
  159 

 

Strzelectwo sportowe. Nowoczesne rozwiązania szkoleniowe. Zeszyt nr 5 (2008) 

mgr Michał Jagodziński 
UKS Lesna Leszno 
 
 

Wybrane zagadnienia organizacji zgrupowań szkoleniowych  
w strzelectwie sportowym 

 
 
 

Sport dla człowieka jest tą dziedziną życia, którą wybiera on świadomie 
i dobrowolnie, aby poszukiwać trudności i mieć satysfakcje z ich pokonywania. Dla 
ludzi, którym sport nie jest obojętny stanowi on wartość samą w sobie i dzieli się on na 
sport klasyfikowany i nieklasyfikowany. Sport klasyfikowany a jest to „działalność 
człowieka ukierunkowana na kształtowanie jego osobowości oraz odpowiedniej dla płci, 
wieku i dyscypliny sporu, doskonałości psychicznej, fizycznej i motorycznej 
umożliwiających osiąganie wyników sportowych. Miarą doskonałości są wyniki sportowe 
uzyskane podczas współzawodnictwa” (Naglak,1991). Sport klasyfikowany to inaczej 
sport wyczynowy na najwyższym światowym poziomie. W sporcie tym rywalizacja stale 
się zwiększa ponieważ każdy chce być najlepszy co zmusza do systematycznej 
intensyfikacji szkolenia zarówno w klubach jak i na poziomie kadry narodowej. W sport 
wyczynowy coraz częściej wchodzi wiele nauk takich jak: fizyka, biomechanika, 
biologia, fizjologia, psychologia, technika czy informatyka. Obecność tych nauk 
w sporcie znacznie poprawia proces treningowy i wpływa na sportowca w pozytywny 
sposób i poprawia osiągane przez niego wyniki. Nauki te wpływają na intensyfikację 
szkolenia, która nie jest tylko zwiększeniem ilości pracy treningowej i ma ograniczenia 
w postaci możliwości organizmu ludzkiego. Jednoczesna obecność tych nauk 
w procesie treningowym w postaci sprzętu (ilość i jakość), urządzeń, wykwalifikowanej 
kadry trenerskiej, odpowiedniej organizacji szkolenia, zabiegów procesu odnowy 
biologicznej wpływa na możliwość zwiększenia obciążeń treningowych. Sytuacja taka 
występuje na zgrupowaniach sportowych, które są uznawane za jeden z ważniejszych 
środków prowadzących do podwyższania formy sportowej. 

Niewątpliwą zaletą zgrupowań organizowanych jest (Pawluk, 1970): 
 zwiększenie czasu poświęconego na trening, 
 poprawa warunków treningowych (bazy i sprzętu), 
 lepsza opieka lekarska, 
 lepszy dobór partnerów do treningu, 
 poprawa warunków procesu odnowy. 

„Czasami zdarza się, że obóz staje się dla wszystkich zawodników lub przynajmniej 
dla części, etapem przygotowań do jakiejś imprezy, czasami nawet prestiżowej. Wydaje 
się, że jest to błąd wynikający często z wadliwie ustalonego rytmu startów, którym 
planuje się zawody sportowe, nie przewidując czasu na techniczne i taktyczne 
szkolenie zawodników. Niesłuszne jest traktowanie przez wiele organizacji wszystkich 
szkoleniowych obozów jako przygotowania do zawodów bezpośrednio po nich 
następujących” (Ulatowski 1981, s. 277,278). 

Należy pamiętać żeby nie traktować zgrupowań sportowych jako miejsc, w których 
chce się zrealizować wszystkie cele szkoleniowe założone na cały rok. Zgrupowania 
powinny być dobrze zaplanowane i ułożone, uwzględniające potrzeby danego 
zawodnika i jego stan wytrenowania. Muszą gwarantować dobre zaplanowanie czasu 
treningu jak i czasu wolnego zawodników na zgrupowaniu. Należy pamiętać, że „istotą 
cyklu treningowego nie jest realizacja planów, lecz osiągnięcie celu i pełna realizacja 
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planów przy braku zamierzonych efektów nie może być podstawą pozytywnej oceny 
trenera i zawodnika” (Łasiński 1988, s. 160). 

