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Wybrane aspekty metodycznego podejścia  
do procesu szkolenia młodego zawodnika  

w strzelectwie sportowym 
 
 

Szkolenie jest fazą długotrwałego procesu, wynikającego z praw rozwoju 
biologicznego i zasad stopniowego rozwijania mistrzostwa sportowego. 

Organizacja współzawodnictwa w sporcie dzieci i młodzieży opiera się na 
założeniach, że wielkie osiągnięcia i sukcesy są tylko celami pośrednimi, etapowymi na 
drodze do mistrzostwa sportowego w wieku dojrzałym. Znaczące sukcesy młodych 
zawodników nie gwarantują sukcesów później. 

Głównym celem szkolenia sportowego jest osiągnięcie poziomu mistrzowskiego 
w wieku seniora, a nie doraźnych sukcesów w młodszym wieku. 

Przyjęcie tych założeń jest niezbędne w mojej ocenie do tego aby racjonalnie 
budować trening na przestrzeni wielu lat szkolenia sportowca i formułować cele 
szkoleniowe pozwalające w przyszłości osiągnąć sukces. Za sukces uważam wynik 
zawodnika w jego życiu dorosłym, który osiąga wielokrotnie. 
 
Jak podejść strategicznie do wieloletniego procesu szkolenia? 

 
Należy w nim uwzględnić fazowość wynikającą z przesłanek biologicznych 

(możliwości organizmu w kolejnych fazach rozwoju) oraz metodycznych (możliwości 
realizacji treningu określonego rodzaju i o konkretnych obciążeniach). Proces ten winien 
być więc regulowany stosownie do dynamiki przemian rozwojowych w ontogenezie, 
aktualnego poziomu wytrenowania oraz aktualnej odległości od wyznaczonego celu 
treningowego i sportowego. Owe celowo wyodrębnione wieloletnie fazy nazywa się 
etapami szkolenia (Sozański, 1999 s. 26). 

Podział kariery sportowej na etapy obrazuje fazowość procesu szkolenia, wskazując 
na konieczność osiągania w każdym z nich specyficznych celów poprzez właściwe dla 
danej fazy rozwoju, podporządkowanie celom strategicznym. 

Najczęściej stosowany jest podział trzyetapowy procesu szkolenia: 
1. Etap szkolenia wszechstronnego (wstępny) – to rozwijanie potencjału ruchowego, 

wyposażenie wychowanka w bogaty zasób umiejętności ruchowych, rozpoznanie 
kierunkowych uzdolnień i zainteresowań. 

2. Etap szkolenia ukierunkowanego (podstawowy, właściwy) – ma na celu kierunkowe 
rozwijanie sprawności fizycznej, kształtowanie i rozpoznanie specjalnych 
zainteresowań i predyspozycji, profilowanie potencjału jako funkcjonalnej bazy 
prognozowanej specjalizacji. 

3. Etap szkolenia specjalistycznego (mistrzowski) – obejmuje kształtowanie 
i doskonalenie mistrzostwa sportowego w danej specjalizacji ruchowej (dyscyplinie, 
konkurencji), (Sozański, 1999, s. 26) 
 
Etap szkolenia wstępnego w strzelectwie rozpoczyna się w wieku 12-14 lat i trwa 

2-5 (obejmuje wiek młodzika i juniora młodszego). Jest to okres, w którym stosuje się 
małe i średnie obciążenia treningowe (2-3 treningi specjalistyczne w tygodniu po 90-120 
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minut). Trening sportowy traktowany jest jako lekcja mająca na celu nauczenie 
nienagannego wykonani poszczególnych elementów techniki strzelania. 

Etap szkolenia właściwego w strzelectwie przypada na wiek juniora (18-20) lat 
i trwa 3 lata. Obciążenia stosowane w treningu są duże i bardzo duże (4-5 treningów 
specjalistycznych w tygodniu po 120-140 minut). Na tym etapie następuje dalsze 
doskonalenie techniki strzelania jak również nauczanie taktyki. Umiejętności te mają 
doprowadzić do skutecznej walki w zawodach sportowych. Trening dla zawodnika staje 
się elementem codziennego życia. 

Etap szkolenia specjalnego w strzelectwie przypada na wiek seniora (powyżej 
20 lat). Stosowane w treningu obciążenia są duże i bardzo duże (5-6 treningów 
specjalistycznych w tygodniu po 120-170 minut). Wszystko co zawodnik robi na 
treningu podporządkowane jest osiąganiu wysokich rezultatów w zawodach 
sportowych. 

