu





• Dyrektor koordynator ds. skoków narciarskich i kombinacji norweskiej 
w Polskim Związku Narciarskim, Adam Małysz, zapowiada że być 
może będzie to "bomba" technologiczna na miarę zapięć, dzięki 
którym Simon Ammann wywalczył dwa złote medale na ZIO w 
Vancouver w 2010 r.

• W sezonie zimowym polscy skoczkowie prawdopodobnie będą mogli 
wykorzystać nowinki technologiczne, które mają dać im przewagę 
nad konkurencją. Prototypy były ostatnio testowane w tunelu 
aerodynamicznym, a wyniki były zachęcające - dowiedział się 
nieoficjalnie portal sport.pl.

https://sportowefakty.wp.pl/skoki-narciarskie/845332/skoki-polacy-jak-ammann-na-io-adam-malysz-
zapowiada-technologiczna-bombe

https://sportowefakty.wp.pl/skoki-narciarskie/845332/skoki-polacy-jak-ammann-na-io-adam-malysz-zapowiada-technologiczna-bombe




Teoretyczne podstawy problemu badawczego



Udoskonalone stanowisko testowe
Testy nowych rozwiązań technicznych sprzętu



Wykorzystanie polskiej specjalistycznej infrastruktury 
badawczej



Adaptacja warunków dla osiągnięcia najlepszej 
specyficzności testów oraz zachowania 
bezpieczeństwa



Adaptacja warunków dla osiągnięcia najlepszej 
specyficzności testów oraz zachowania 
bezpieczeństwa





Wymierne efekty



Zaangażowanie kadr młodzieżowych 
– efekty, które zaprocentują na kolejnych Igrzyskach 



Bezpieczne stanowisko do kształtowania pozycji lotnej 
– znacznie niższe ryzyko urazu niż na skoczni



Podniesienie poziomu technologicznego strojów 
zawodników sportów saneczkowych

Koordynator projektu: dr Piotr Żmijewski

Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu





Faza konceptualizacji i operacjonalizacji -
analiza trendów, danych i opracowań naukowych



Geneza projektu

• Implementacja rozwiązań w 
innych reprezentacjach

• Trwa wyścig zbrojeń

• W Wlk. Brytanii czy Australii 
realizowane są liczne 
projekty badawcze we 
współpracy z instytutami i 
uczelniami.



Obszary wyzwań – szansa poprawy



Technologia materiałowa 
– szczegół, który ma znaczenia



Technologia materiałowa 
– szczegół, który ma znaczenia

Materiał naturalne Materiał sztuczne



Rozpoznanie i wykorzystanie najlepszych przykładów ze 
świata - laboratorium w Australii 
– wieloletnie programy badawcze



Utworzenie stanowiska pomiarowego na potrzeby przyszłych 
analiz aerodynamicznych materiałów na stroje sportowe



Utworzenie stanowiska pomiarowego na potrzeby przyszłych 
analiz aerodynamicznych materiałów na stroje sportowe



Rysunek Widok przestrzeni pomiarowej z różnymi ustawieniami cylindra pomiarowego. 
A) ustawienie pod kątem prostym, b) pod kątem 120 stopni, c) pod kątem 135stopni.



Przebieg wsp. oporu w funkcji prędkości wyrażonej w km/h dla parametrów pomiaru przy ustawieniu pod kątem

120 stopni do kierunku napływu.



Pierwsze testy 
– próbki strojów na zawody



Implikacje do wielu sportów 
– szansa na przyszłe projekty dla kilku reprezentacji





Ocena próbek materiałów na stroje kolarskie, różne kąty natarcia



Badania eksperymentalne rozwiązań technicznych 
ukierunkowane na poprawę prędkości dojazdowej

Koordynator projektu: dr Piotr Żmijewski

Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu



Testy aerodynamiczne sprzętu dla kadry skoków narciarskich 
– Instytut Sportu animuje aktywność badawczą innych 
instytutów

Badania aerodynamiczne narty z innowacyjnymi elementami wyposażenia





Poszukiwanie przewagi technologicznej







Doniesienia prasowe



Przygotowawcza optymalizacja numeryczna wybranych 
elementów wyposażenia saneczkarzy

Koordynator projektu: dr Piotr Żmijewski

Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu





Interdyscyplinarne podejście do rozwiązania problemów 
badawczych i szkoleniowych 