Celem artykułu jest pokazanie najważniejszych elementów, jakie powinny być 
zachowane, począwszy od organizacji zgrupowania, poprzez przebieg zgrupowania 
i jego zakończenie, a także zwrócenie uwagi na ważność zgrupowań szkoleniowych 
w cyklu treningowym. 

Zgrupowania sportowe uznawane są od lat za istotny element prowadzący do 
podnoszenia poziomu sportowego zawodników. Głównymi ich zaletami są (Lachowicz, 
1968): 
1. Możliwość szybszego podnoszenia formy zawodników. 
2. Ujednolicenie szkolenia sportowego. 
3. Przyspieszone gromadzenie doświadczeń naukowych i warsztatowych. 
4. Szybsze odkrywanie uzdolnionych sportowców 
5. Możliwość skuteczniejszego oddziaływania wychowawczego. 
6. Doskonalenie organizacyjnej strony działalności sportowej. 

Należy jednak pamiętać, iż, dodatnie strony zgrupowania nie mogą zastąpić 
całorocznej pracy w klubie ze sportowcami, która jest podstawą wyników. 
Zorganizowanie zgrupowania bez całorocznej pracy może wręcz przynieść odwrotne 
skutki, spowodowane nagłą zmianą obciążenia treningowego oraz zmiany warunków 
bytowych. Zgrupowanie można traktować jedynie jako specjalnie korzystną formę 
realizacji określonego okresu, wybranego z całego cyklu treningowego. 

Wybór miejsca w którym będzie odbywać się zgrupowanie jest bardzo ważną 
sprawą. Na wybór miejsca będzie rzutować m. in.: charakter pracy treningowej w cyklu 
szkoleniowym a także sam ośrodek szkoleniowy. W przypadku zgrupowań strzeleckich 
powinno to być miejsce zapewniające dostateczną ilość stanowisk strzeleckich dla 
grupy zawodników, która w całości powinna mieścić się na strzelnicy. Należy również 
zadbać o miejsce, w którym zawodnicy będą mogli złożyć broń i amunicję oraz 
pozostały sprzęt w porach w których nie trenują. Poza tym na miejscu zgrupowania 
powinien być spokój w postaci bezpośredniego kontaktu z naturą.  
 
1. Zagadnienia organizacyjno-administracyjne (Lachowicz, 1968): 

 Odpowiednio wcześniejsze zawarcie umowy na zgrupowanie. 
 Wyżywienie należy przemyśleć wcześniej, ustalając wysokość dziennej stawki 

uwzględniając rodzaj dyscypliny sportu, płeć zawodników, a także okres 
treningowy. 

 Należy sprawdzić pomieszczenia mieszkalne, a jeśli to możliwe, zaplanować 
rozlokowanie uczestników zgrupowania. 

 Trzeba we właściwym czasie, przeprowadzić rozliczenia finansowe z zawodnikami 
i trenerami(zwrot kosztów przejazdów, np.). 

 Obiekty sportowe przewidziane dla danego zgrupowania należy przygotować 
i wyposażyć najpóźniej do dnia poprzedzającego rozpoczęcie zgrupowania. 

 

2. Zagadnienia szkoleniowe (Lachowicz, 1968) 

a) Sprawy sportowe: 
 Plan zajęć zgrupowania - zapoznanie się z nim, sprawdzenie możliwości ośrodka 

w realizacji planu. 
 Obiekty sportowe (synchronizacja z innymi zajęciami, zarezerwowanie właściwych 

godzin, przygotowanie i utrzymanie odpowiedniego poziomu technicznego 
i higienicznego, zapewnienie odpowiedniego sprzętu i przyrządów, w tym sprzętu 
specjalnego, przejrzysty i we właściwych miejscach wywieszony rozkład zajęć). 
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 Kontrola i ocena zajęć. 
 Synchronizacja spraw sportowych i lekarskich. 