 
Wiek rozpoczynania treningu i czas trwania poszczególnych etapów jest uzależniony 

od specyfiki uprawianej konkurencji strzeleckiej. Należy uwzględnić tutaj tempo 
indywidualnego rozwoju sportowego zawodnika, pozom opanowania nawyków 
ruchowych (technika strzelania), stopień opanowania umiejętności taktycznych, 
zaangażowanie w proces treningowy. 

Przedstawione powyżej ramy wiekowe na poszczególne etapy szkolenia przyjęte są 
dla istniejącego w chwili obecnej modelu szkolenia – w większości klubów nabór 
rozpoczyna się z dziećmi w wieku około 13 lat (przełom szkoły podstawowej 
i gimnazjum). 

Inaczej będzie to wyglądało jeżeli rozpoczynający będzie miał np. 16 lat. Etapy będą 
wtedy krótsze ze względu na to, że czym starszy osobnik tym szybszy proces 
nauczania, większe możliwości stosowania dużych obciążeń treningowych ze względu 
na zakończone procesy wzrostowe. To co z dziećmi musimy robić w okresie 3 lat 
z dorosłym możemy osiągnąć w 1 rok. 

Przedstawione w Journalu ISSF analizy wieku czołowych zawodników 
w poszczególnych konkurencjach wykazują, ze największe osiągnięcia uzyskiwane są 
w wieku powyżej 30 lat. Dowodzi to, że wiek nie powinien być podstawowym kryterium 
selekcji w strzelectwie. 

Przypomnijmy sobie, że dwukrotny złoty medalista olimpijski J. Zapędzki 
rozpoczynał trening w wieku 26 lat, więc myślę, że nic nie uzasadnia tego, że 
przychodzący do nas kandydat na strzelca w wieku 16-18 lat słyszy od nas – „jesteś za 
stary”. To ogólnopolski system szkolenia dzieci i młodzieży (bardzo słuszny) powoduje, 
że kluby wyczynowe i pracujący w nim trenerzy nie chcą angażować się w trening 
z innymi niż dziećmi. 

Chcę postawić tutaj przewrotną tezę, że trener – uznany przez środowisko za 
„mistrza swojego zawodu” poprzez np. osiągnięcia swoich zawodników na 
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży może okazać się „szkodnikiem” gdy jego 
zawodnicy kończą karierę sportową w wieku 19 lat lub w kategorii seniora są tylko tłem 
dla innych. Zdarzają się też sytuacje odwrotne, że niedoceniany trener, bez sukcesów 
młodzieżowych wychowuje „mistrza”. 

Uważam, że uwzględniając zasady wynikające z teorii sportu i metodyki nauczania 
można tak budować wieloletni proces szkolenia, który umożliwi uzdolnionemu 
zawodnikowi wykazać swoje mistrzostwo w wieku młodzieżowym jaki dorosłym. Widać 
to często na strzelnicach światowych jak i polskich. Pomocne temu może być 
zachowanie etapów szkolenia, w których dostosujemy obciążenia treningowe, zadania 
i cele szkoleniowe oraz stosowane ćwiczenia do wieku zawodnika. 
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Jak można kontrolować poprawność procesu szkolenia? 
 
Z praktyki wielu dyscyplin sportowych – szukając związku między obciążeniami 

treningowymi, a postępem wyników sportowych okazało się, że krytycznym wiekiem 
zahamowania postępu jest wiek 19-20 lat (dotyczy to łącznie 50-60% zawodników). 
Dokładniejsze badania wykazały, że zjawisko to dotyczy głównie sportowców 
uzyskujących wysokie pozycje we współzawodnictwie młodzieżowym. Porównując 
obciążenia treningowe tych zawodników z obciążeniami zawodników, którzy osiągnęli 
wysoki poziom mistrzostwa w wieku dojrzałym, okazało się, że trening w tych grupach 
był całkowicie odmienny (Sozański, 1993). 

Pierwsza grupa stosuje trening intensywny, mocno rozbudowany ilościowo, oparty 
już w najmłodszym wieku na obciążeniach specjalnych. Taki trening powoduje szybki 
przyrost wyników, ale jest jednocześnie przyczyną trwałej stagnacji osiągnięć w wieku 
19-20 lat i utrudnia osiągnięcie pełni możliwości sportowych w wieku dojrzałym. 

