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Odnowa biologiczna w strzelectwie sportowym 
 

1. Wprowadzenie 

Każda dyscyplina ma swoją specyfikę. Różni się od innych dyscyplin nie tylko 
rodzajem i charakterem ruchu ale również zupełnie innym podejściem pedagogicznym, 
psychologicznym oraz medyczno-biologicznym. 

Mówiąc o podejściu pedagogicznym mamy na myśli: 
 odpowiednie planowanie programu treningowego (indywidualne dla każdego 

zawodnika) 
 optymalne planowanie mikro-,mezo- i makrocykli 
 poprawne metodycznie połączenie wysiłku i wypoczynku 
 zapobieganie znużeniu –organizacja czynnego i biernego wypoczynku 
Przez podejście psychologiczne rozumiemy: 
 wprowadzenie specjalnych form relaksu celem eliminacji napięcia psychicznego 

zawodnika (hipnoza, trening autogenny, muzykoterapia oraz inne formy 
atrakcyjne dla zawodnika) 

 tworzenie optymalnego klimatu, warunków i stosunków interpersonalnych 
w zespole 

 odpowiednia współpraca między trenerem, lekarzem, psychologiem i terapeutą 
celem wykształcenia odpowiedniej odporności psychicznej u zawodnika. 

Podejście medyczno-biologiczne polega na: 
 otoczeniu zawodnika odpowiednią opieką zdrowotną (lekarz, fizjoterapeuta, 

przychodnia sportowo-lekarska) 
 przygotowanie optymalnej diety na poszczególne okresy treningowe i startowe 
 wykorzystanie dostępnych preparatów o wysokiej wartości odżywczej, środków 

wzmacniających i witamin (lekarz, dietetyk) 
 zastosowanie metod z zakresu medycyny fizykalnej 
 utworzenie banku informacji o aktualnym stanie funkcjonalnym organizmu 

sportowca (ścisła współpraca trenera, lekarza, fizjoterapeuty i psychologa) 
Strzelectwo sportowe jest dyscypliną, gdzie istotny wpływ na końcowy rezultat 

sportowy ma każdy najdrobniejszy szczegół (trening, bierny i czynny wypoczynek, sen, 
uregulowana praca lub nauka w szkole, odpowiednia odnowa biologiczna). 

2. Pojęcie odnowy biologicznej 

Odnowa biologiczna to świadome działanie na organizm za pomocą różnych, 
naturalnych środków i warunków środowiskowych mających na celu ułatwienie 
i przyspieszenie fizjologicznych procesów wypoczynkowych z polepszeniem jego 
zdrowia i wydolności. 

Z odnową biologiczną ściśle związane są pojęcia przetrenowania i znużenia oraz 
odpoczynku. 

Przetrenowanie, to przewlekłe przemęczenie o znacznie nasilonych objawach 
wyczerpania. Powstałe przemęczenie wymaga kilkutygodniowego wypoczynku dla 
odbudowy naruszonych rezerw ustrojowych i przywrócenie równowagi funkcjonalnej. 
Początkowe oznaki to: bóle głowy, brak snu, brak apetytu, bóle mięśni, niechęć do 
pracy. Dalszy rozwój tego stanu doprowadza do zmniejszenia obciążeń treningowych 
lub przerwania ich na pewien czas. Uczucie znużenia może wystąpić u zawodnika dla 



60 Edmund Cichomski  

 

Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwiązania szkoleniowe), zeszyt nr 3, Wrocław, 2006 

którego zadania są zbyt łatwe i wykonywane bez trudności. Usuwanie znużenia jest 
możliwe przez pobudzenie aktywności atrakcyjnymi bodźcami np.: zmiana zajęć. 

 Można wyróżnić 2 fazy odpoczynku: 
 I faza: przez pierwsze 2-4 minuty po zaprzestaniu pracy występuje gwałtowny 

spadek tętna, ciśnienia krwi, wentylacji płuc i rytmu oddechowego 
  II faza: charakteryzuje się powolniejszym spadkiem wszystkich składników 

fizjologicznych w zależności od intensywności i długości wysiłku. Mogą one 
powracać do normy po kilku minutach a nawet po kilku godzinach. 