b) Sprawy lekarskie: 
 Niezbędna dokumentacja lekarska zgrupowania (wyniki poprzednich badań, 

ważne karty zdrowia zawodników). 
 Ustalenie i przeprowadzenie niezbędnych badań ogólnych i specjalnych w toku 

zgrupowania. 
 Organizacja opieki lekarskiej nad zawodnikami (profilaktyka, godziny pracy 

lekarzy, realizacja recept, postępowanie w przypadku poważniejszych kontuzji 
np.). 

 Współpraca lekarzy z trenerami w czasie treningów. 
 Organizacja i merytoryczne decyzje o zastosowaniu zabiegów związanych 

z odnową biologiczną. 
 Merytoryczna opieka lekarzy nad żywieniem. 
 Współpraca lekarza z trenerami w zakresie oceny wykonania planu, stanu 

wytrenowania i wniosków o charakterze prognostycznym. 
 Wykład lekarza dla uczestników na wybrany temat. 

c) Sprawy wychowawcze: 
 Regulamin ośrodka i wewnętrzny regulamin zgrupowania. 
 Praca społeczna uczestników zgrupowania dla ośrodka. 
 Plan zapoznania z regionem (wycieczki, folklor, ciekawi ludzie). 
 Organizacja dnia uczestników zgrupowania. 
 Utrzymanie pomieszczeń mieszkalnych i treningowych w należytym stanie. 
 Zaplanowanie biernego (gry towarzyskie, odpoczynek, oglądanie telewizji, 

czytanie książek np.) i czynnego (dyskusje, konkursy, quizy, samokształcenie, 
nauka języków, spotkania z ciekawymi ludźmi, młodzieżą np.) spędzania wolnego 
czasu przez zawodników. 

 Omawianie momentów wychowawczych wynikających z procesu treningowego 
(stosunki międzyludzkie wewnątrz grupy, dyscyplina treningów, poszanowania 
sprzętu np.). 

Zagadnienia organizacyjno-administracyjne oraz szkoleniowe są przeglądem spraw, 
które muszą być uwzględnione przy organizacji zgrupowań. 
 
Przygotowanie do obozu 

Najczęściej czas potrzebny na ten etap wynosi 1 lub 2 tygodnie, rzadko dłużej lub 
krócej. W etapie tym należy skoncentrować się na następujących sprawach: 
1. Skontaktowanie się z trenerem lub klubem organizującym zgrupowanie w celu 

ustalenie niezbędnych szczegółów szkoleniowych. Dla zgrupowań z bronią niektóre 
ośrodki muszą montować stanowiska strzeleckie na salach gimnastycznych. 

2. Należy sprawdzić stan techniczny sprzętu i urządzeń sportowych i ewentualnie 
poprawić stan techniczny tych urządzeń. Dobrym rozwiązaniem jest rezerwacja 
godzin użytkowania obiektów sportowych wyłącznie dla danego zgrupowania. 

3. Kierownictwo musi ustalić sposób realizacji budżetu zgrupowania (zwrot kosztów 
podróży, wypłaty, pieniądze na leki oraz transport np.). 

4. Sprawdzenie i przygotowanie zabezpieczenia medycznego (stan apteczek, leki np.). 
5. Pomieszczenia mieszkalne powinny być przygotowane.  
6. Kierownik zgrupowania, który powinien być dzień wcześniej w ośrodku, powinien 

omówić z kierownikiem ośrodka sprawy zakwaterowania, ilości porcji jedzenia.  
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Rozpoczęcie obozu 
Etap ten to najczęściej pierwsze dwa dni zgrupowania w czasie, których, przyjmuje 

się uczestników, organizuję się im pierwszą dobę pobytu oraz narady z kierownictwem. 
W tym czasie niezależnie od dobrej organizacji przyjęcia obozu mogą się pojawić 
różnego rodzaju prośby i potrzeby związane z pobytem uczestników zgrupowania. 
W etapie tym najważniejsze zadania to: 
1. Znajomość przez osobę lub osoby przyjmujące uczestników zgrupowania spraw 

związanych z zakwaterowaniem, wyżywieniem oraz sprawami administracyjnymi. 
Osoby te powinny znać czas i miejsce najbliższych zajęć treningowych, miejsce 
treningów, pokój trenera i kierownika, miejsce wywieszenia planu zajęć. Osoby 
przyjmujące uczestników zgrupowania powinny zadbać o pierwsze potrzeby 
uczestników. 