Druga grupa stosuje trening progresywny, mniejszy objętościowo, oparty na 
charakterze wszechstronnym w początkowej fazie szkolenia ze stopniowo 
zwiększanymi obciążeniami ukierunkowanymi i specjalnymi w następnych latach 
szkolenia. Taki trening najczęściej umożliwia uzyskanie maksymalnego poziomu 
wyników na miarę potencjalnych możliwości w wieku dojrzałym. 

pułap potencjalnych możliwości zawodnika
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1. Trening o charakterze wstępnej specjalizacji (intensywny)
2. Trening ogólnorozwojowy
3. Trening dostosowany do warunków ontogenezy (progresywny)  

Rys. 1. Schemat wpływu różnych wariantów oddziaływania treningowego na tempo rozwoju 
i poziomu mistrzostwa sportowego (Ważny, 1987) 

 
Pkt A – przy analizie rozwoju tego zawodnika trener powie najprawdopodobniej – 

„ten zawodnik ma talent i będzie mistrzem”. Ja natomiast byłbym ostrożny z takimi 
sądami. Szybki rozwój wyników może być spowodowany innymi czynnikami: 
a) wiek kalendarzowy zawodnika to 16 lat a biologiczny 18, zawodnik jest nad wyraz 

rozwinięty i bardzo szybko zaczyna osiągać pułap swoich możliwości co 
w następnych latach może objawić się brakiem postępów. 

b) błędy szkoleniowe popełnione przez trenera – sposób intensywny szkolenia, duże 
obciążenia które szybko skutkują osiągnięciami ale również zawodnik szybko osiąga 
pułap swoich możliwości co będzie można zauważyć w następnych latach gdy tego 
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postępu nie będzie. Przy szkoleniu intensywnym często zachwiana jest metodyka 
nauczania (parametr jakościowy treningu) gdyż trener główny akcent kładzie na 
obciążenia treningowe (parametry ilościowe treningu) co może powodować 
powstawaniu złych nawyków techniki strzelania a tym samym hamowanie rozwoju 
zawodnika. 
 
Pkt B – przy analizie rozwoju tego zawodnika trener najprawdopodobniej powie: 

„chyba się nie nadaje, może lepiej niech zacznie trenować szachy”. Może rzeczywiście 
zawodnik nie ma predyspozycji aby osiągnąć mistrzostwo w strzelectwie sportowym, 
ale też może być to spowodowane innymi czynnikami: 
a) wiek kalendarzowy zawodnika to 16 lat, natomiast biologiczny 14, zawodnik jest 

w fazie rozwoju, a tym samym nie może tyle trenować jak wykazywałby jego wiek, 
przy racjonalnym treningu w przyszłości może osiągnąć sukcesy. Obserwując 
karierę wielu zawodników, można zauważyć takich którzy nie mieli znaczących 
sukcesów w kategoriach młodzieżowych, natomiast w wieku dorosłym osiągnęli 
mistrzostwo. 

b) błędy szkoleniowe popełniane przez trenera – trener nie dostosowuje obciążeń 
treningowych do możliwości zawodnika, stosuje trening o małych obciążeniach lub 
trening przesycony jest zbyt dużą liczbą ćwiczeń ogólnorozwojowych w stosunku do 
specjalistycznych. 

c) zbyt małe zaangażowanie zawodnika w proces szkoleniowy – mała frekwencja na 
treningach lub częste choroby. 

 
Rys. 2. Karta rozwoju kariery sportowej S.B. 

 
Prowadząc zapis kariery sportowej zawodnika możemy ocenić prawidłowość jego 

rozwoju, predyspozycje (talent) jak również stopień poprawności przyjętej koncepcji 
szkolenia. Obserwacja musi odbywać się na przestrzeni kilku lat (minimum 2-3 lata) aby 
można było wyciągać daleko idące wnioski. 

 
Jak rozpocząć szkolenie, od czego zacząć? 

