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Bardzo wysoki i intensywny rozwój sportu we współczesnym świecie, silna 
konkurencja na arenie międzynarodowej wymaga stałego doskonalenia się zarówno 
zawodnika jak i trenera. 

Coraz większą uwagę należy poświęcić doskonaleniu systemu szkolenia, gdzie 
ważną rolę odgrywa system naboru młodych adeptów strzelectwa sportowego. 

We współczesnym sporcie dzieci i młodzieży często gubione są proporcje pomiędzy 
potrzebami i możliwościami rozwojowymi, a celem jest dążenie do maksymalnego 
wyniku sportowego. 

Bardzo często w procesie szkolenia sportowego dzieci zapominamy o proporcjach 
pomiędzy etapem szkolenia wszechstronnego, ukierunkowanego i specjalistycznego. 
Być może powodem tego są instytucje społeczne (stowarzyszenia) będące 
podstawowym elementem systemu polskiego sportu. System współzawodnictwa dzieci i 
młodzieży wymaga, aby zawodnik w wieku młodzika (14-15 lat) potrafił strzelać 
wszystkie konkurencje w swoim rodzaju broni. Tak, więc powstaje pytanie: kiedy należy 
rozpocząć szkolenie dzieci, jaki czas jest potrzebny, aby nauczyć zawodnika 
prawidłowych postaw strzeleckich. 

Wraz z rosnącym poziomem sportu wyczynowego większą uwagę poświęca się 
doskonaleniu systemu szkolenia. Tak, więc dążąc do osiągnięcia wysokich wyników, 
przystosowujemy organizm dzieci do budowania określonego modelu umiejętności 
ruchowych danej specjalizacji. Dążymy do zbudowania takiego modelu treningu, który 
dałby najlepsze efekty. 

Początkowe efekty wzrostu poziomu umiejętności – wyniku sportowego osiągamy 
stosunkowo szybko i łatwo. Znacznie trudniej jest kierować dalszym szkoleniem 
treningowym, tak, aby uzyskać optymalny model mistrzostwa sportowego. 

Musimy jednak pamiętać, że „... sukcesy uzyskiwane w wieku dziecięcym lub 
młodzieżowym nie zawsze znajdują odzwierciedlenie w wieku dojrzałym” (Pilicz 1997). 

 
 

Organizacja naboru 
Z wielu obserwacji wynika, iż najlepszym sposobem organizowania naboru jest 

współpraca między Klubem a Szkolnym Związkiem Sportowym i bezpośrednio ze 
Szkołą. Mamy wtedy szeroki obraz dzieci w danym roczniku. Umożliwia nam to 
przeprowadzenie dużej selekcji i wyboru „najzdolniejszych” jednostek, które 
w późniejszej perspektywie mogłyby osiągnąć poziom mistrzostwa sportowego. 

Podczas wieloletniej współpracy ze Szkolnym Związkiem Sportowym 
przeprowadzamy  zawody podczas, których prowadzimy wstępną selekcję do naboru 
typując dzieci do dalszego szkolenia. Zawody cieszą się coraz większą popularnością 
jak przedstawia tabela 1. 
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Tab. 1 Liczba startujących szkół i uczestników w Mistrzostwach Szkół Wrocławia 
 w strzelectwie Sportowym (*- szkoły podstawowe i gimnazja). 

Rok Ilość szkół Ogólna ilość dzieci 
2001 20 300 
2002 14 210 
2003 24 361 
2004 43* 689* 
2005 28 467 
2006 81* 1344* 

Po zawodach zwiększa się zainteresowanie, przychodzą nie tylko uczestnicy 
zawodów, ale również inni chętni do uprawiania strzelectwa. Liczba ta sięga czasami 
nawet do 300 osób. Czas trwania okresu wstępnego naboru wynosi 4-6 tygodni. Jego 
zadaniem jest przeprowadzenie skutecznego doboru dzieci do dalszego szkolenia, 
która mają największe predyspozycje. 

Jednym z głównych problemów jest wyznaczenie obiektywnych kryteriów.  
Uważamy, że należy kierować się węższymi kryteriami na etapie naboru. 

 
Cechami, na które zwracamy najwyższą uwagę są: 

1. Zdolność do koncentracji uwagi na wykonywanym zadaniu 
2. Statyka ciała – ruchy mimowolne w postawie z bronią 
3. Koordynacja wzrokowo-ruchowa  
4. Uzyskiwane skupienie na tarczy 

 
Ad.1. Obserwujemy szybkość i łatwość przyswajania informacji podanych przez 

trenera o sposobie oddawania strzału. Informacja przekazywana jest dzieciom poprzez 
pokaz i objaśnienia słowne.  

Przykładowe zdjęcia dzieci, które po uzyskaniu takiej samej informacji  
różnie ją odbierają: 
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Ad. 2. Obserwujemy osoby pod względem zachowania oraz czy nie posiadają 
zbędnych przyruchów, które dyskwalifikują daną osobę do strzelectwa 

 

Dziecko po wielokrotnym przekazie informacji nadal nie potrafiło  
przyjąć poprawnej postawy strzeleckiej. 

 
Ad. 3. Dzieci często nie potrafią skoordynować kilku elementów w jednym czasie 

takich jak: ułożenie postawy, zgranie przyrządów celowniczych, wyciskanie języka 
spustowego itd. 
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Przykładowe zdjęcia dzieci mających problem ze skoordynowaniem ruchów. 
 