2. Zorganizowanie narady w pierwszym lub najpóźniej drugim dniu zgrupowania, 
w której weźmie udział kierownictwo ośrodka oraz zgrupowania. Celem tej narady 
m. in. jest ustalenie wykonania preliminarza, ustalenie listy obecności uczestników 
zgrupowania i ich funkcji, regulaminu ośrodka oraz regulaminu wewnętrznego 
zgrupowania, omówienie zajęć treningowych, omówienie czasu wolnego oraz opieki 
lekarskiej. 

 
Realizacja planów 

W etapie tym realizuję się wszystkie zadania szkoleniowe według planu ustalonego 
wcześniej za pomocą środków, którymi dysponuje kierownictwo zgrupowania i ośrodka. 
 
Zakończenie zgrupowania 

Często zdarza się, że kierownicy zgrupowania zaniedbują ten etap. Skutkiem tego 
najczęściej bywają pozostawione śmieci lub uszkodzony sprzęt sportowy oraz 
wyposażenia pokojów, które są stratami materialnymi jak i wychowawczymi. Etap ten 
należy organizować tak samo starannie jak inne etapy. 
1. Przed wyjazdem uczestnicy powinni być rozliczeni finansowo. 
2. Podczas zebrania należy ocenić oraz krótko podsumować wyniki szkolenia 

sportowego oraz pracę wychowawczą. Bardzo ważnym celem zebrania jest 
sformułowanie wniosków i uwag na przyszłość, które wynikły w czasie pracy na 
zgrupowaniu. 

3. Kierownictwo zgrupowania powinno dokonać oceny warunków mieszkalnych, oceny 
wyżywienia, oceny warunków higienicznych. 

4. Odbiór pokoi przed wyjazdem powinien się odbywać przez kompetentną osobę. 
Takie postępowanie sprzyja sprawom wychowawczym i porządkowym i pozwala 
uniknąć spóźnionych pretensji z tytułu poniesionych przez ośrodek strat czy 
uszkodzeń. 

 
3. Organizacja czasu wolnego na zgrupowaniu 

 
Organizacja czasu wolnego na zgrupowaniu jest bardzo ważną sprawą, której nie 

należy zaniedbywać. Zawsze zdarza się tak, że zawodnik pozostawiony jest sam sobie 
po zakończeniu treningu i trener już się nim nie interesuje. Jest to błąd, który może 
prowadzić do tego, że zawodnik z niechęcią a czasami nawet z odrazą będzie odnosił 
się do zgrupowań sportowych i będzie je kojarzył tylko z nudnym i ciężkim treningiem. 

Czas wolny na zgrupowaniach staje się istotnym problemem społeczno-
wychowawczym, głównie, jeśli chodzi o młodszych zawodników. Zagadnienie czasu 
wolnego jest przedmiotem zainteresowań różnych dziedzin naukowych takich jak: nauki 
o kulturze fizycznej, pedagogika, psychologia socjologia czy ekonomia. Czas wolny to 
taki czas, który pozostaje człowiekowi poza zajęciami koniecznymi do zaspokojenia 
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elementarnych potrzeb organizmu, obowiązkami szkolnymi, zawodowymi, rodzinnymi 
czy społecznymi, w którym może on między innymi wykonywać dobrowolnie wszelkie 
czynności rekreacyjno-sportowo-turystyczne wg swego upodobania dla odpoczynku, 
rozrywki, przyjemności, rozwoju własnej osobowości (Piotrowska 1995). Na 
zgrupowaniu sportowym obowiązkami koniecznymi będzie trening sportowy. 