W większości krajów, szkolenie sportowe w strzelectwie rozpoczyna się z broni 
pneumatycznej. Na ten fakt wpływa wiele czynników: 
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a) względy bezpieczeństwa – prowadząc zajęcia z broni pneumatycznej, szczególnie 
w pierwszej fazie nauczania zawodnik uczy się bezpiecznego obchodzenia się 
z bronią, a możliwość powstania wypadku jest minimalna. 

b) względy zdrowotne – broń pneumatyczna jest lżejsza, nie powoduje dużego hałasu 
i odrzutu. Można z nią tak prowadzić zajęcia (stosowanie lżejszej broni i podpórek), 
że zminimalizujemy negatywny wpływ treningu na skrzywienie kręgosłupa, 
a ponadto będziemy mogli zwiększyć objętość treningu. 

c) względy prawne – ponieważ karabiny i pistolety pneumatyczne nie są traktowane 
jako broń, łatwo jest ją posiadać, przechowywać, przewozić, organizować zajęcia 
prawie w każdym miejscu. Nie trzeba do tego specjalnych pozwoleń, atestowanych 
strzelnic i magazynów broni. W niektórych krajach, np. w Hiszpanii, z broni kulowej 
można trenować dopiero w wieku 18 lat, więc wszyscy trenują z broni 
pneumatycznej. 

d) względy dostępności – w Polsce jest dość mała liczba strzelnic gdzie można by 
trenować w dobrych warunkach przez cały rok. Strzelnicę pneumatyczną można 
zorganizować w prawie każdym miejscu bez dużych kosztów i nakładów. Jeżeli 
dysponujemy małym pomieszczeniem, np. klasa w szkole, to zajęcia możemy 
organizować na krótszym dystansie niż 10 metrów. W takich pomieszczeniach jest 
ciepło, nie wieje wiatr, deszcz nie cieknie na głowę jak na wielu odkrytych lub 
częściowo odkrytych strzelnicach. 

e) względy finansowe – jest to bardzo ważny argument w dzisiejszych trudnych 
czasach dla większości klubów i osób indywidualnych. Broń kulowa jest 
zdecydowanie droższa od pneumatycznej a koszt jednego strzału z amunicji 5,6 mm 
to kilkanaście lub kilkadziesiąt strzałów z „wiatrówki”. 

 
Osobiście również skłaniam się do takiego modelu szkolenia chociaż w przeszłości 

szkolenie dzieci realizowaliśmy z broni kulowej. W latach osiemdziesiątych kluby 
dysponowały dużą ilością broni i amunicji 5,6 mm, natomiast broń pneumatyczna 
dopiero się rozwijała i nie była tak dostępna jak dzisiaj. 

Zastosowanie broni pneumatycznej pozwala na objęcie szkoleniem szerokiej rzeszy 
dzieci, wejście we współpracę ze szkołami, organizację zawodów masowych dla 
młodzieży szkolnej. 

Jest to szansa dla małych klubów w każdym rejonie kraju, nie dysponujących 
dużymi finansami na prowadzenie szkolenia i dochowanie się „mistrza”. Jest to też 
szansa na powstawanie Uczniowskich Klubów Sportowych jeżeli znajdą się pasjonaci, 
którzy będą chcieli prowadzić z dziećmi zajęcia strzeleckie. Taki trend jest już w Polsce 
zauważalny, powstaje wiele nowych klubów i na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży 
z powodzeniem rywalizują z „potentatami”. 
 
Jak dozować obciążenia treningowe? 

 
To kiedy i ile zawodnik trenuje powinno być dostosowane do wieku rozwojowego 

i okresu szkolenia (jego biologicznych możliwości). 
Na poprawę wyników w strzelaniu decydujący wpływ ma precyzja przy każdym 

złożeniu się do strzału, a nie objętość obciążeń treningowych. Niecelne strzelanie 
powodowane zmęczeniem dużymi obciążeniami jest efektem zakłóceń procesu 
sensomotorycznego. Z tego faktu wypływa wniosek o konieczności zminimalizowania 
obciążeń fizycznych w treningu technicznym (Harre, 1990). Podwyższanie wymagań 
kondycyjnych i obciążeń treningowych ponad optymalny poziom wydaje się być 
niecelowe i nie zawsze prowadzi do oczekiwanego wzrostu rezultatów sportowych. 

Nie wyznają tej zasady trenerzy, dla których najważniejszą metodą jest „wagon 
amunicji” czyli parametry ilościowe treningu (liczba godzin treningu i wystrzelanej 
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amunicji), a nie parametry jakościowe (metody, formy, środki treningowe). Wyznawcy 
tej metody osiągają często sukcesy w pracy szkoleniowej, ale najczęściej kończą się 
one na poziomie juniora młodszego lub juniora. 

 
Jak traktować trening w poszczególnych etapach szkolenia? 