Ad.4. W poniższych tarczach widać jak różne skupienie uzyskują dzieci, tak więc nie 
kierujemy się tylko wielkością skupienia gdyż po kilku treningach skupienia ulegają 
poprawie.  
 

  
 
Celem naszym jest wyłonienie najzdolniejszych zawodników, którzy wykazują 

predyspozycje do strzelectwa, najlepiej przyswajają wiedzę i umiejętności, które 
wykorzystają w czasie walki sportowej. 

Wiek rozpoczynania szkolenia i współzawodnictwa 

Wracając do pytania postawionego na początku, kiedy należy rozpocząć szkolenie? 
W Polsce istnieją administracyjne decyzje dotyczące kategorii wiekowych 

wskazanych do rozpoczynania treningów i uprawiania określonych form ruchu. 
Dyspozycje takie wydaje w formie rozporządzenia Minister Zdrowia (tab. 2).  

 
Tab. 2. Kategorie wiekowe umożliwiające rozpoczęcie treningów i uprawianie określonych 

dyscyplin sportu, uwzględniające potrzebę szczególnej ochrony zdrowia dzieci oraz młodzieży 
(stan prawny na dzień 30.11.2003 r.) 

Kategoria Forma ruchu 
Do ukończenia 6 roku życia Wszystkie dyscypliny sportu oparte na naturalnych formach ruchu 

w formie gier i zabaw ruchowych 
Od rozpoczęcia 7 roku życia Dyscypliny sportu oparte na naturalnych formach ruchu, kształtujące 

koordynację ruchu, nie przeciążające wybiórczo narządu ruchu 
Od rozpoczęcia 9 roku życia Dyscypliny sportu kształtujące oprócz zwinności, także szybkość 

i dynamikę ruchu 
Od rozpoczęcia 11 roku życia Dyscypliny sportu kształtujące wytrzymałość i siłę 
Od rozpoczęcia 14 roku życia Dyscypliny sportu polegające na wprowadzeniu w pełnym zakresie 

treningu wytrzymałościowego 
Od rozpoczęcia 18 roku życia Dyscypliny sportu polegające na wprowadzeniu statycznych ćwiczeń 

siłowych 
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Istotne znaczenie ma dla działalności szkoleniowej wiek rozpoczynania treningu. 
Oto orientacyjna tabela wiekowa wg H. Sozańskiego (tab. 3) 

Tab. 3. Orientacyjny wiek rozpoczynania treningu w dyscyplinach sportu 
Wiek(lata) Dyscypliny sportu 

7-8 i wcześniej Pływanie, łyżwiarstwo figurowe, gimnastyka artystyczna i sportowa (dziewczęta), tenis 
8-9 i wcześniej Akrobatyka, gimnastyka sportowa (chłopcy), skoki do wody, skoki narciarski, 

narciarstwo zjazdowe 
9-11 Dwubój zimowy, narciarstwo biegowe, skoki na batucie, żeglarstwo 
10-11 Zapasy, wioślarstwo, łyżwiarstwo szybkie, koszykówka, siatkówka, hokej na lodzie, piłka 

nożna, piłka ręczna, piłka wodna, szermierka, łucznictwo 
11-12 Kajakarstwo, LA, strzelectwo kulowe, jeździectwo, pięciobój nowoczesny, saneczkarstwo 
12-13 Boks, kolarstwo 
13-14 Podnoszenie ciężarów, strzelectwo śrutowe 

 
Wg innych autorów np. T.O. Bompa – York University wiek rozpoczynania treningu 

w strzelectwie sportowym jest pomiędzy 12-15 rokiem życia. 
Kolejnym przykładem norm wiekowych dopuszczenia do szkolenia sportowego 

dzieci i młodzieży do zajęć wstępnych, ukierunkowanych i do specjalistycznego 
szkolenia przedstawia poniższa tabela 4. 

 

Tab. 4. Normy wieku kalendarzowego dopuszczenia do szkolenia sportowego dzieci 
i młodzieży do zajęć wstępnych, do ukierunkowanego treningu i do specjalistycznego 

doskonalenia (zmodyfikowano według Bachracha); wiek rozpoczynania specjalizacji i udziału 
w zawodach sportu wyczynowego (zmodyfikowano według Ulatowskiego). 

 

Dyscyplina 
sportu 

Normy wieku kalendarzowego  
rozpoczynania szkolenia sportowego dzieci - modyfikacje 
Według Bachracha Według Ulatowskiego 

ZW UT SD RZ PUZ 
Strzelectwo: 
a) kulowe 
b) z łuku 

 
11-14 
11-13 

 
13-17 
13-17 

 
17-18 
17-18 

 
10-12 

 

 
13-14 

 
ZW – zajęcia wstępne 
UT – ukierunkowany trening 
SD – specjalistyczne doskonalenie 
RZ – wiek rozpoczynania specjalizacji 
PUZ – udział w zawodach sportu wyczynowego 

 
Kierując się kryteriami wiekowymi dzieci do uprawiania strzelectwa sportowego, 

nabory przeprowadzamy w wieku 12-13 lat. Jest to wiek, który pozwala nam wyszkolić 
zawodnika, aby w wieku 15 lat brał udział we współzawodnictwie dzieci i młodzieży. 
System, który został przedstawiony jest programem wieloletniej pracy, jaką stosujemy 
w organizacji naboru do sekcji strzeleckiej WKS „Śląsk” we Wrocławiu. 

 