Organizując czas wolny na zgrupowaniu należy wziąć pod uwagę (Paterka, 
Wieczorek, Gołaszewski, 2000): 

 płeć, 
 wiek, 
 rozwój fizyczny, 
 rozwój motoryczny, 
 psychiczny, 
 wykształcenie, 
 zawód, 
 miejsce zamieszkania, 
 stan zamożności, 
 osobiste zainteresowania czy upodobania. 

 
W ramach organizacji czasu wolnego na zgrupowaniach można wprowadzić 

sportowe i rekreacyjne gry ruchowe, które należą do ogólnodostępnych form aktywności 
fizycznej i są różnorodne pod względem potrzeb i możliwości. 

Gry ruchowe są bardzo uznaną formą aktywności wolnoczasowej. Ich forma wzbogaca 
i uatrakcyjnia czas wolny dzieci, młodzieży osób dorosłych i niepełnosprawnych. Pożądane 
wartości, które gry ruchowe ze sobą niosą mogą być łatwo stracone poprzez złą 
organizację zajęć, niedostosowanie rodzaju gier do możliwości grających, łamanie lub 
lekceważenie przepisów czy zasad gry. Aby odpowiednio przeprowadzić grę ruchową 
należy się do niej odpowiednio przygotować, biorąc pod uwagę, że czas wolny jest 
ograniczony. Rola organizatora przygotowującego grę jest niezwykle ważna. Do jego 
podstawowych zasad należy (Paterka, Wieczorek, Gołaszewski, 2000): 

 zapoznanie uczestników z treścią gry, 
 dbałość o przestrzeganie przepisów, 
 czuwanie nad przebiegiem gry, 
 ogłaszanie wyników współzawodnictwa, 
 angażowanie do prowadzenia gier samych uczestników. 

 
Dobre przeprowadzenie gry decyduje o jej późniejszym powodzeniu. Zakres 

czynności przygotowujących obejmuje (Paterka, Wieczorek, Gołaszewski, 2000): 
 podział na zespoły, 
 wybór przeciwników, 
 zabezpieczenie organizacji: 

- właściwe ustawienie się uczestników na pozycjach wyjściowych, 
- prawidłowe ustawienie sędziego, 
- prawidłowe objaśnienie przebiegu gry, 
- przygotowanie sprzętu i przyborów potrzebnych w grze. 

 
Po właściwym zorganizowaniu gry powinno nastąpić jej rozpoczęcie na ustalony 

sygnał. Zakończenie gry powinno nastąpić w momencie, gdy w dalszym ciągu jest ona 
atrakcyjna dla uczestników a nie w momencie, kiedy są już nią znudzeni. Uczestnicy gry 
powinni być zadowoleni z samego udziału w grze, chociaż zawiera ona element 
współzawodnictwa, który jest tylko środkiem prowadzącym do celu, jakim jest chęć 
udziału w grze. Udział w grze jest ważniejszy od współzawodnictwa. Po zakończeniu 
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gry następuje jej omówienie. W skład omówienia gry wchodzi (Paterka, Wieczorek, 
Gołaszewski, 2000): 

 ogłoszenie zwycięzców, 
 ocena dokładności wykonania, 
 ocena postaw ćwiczących. 
 
Z dużej gamy i różnorodności gier można wybrać te najciekawsze i najatrakcyjniejsze 

dla naszej grupy ćwiczących np.: 
 baseball, 
 korfball, 
 piłka nożna plażowa, 
 piłka ręczna boiskowa i plażowa, 
 ringo, 
 siatkówka plażowa, 
 boccia, 
 kampa, 
 kwadrant, 
 palant, itd. 
Rekreacyjne gry ruchowe są bardzo atrakcyjna formą spędzania wolnego czasu na 

zgrupowaniach sportowych. Dodatkowo mogą pomagać w kształtowaniu cech 
charakteru a także w wielu przypadkach wspomagać proces treningowy, oraz 
kształtować cechy motoryczne niezbędne dla danej dyscypliny sportu. 
 