3. Zadania odnowy biologicznej 

Zadania jakie ma spełniać postępowanie odnawiające podzielić można na:  
 zadania bezpośrednio współdziałające z treningiem 
 zadania profilaktyczno-uzupełniające 

1. Aktywizacja procesów wypoczynkowych- ułatwienie biologicznych tendencji do 
wyrównywania zaburzeń powstałych pod wpływem wykonywanej pracy fizycznej. 
Ta aktywizacja może nastąpić pod wpływem masażu oraz odpowiedniej diety. 

2. Profilaktyka i zmniejszenie skutków przeciążeń powolnych- do tych przeciążeń 
doprowadza wielokrotne, choćby minimalne przekroczenie wytrzymałości 
poszczególnych ogniw układu ruchu lub organów wewnętrznych. Zmiany powolne 
mogą przez długi czas nie zaburzać sprawności zawodnika w sposób zauważalny 
przez trenera a nawet przez samego zawodnika. Procesy zużycia będą się nasilały 
i wystąpi np.: 
 mniejsza odporność na zmęczenie 
 ból powysiłkowy 

Mikrourazy doprowadzające do przeciążeń powolnych mają charakter: 
mechaniczny, termiczny i toksyczny (przewlekłe zakwaszenie). 

Dolegliwości przeciążeniowe są zmienne w czasie i natężeniu i dlatego są często 
lekceważone przez zawodników. Trzeba stosować wszelkie środki jakimi dysponuje 
trener w porozumieniu z lekarzem i fizjoterapeutą, dla jak najwcześniejszego 
zachowania wysokiej wydolności narządu ruchu. 
3. Hartowanie – uodpornienie organizmu na zmiany warunków środowiskowych przez 

ćwiczenia mechanizmów adaptacyjnych (np.: zmiany stref klimatycznych 
i czasowych) 
Te sytuacje wymagają hartu fizycznego i psychicznego. Mechanizmy adaptacyjne 

Podlegają wytrenowaniu a także można zwiększyć wytrzymałość psychiczną. Stan 
odporności psychofizycznej i wysokiej zdolności adaptacyjnej musi być podtrzymywany 
regularnymi ćwiczeniami i choćby krótkimi zabiegami, gdyż w przeciwnym wypadku 
zakres ogólnego zespołu przystosowania zmniejsza się. Szybkie osiągnięcie pełnego 
wypoczynku jest łatwiejsze przy zachowaniu ścisłej współpracy zawodnika, trenera, 
lekarza, fizjoterapeuty a w wielu przypadkach także psychologa. Konieczne są także 
urządzenia i sprzęt, które umożliwiają wypoczywanie zarówno w trakcie treningu 
i zawodów, jak i po ich zakończeniu. 

Do niezbędnego sprzętu i urządzeń należy zaliczyć: 
 wygodne fotele lub leżaki w szatniach 
 widne i obszerne szatnie oraz bufety nastawione na potrzeby żywienia 

sportowców 
 urządzenia higieniczno-sanitarne i specjalne wydzielone urządzenia 

odnawiająco-lecznicze. 
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4. Zasady stosowania środków odnowy biologicznej 

a) Dostosowanie ćwiczeń i ich rytmu do możliwości psychofizycznych zawodnika 
(stan wytrenowania i aktualna wydolność) 

b) Celowo organizowana rozgrzewka dopasowana do reaktywności ćwiczącego. 
Rozgrzewka przed treningiem lub startem ma wpływ nie tylko na osiągnięcie 
wyników ale w zasadniczym stopniu na profilaktykę urazów i przeciążeń 
powolnych. 

c) Stosowanie przerw wypoczynkowych w czasie zajęć. Za korzystne przerwy 
uważa się przerwy krótkie i częste przeciętnie od 3 do 5 minut, maksymalnie 10 
minutowe. 

d) Przerwa śród treningowa może być wykorzystana do wykonania doraźnych 
zabiegów odnawiających. 

e) Bieżące uzupełnienie strat wodno-elektrolitowych oraz w czasie długotrwałych 
wysiłków także strat energetycznych. 

f) Środki odnawiające należy dobierać zgodnie ze znajomością fizjologii wysiłku 
charakterystycznej dla Strzelectwa Sportowego 

g) Środki odnowy biologicznej należy stosować zgodnie z zasadą stopniowania 
intensywności zabiegów, cykliczności i systematyczności co w konsekwencji ma 
doprowadzić do uzyskania lepszych rezultatów na strzelnicy. 