 
Pierwsze lata szkolenia zawodnika to nauka i doskonalenie podstawowych 

umiejętności strzeleckich (techniki strzelania). Trening traktowany jest jako lekcja, 
w której podstawowym celem jest opanowanie wybranych nawyków ruchowych. Aby ten 
cel osiągnąć trener musi znać metodykę nauczania, posiadać duży zasób ćwiczeń, 
a czas trwania zajęć dostosować do indywidualnych możliwości. Jeżeli ćwiczący nie 
potrafi zrealizować wyznaczonych celów nauczania trener powinien zastosować inne 
metody, formy lub środki treningowe, lecz nie powinien zwiększać czasu trwania zajęć. 

Podstawowym dokumentem do prowadzenia zajęć jest konspekt lekcji treningowej. 
Trening zawodnika zaawansowanego, który opanował w dużym stopniu 

podstawowe elementy techniki strzelania, który jest przygotowany kondycyjnie do dużej 
pracy podlega trochę innym zasadom niż trening początkujących. 

Bardzo ważnym czynnikiem szkolenia staje się wielkość obciążeń treningowych, 
a trening budowany jest na zasadzie cykli (roczny cykl szkolenia, mezocyke i mikrocykle). 
Trener zajmujący się zawodnikiem zaawansowanym musi umieć konstruować roczny 
plan szkolenia, w którym uwzględnia: 

 cele szkoleniowe (główny i pośrednie), 
 kalendarz imprez (zawody, zgrupowania, badania), 
 periodyzację (podział rocznego cyklu na mezo i mikrocykle), 
 wielkość planowanych obciążeń treningowych, 
 parametry jakościowe treningu (metody, formy, środki treningowe). 

 
Czy wynik sportowy jest najważniejszym elementem szkolenia? 
 

Czy sport to tylko doskonalenie umiejętności specjalnych (np. strzelania, biegania, 
pływania, itp.) czy może coś więcej? 

Każdy trener i zawodnik przystępując do procesu szkolenia stawia sobie za cel 
osiągnięcie w przyszłości sukcesu, który przejawia się wynikiem sportowym. Niestety, 
nie wszyscy, który w tym procesie uczestniczą mogą to osiągnąć. Do szczytów 
dochodzą tylko nieliczni. Czy dla pozostałych czas jaki poświęcili na trening jest czasem 
zmarnowanym? Wydaje się że nie. Pomimo, że nie osiągnęli mistrzostwa sportowego, 
uczestniczyli w wieloletnim szkoleniu, uzyskali wiele umiejętności, które w przyszłości 
być może okażą się ważniejsze niż sukces sportowy. 

Rola trenera nie powinna zawężać się jedynie do nauki strzelania, musi on 
oddziaływać również wychowawczo i kierować się w swojej pracy wieloma zasadami. 
Za najważniejsze z nich uważam następujące: 

 ogólne zasady społeczne (Czajkowski, 2004) to reguły wspólne dla wszystkich 
dziedzin działalności człowieka, w tym w sporcie. Poprzez trening trener stara się 
u zawodnika rozwijać takie cechy jak: szacunek dla drugiego człowieka, 
szacunek do pracy, działanie dla wspólnego dobra, kształtowanie patriotyzmu, 
kształtowanie postaw etyczno-moralnych, itp. 

 podstawowe zasady kultury fizycznej (Czajkowski, 2004). Trener aby postępować 
zgodnie z tymi zasadami powinie m.in. dbać o następujące elementy: 
- zachowanie i podnoszenie stanu zdrowia, 
- dbanie o rozwój sprawności fizycznej ale również o wychowanie umysłowe, 
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- prowadzenie tak zajęć treningowych aby pomimo dużego wysiłku, 
wyczerpania i zmęczenia przynosiły one radość i przyjemność z wykonania 
założonej pracy. 

 
W artykule tym przedstawiłem tylko wybrane elementy, uznane przeze mnie za 

bardzo ważne, które trener musi uwzględnić i stosować w budowaniu wieloletniego 
procesu szkolenia sportowca. Jest to proces bardzo złożony, a na ostateczny sukces 
lub porażkę wpływ ma wiele czynników. Chęć osiągnięcia sukcesu nie powinien 
przesłaniać trenerowi wieloaspektowości sportu. Pomimo, że w sporcie najważniejsze 
jest „mistrzostwo sportowe”, również ważne jest to, że zawodnik, który zakończył 
karierę sportową ma satysfakcję z trudu jaki ponosił przez wiele lat, jest przygotowany 
do codziennego życia i pracy w społeczeństwie. 
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