4. Kierowanie zgrupowaniem sportowym 

 
W strukturze zgrupowania sportowego nadrzędną i najważniejszą rolę pełni 

kierownik zgrupowania. Aby wyjaśnić jego funkcję najpierw wyjaśnijmy pojęcie 
kierowania. 

Ważnym jest aby człowiek, który ma pełnić funkcje kierownika zgrupowania nie był 
osobą przypadkową, powołaną w ostatniej chwili, lecz osobą przeszkoloną i znającą 
bardzo dobrze swoją pracę. Umiejscowienie właściwej osoby na tym miejscu zapewni 
właściwe poprowadzenie zgrupowania od strony organizacyjno-administracyjnej 
i odciąży trenera kadry oraz innych trenerów od wypełniania obowiązków nie 
należących do nich. 

Zadania kierownika zgrupowania to można je podzielić na dwie części (Sikorski, 1970): 
1. Zadania w akcji przygotowawczej. 
2. Zadania w czasie trwania zgrupowania. 

 
Kierownik zgrupowania przed rozpoczęciem zgrupowania ma obowiązek (Sikorski, 

1970): 
a) zaznajomić się z programem zgrupowania od strony finansowej (preliminarzy) 

i zabezpieczyć realizację od strony organizacyjnej dbając o: 
- zabezpieczenie bazowe, 
- zabezpieczenie sprzętowe, 
- szczegółowe opracowanie zajęć poza programowych w konfrontacji 

z możliwościami ich realizacji. 
 
Zadania w czasie trwania zgrupowania (Sikorski, 1970): 
a) dopilnowanie realizacji programu: 

- przestrzeganie rozkładu dnia, 
- właściwa organizacja czasu poza programowego 
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b) powołanie i kierowanie Radą Obozu jako organem doradczym dla organizacji czasu 
poza programowego, 

c) przeprowadzenie zebrań organizacyjnych na początku, na końcu oraz w trakcie 
trwania zgrupowania, 

d) zabezpieczenie realizacji rozliczeń finansowych (zwroty kosztów przejazdów, opłaty 
trenerów itp.), 

e) współpraca z trenerami kadry i pozostałymi trenerami: 
- przy organizacji zajęć poza programowych, 
- przy ustalaniu dyżurów, 
- przy wprowadzaniu jakiejkolwiek ewentualnej poprawki lub zmiany w programie 

zajęć, 
- przy oddziaływaniu wychowawczym (wyróżnienia, nagrody, kary), 

f) współpraca z lekarzem odnośnie: 
- terminu badań, 
- żywienia, 
- odnowy. 
Najlepszą sytuacją była by wtedy, gdyby kierownikiem zgrupowania był Kierownik 

Wyszkolenia. Doprowadzi to do tego, że wiodącą rolę w przygotowaniu zgrupowania 
ma kierownik zgrupowania a nie trener kadry. 

Zgrupowanie sportowe ma na celu takie zaplanowanie treningów sportowych dla 
zawodnika, aby w optymalny sposób podwyższyć jego formę sportową. W czasie 
trwania zgrupowania ilość treningów i czasu treningu jest znacznie większa niż w klubie, 
co niesie ze sobą ryzyko wyczerpania czy urazów i kontuzji zawodnika. Dlatego oprócz 
kierownika i trenera na zgrupowaniu powinien również przebywać lekarz. 

W czasie zgrupowania sportowego pełni on bardzo ważną rolę. Jego zadania to 
(Sikorski 1970): 
a) wydawanie dyrektyw odnośnie: 

- chwilowego zakazu trenowania, 
- treningów z ograniczeniem, 
- usunięcia ze zgrupowanie zawodnika z powodu braku badań lub złego stanu 

zdrowia, 
b) występowanie jako konsultanta i doradcy trenerów, 
c) spełnianie zwykłych czynności lekarskich. 