Analizy aerodynamiczne sylwetki i sprzętu



Analizy aerodynamiczne sylwetki i sprzętu



Przykładowe wyniki analiz aerodynamicznych



Przykłady optymalizacji dla pozycji wybranych 
zawodników



Kooperacja Instytutu Sportu 
i Politechniki Warszawskiej



Teoretyczne podstawy problemu badawczego



Aerodynamika narciarstwo alpejskie





Doskonalenie sylwetki zjazdowej na podstawie wskaźników 
aerodynamicznych
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Utworzenie stanowiska pomiarowego

• Zdjęcia PW



Przykładowe wyniki
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Upowszechnianie wyników 
– edukacja/szkolenia



Zadanie: monitorowanie trendów i gromadzenie informacji o ośrodkach 
prowadzących badania
Łyżwiarstwo 



Łyżwiarstwo szybkie 
– analiza kostiumów



Łyżwiarstwo szybkie 
– analiza kostiumów



Bobsleje & Skeleton 
– doskonalenie taktyki pokonania toru i optymalizacji sprzętu





Badania tarcia na śniegu 
– dobór sprzętu i smarów

Centrum Badawcze na Uniwersytecie w Insbrucku (tribometr)



Startupy jako dostawcy rozwiązań



72



73



74





76



















TOP10 SportTech EuroComp. in funding > 20 mln €







Technologia wspierająca ocenę realizacji zadań 
taktyczno-technicznych oraz lokomocyjnych



Fishbrain
(TOP10 SportTech EuroComp. in funding – 11 mln €) 





Akcelartory przy klubach piłkarskich
FC Koln









Real Madrid Next

Real Madrid Next koncentruje się na 6 
obszarach:
- E-zdrowie
- Wydolność
- Zaangażowanie fanów
- Tworzenie materiału audiowizualnego i 

cyberbezpiecenstwo
- Infrastruktura społeczna

Real Madrid Next – „the new brand for innovation with the 
collaboration of start-ups and companies looking for better 
performance features and sporting and economic strength as well 
as making the most of what those involved with the club have to 
offer.”

Real Madryt Next - „nowa marka innowacji we współpracy ze start-
upami i firmami poszukującymi lepszych wyników oraz 
oddziaływania na sport i ekonomię, a także wykorzystująca w pełni 
to, co mają do zaoferowania kluby”.
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Centrum Badawczo-Rozwojowe
– PROCES, MIEJSCE, LUDZIE, MISJA
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DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA I EKSPERCKA

Science4Footbal Congress to międzynarodowe
wydarzenie naukowo-eksperckie z udziałem:

• naukowców, 
• sztabów szkoleniowych
• odbiorców technologii
• przedstawicieli klubów i podmiotów branży 

sportowej
• mediów sportowych

Cele:

• zbudowanie platformy interakcji na rzecz
promocji i marketingu innowacji

• wspieranie kształtowania wizerunku Klubu jako
organizacji tworzonej przez ekspertów

• animacja aktywności biznesowej ze start’upami
– realizacja zadań akceleratora

• dywersyfikacja przychodów Klubu

Organizacja Science4Football Congress 2 w dniach 1-2 maja 2019 r.

Science4Football Congress
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Zwycięża w StartUp Challange
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INSPIRACJE – NAJLEPSZE PRAKTYKI
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INSPIRACJE – DOBRE PRAKTYKI

Algorytmy postępowania
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GENEZA I ROZWÓJ CBR LEGIA 
LAB
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2015 – 2016 

Budowanie relacji krajowych i międzynarodowych w obszarze nauki 
(ośrodki akademickie, akceleratory, kluby posiadające laby etc. ) 

- wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań np. GPSports
- pierwsze pojedyncze projekty z Instytutem Sportu

2018-2020 

Zadania organizacyjne i rozwojowe
- pozyskiwanie środków na działalność badawczą-rozwojową
- uczestnictwo w pracach – Akcelerator Startup’ów
- bieżąca współpraca ze sztabami
- upowszechnianie wiedzy i rezultatów prac



SIEĆ WSPÓŁPRACY 
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AWFiS
Gdańsk

• Badania genetyczne 

• Potencjał do 
pozyskiwania grantów 
badawczych 

Politechnika 
Warszawska

• Badania materiałowe i 
wsparcie w 
wytwarzaniu 
prototypów urządzeń

• Prace inżynierskie

• Zakup usług 
badawczych i wdrożeń

• Zasoby kadrowe do 
prac badawczych

• Projekty 
informatyczne i 
medyczne

• Usługi B+R

• Praktyki 
studenckie

Medycyna i sport

Innowacje / Start-up

Edukacja i upowszechnianie wiedzy



WIODĄCE OBSZARY DZIAŁANIA 
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1. Prowadzenie kompleksowych badań
zmierzających do opracowywania i
przygotowywania do wdrożenia innowacyjnych
rozwiązań procesowych w zakresie
algorytmów i metodyk pracy szkoleniowej i
rehabilitacji z zawodnikami rożnych dyscyplin,
a przede wszystkim piłki nożnej.