5. Programowanie odnowy biologicznej 

5.1. Odnowa w okresie przygotowania ogólnego 
 Chłodne lub ciepło- zimne natryski (hartujące) zakończone intensywnym 

automasażem  
 (rozcieranie ciała) 
 ciepło –chłodno -ciepłe naprzemienne natryski bezpośrednio po treningach 
 2-3 razy w tygodniu po treningach, kąpiele ciepłe normalne lub mineralne, masaż 

ręczny lub podwodny. Przy intensywnym codziennym treningu można stosować 
na zmianę ciepłą kąpiel –masaż ręczny – masaż podwodny 

 naświetlanie ogólne lub miejscowe lampą bioptron lub solux co drugi dzień 
 1 raz na 7-10 dni sauna lub wieczorna gorąca kąpiel w celu obfitego pocenia 

5.2. Odnowa w okresie przygotowania specjalnego 

Stosuje się w tym okresie często zabiegi lokalne, szczególnie na eksploatowane 
partie mięśni i stawy. Są to: 

 kąpiele mineralne ciepłe lub gorące, masaże ręczny i wirowy, naświetlania 
soluxem, ciepłe kompresy 

 zabiegi ogólne przegrzewające organizm (sauna lub kąpiel ciepła) do 3 razy 
w tygodniu 

 masaż treningowy o charakterze lokalnym (na grupy mięśniowe nadmiernie 
przeciążone) 

 bardzo ważne jest w strzelectwie sportowym aby regularnie stosować ćwiczenia 
korygujące, gdy praca zawodnika tej dyscypliny sportu jest wybitnie asymetryczna. 
Ćwiczenia wyrównujące i korygujące asymetrię będą nie tylko korzystnie wpływać 
na zdrowie zawodnika ale będą podnosić jego poziom sportowy. 

5.3. Odnowa w okresie głównym (startowym) 

 natryski letnio-ciepłe o małym ciśnieniu 
 kąpiele mineralne letnio-ciepłe 
 masaże podwodne o temperaturze wody do 33°C 
 zabiegi hartujące, jeśli zawodnicy są już do nich przyzwyczajeni 
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5.4.Odnowa w okresie przejściowym 

Zarówno trening jak i zabiegi odnowy biologicznej powinny mieć charakter ogólny. 
W tym okresie stosuje się: 

 kąpiele solankowe 
 masaże podwodne 
 okłady i kąpiele borowinowe 
 saunę 
 masaż podtrzymujący sprawność fizyczną i psychiczną. Najskuteczniejszą 

będzie masaż punktowy w oparciu o punkty biologicznie aktywne, który 
oddziaływuje na cały organizm a celem którego jest doprowadzenie organizmu 
do równowagi energetycznej. 

 
6. Uwagi końcowe 

 We wprowadzeniu stwierdziłem, iż każda dyscyplina sportu ma swoją specyfikę. 
W Strzelectwie Sportowym każda konkurencja jest zupełnie inna. Diametralnie różne 
jest skupienie (koncentracja) zawodnika strzelającego do rzutków, ruchomej tarczy 
a jeszcze inne strzelającego z karabinu sportowego czy pistoletu. Tylko dobra 
znajomość każdego zawodnika z osobna oraz specyfiki konkurencji przez fizjoterapeutę 
pozwoli na właściwe przygotowanie psychofizyczne zawodnika do startu i do 
osiągnięcia przez niego sukcesu. W każdym spotkaniu przed startem jest oddziaływanie 
na punkty, które znoszą lęk, objawy tremy, przywracają spokój, rozładowują napięcie 
i zdenerwowanie, zapewniają spokojny sen w nocy poprzedzającej zawody 
i przywracają „olimpijski spokój". 

 
 

 
 