 
Do obowiązków kierownika obozu powinno należeć (Onichimowska 1970): 

a) Zabezpieczenie organizacyjne opieki lekarskiej przez cały okres obozu, a nie tylko 
w dorywczych godzinach, bądź tylko w razie zachorowania. 

b) Kierownik powinien stworzyć odpowiednie warunki dla lekarza. Chodzi 
o przygotowanie i wyposażenie odpowiednich gabinetów lekarskich, które lekarz 
może przygotować dla siebie i personelu pomocniczego (masażysta, pielęgniarka). 
Do wspólnych obowiązków kierownika i lekarza obozu należy (Onichimowska 1970): 

a) Przeprowadzenie dokładnej kontroli dokumentacji zdrowotnej zawodników 
przybywających na obóz. Jest to „Książeczka zdrowia zawodnika”, która powinna 
zawierać orzeczenie o zdolności do treningów i startów. 

b) Kierownik i lekarz obozu powinni ponadto sprawdzić daty urodzenia zawodników 
(głównie młodzików i juniorów) zgłaszających się na obóz. 

c) Przeprowadzenie kontroli odnośnie ubezpieczenia zawodników od następstw 
wypadków. Pozwoli to uniknąć roszczeń ze strony zawodnika. 

d) Przeprowadzenie kontroli trenerów, obiektów mieszkalnych, urządzeń sanitarnych, 
higienicznych i określenie czy są to odpowiednie warunki do przeprowadzenia 
zgrupowania. 
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e) Kierownik i lekarz obozu muszą wspólnie przeanalizować program szkoleniowy 
zgrupowania i wyznaczyć terminy sprawdzianów lekarskich, oraz wyznaczyć treningi 
w czasie, których będą przeprowadzone badania. 

f) Kierownik pomaga lekarzowi w sprawach zakupów leków, zaangażowania 
masażysty, korzystania z zabiegów odnowy biologicznej, kontroli wyżywienia po 
ustaleniu jadłospisu przez lekarza. 

g) Kierownik obozu wspomaga lekarza w egzekwowaniu decyzji odnośnie zakazu 
startu lub treningu z powodu niedyspozycji zdrowotnych zawodnika. 
 
Lekarz przybywający na obóz powinien znać jego program i plan, a także rodzaj 

i ilość obciążeń jaka jest przewidziana dla zawodników i proporcję między treningami 
a odpoczynkiem. Ponadto do obowiązków lekarza należy (Onichimowska 1970): 
a) Przeprowadzenie wstępnych badań lekarskich zaraz po przyjeździe zawodników. 

Pomaga to określić ich stan zdrowia i stopień wytrenowania. 
b) Organizacja pomieszczenia przydzielonego przez kierownictwo obozu, 

zabezpieczenie i skompletowanie apteczki wraz z najniezbędniejszymi narzędziami. 
c) Ustalenie jadłospisu na cały okres zgrupowania uwzględniając specyfikę sportu, 

obciążenia treningowe, porę roku, aktualny stan zaopatrzenia danego ośrodka. 
W jadłospisie musi być ustalona proporcja pomiędzy spożyciem węglowodanów, 
tłuszczy i białek. Przyjmowanie wszelkiego rodzaju odżywek musi być konsultowane 
z lekarzem obozu. 

d) Lekarz na bieżąco kontroluje urządzenia sanitarno-higieniczne, wydaje instrukcje 
odnośnie korzystania z sauny, masaży i innych zabiegów odnowy biologicznej. 

e) Jedną z głównych ról lekarza na obozie jest profilaktyka zachorowalności 
i urazowości. Lekarz musi udzielać porad w razie chorób i kontuzji, a także w razie 
potrzeby kierować na różnego rodzaju badania. 

f) Lekarz po konsultacji z trenerem i kierownikiem przeprowadza na zajęciach próby 
czynnościowe i badania kontrolne i po ich przeprowadzeniu przedstawia wyniki 
kadrze szkolącej. 

g) W trakcie trwania obozu lekarz dokonuje wpisów w książeczkach sportowo- 
lekarskich zawodników o stanie ich zdrowia i stopniu wytrenowania. 

h) Po zakończeniu obozu lekarz składa sprawozdanie z opieki lekarskiej na ręce 
kierownika obozu. 
 