2. Prowadzenie badań nad opracowaniem i
implementacją innowacyjnych technologii
materiałowych i konstrukcyjnych w zakresie
wsparcia i poprawy wyników zawodników,
zwiększenie efektywności procesów
rehabilitacji oraz oceny postępów w
rekonwalescencji i maksymalizacji zdolności
wysiłkowych.

3. Realizacja zadań badawczych celem
optymalizacji procesów treningowych w
kierunku uzyskania najlepszych i
najkorzystniejszych warunków zdrowotnych i
wydolnościowych zawodników.

4. Opracowywanie bazy wiedzy oraz skryptów i
podręczników postępowania na podstawie
wyników badań, osiąganych rezultatów i
dobrych praktyk.

5. Prowadzenie działań zmierzających do ciągłego
doskonalenia opracowywanych planów
treningowych, planów zajęć, przygotowania

Foto: Mateusz Kostrzewa
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Zasoby zew.

Kierownik LegiaLAB

ZASOBY I ZARZĄDZANIE

Zarządzanie projektowe 
z wykorzystaniem technik zwinnych
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Lekarz L1

Trener przygotowania fiz. 1

Fizjoterapeuta 1 L1

Fizjoterapeuta 2 L1

Trener przygotowania fiz. 1

Dietetyk

Analityk

Trener

Lekarz L1

Trener przygotowania fiz. 1

Fizjoterapeuta 1 L1

Fizjoterapeuta 2 L1

Trener przygotowania fiz. 1

Dietetyk

Analityk

Trener

Zaangażowanie w projekt

Zatrudnienie bieżące

Działalność naukowa podlegająca 
uldze B+R (200%)



Badania i testy 
przedkontraktowe 

Opracowanie trafnych i rzetelnych protokołów 
diagnostycznych

Budowanie banku wiedzy

Badanie diagnostyczno-wdrożeniowe 
ukierunkowane na:
- scharakteryzowanie profilu zawodnika
- dostarczenie danych wyjściowych do 

optymalizacji dobory obciążeń treningach
- gromadzenie danych służących ocenie 

postępów kształtowania zdolności wysiłkowych
- możliwość oceny efektywności treningowej

„Paszport zawodnika”  - usystematyzowana historia 
i profil zawodników, rzetelna ocena na potrzeby 
działań  kontrolnych i kontraktowych
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Legia LAB
analiza użytkowa rozwiązań 
technologicznych

Działalność ekspercka polegającej m.in. na:

-Identyfikacji luki wiedzy i doborze usług badawczo-
rozwojowych ukierunkowanych na dynamiczny rozwój 
projektowanych rozwiązań i kluczowych funkcjonalności 
produktów

-Animowaniu relacji pomiędzy startupem a odbiorcą 
technologii

-Pozyskaniu wykonawców i podwykonawców usług B+R

-Testach pilotażowych, wdrożeniowych i użytkowych 
rozwiązań produktowych  i procesowych

-Networkingu z obszarami biznesu oraz badań i wdrożeń 
licznych partnerów wnioskodawcy

-Nabyciu pożytków do know-how, komercjalizacji oraz 
marketingu i dyfuzji innowacji

-Działaniach post akceleracyjnych (prezentacja i promocja 
Startupów na spotkaniach z inwestorami oraz na imprezach 
sport & tech organizowanych przy okazji imprez sportowych 
w Polsce i Europie
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Case: SAG & Legia



DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA I EKSPERCKA

20% efektywnego wysiłku odpowiada za 80% efektów pracy
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Identyfikacja 
problemu

Wdrożenie 
rozwiązań

Edukacja i 
ewaluacja
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SOCCERLAB & APLIKACJA DLA
ZAWODNIKÓW

System zarządzania zasobami,
w tym nowa aplikacja dla zawodników:

• Zarządzanie zespołem
• Plany treningowe
• Wyniki testów wydolnościowych
• Ocena medyczna – historia urazów
• Kalendarz i planowanie aktywności
• Analizy wideo
• Monitorowanie regeneracji i dyspozycji 
• Wymiana dokumentacji
• Bezpieczeństwo



Dziękuję za uwagę