Nowoczesne szkolenie nie może być prowadzone bez współpracy trenera z lekarzem 

na zgrupowaniu. Dlatego trener powinien znać problematykę opieki lekarskiej, a także 
rodzaje i metodykę prób czynnościowych i bardzo ściśle współpracować z lekarzem na 
zgrupowaniach sportowych. Oprócz tego trener na obozie powinien (Onichimowska 1970): 
a) Skonsultować się z lekarzem odnośnie aktualnego stanu zdrowia zawodników 

przybyłych na obóz. 
b) W trakcie treningów obserwować każde zachowanie zawodników i informować 

lekarza o wszystkich niedyspozycjach zawodników. 
c) Stosować się do zaleceń lekarza odnośnie zwolnień z treningów i włączać 

zawodnika do procesu treningowego po przerwie znając zalecenia lekarza odnośnie 
obciążeń treningowych. 

d) Analizować wspólnie z lekarzem wyniki badań czynnościowych w celu lepszej 
interpretacji uzyskanych wyników. 
 
Stosowanie się do wszystkich tych wytycznych odnośnie opieki lekarskiej na 

obozach sportowych przez kierownictwo obozu i trenerów, a także przestrzeganie 
przepisów dotyczących opieki lekarskiej gwarantuje sprawne i bezpieczne 
przeprowadzenie obozu bez szkody dla zdrowia zawodników. 
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Zakończenie 
„Współczesny trening sportowy przebiega na granicy biologicznego bezpieczeństwa, 

w związku z czym najmniejszy błąd w jednym z elementów programu może 
spowodować bardzo negatywne dla zdrowia skutki, za które płaci zawsze sportowiec” 
(Naglak 1987, s. 417). 

Należy o tym pamiętać planując zarówno szkolenie całoroczne jak i zgrupowania 
sportowe, które są jego częścią. W dzisiejszych czasach współzawodnictwo sportowe 
przebiega na bardzo wysokim poziomie i dlatego zgrupowania sportowe powinny być 
odpowiednio zorganizowane i są częścią w plan szkolenia w odpowiednim momencie. 
Zachowując te warunki zgrupowanie może spełnić swój cel, jakim jest głównie 
podniesienie formy sportowej zawodników na wyższy poziom.  

Współczesny sport wymaga od sportowca współpracy nie tylko z trenerem, ale 
również z innymi ludźmi wspomagającymi trening bez których nie jest możliwe, aby 
osiągnął sukces w sporcie. Kontakty takie, chociaż też nie zawsze, najczęściej 
występują na zgrupowaniach sportowych. Sportowiec musi mieć jak najwięcej 
możliwości kontaktu z osobami wspomagającymi proces treningowy zarówno w klubie, 
jaki na poziomie kadry. 

Cały proces treningowy ma na celu przygotowanie zawodnika do zawodów 
głównych w danym sezonie sportowym czyli osiągnięcia na tych zawodach jak 
najlepszych wyników. Wybór miejsca na zgrupowanie, dobór kadry trenerskiej, 
organizacja czasu wolnego na zgrupowaniu to tylko nieliczne elementy, o których 
należy pamiętać przy organizacji zgrupowań, a które są bardzo ważne. Bardzo ważna 
jest organizacja czasu wolnego, ponieważ często trener nie interesuje się już 
zawodnikiem w momencie, gdy ten opuści teren strzelnicy na zgrupowaniu. 

Zgrupowanie sportowe ma pomagać a nie przeszkadzać sportowcowi w osiąganiu 
wyników. Przestawione rozwiązania mogą pomóc obecnym i przyszłym szkoleniowcom 
w odpowiedniej organizacji zgrupowań sportowych. 
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