
  57 

 

Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwiązania szkoleniowe), zeszyt nr 8, Wrocław, 2011 

dr Jan Kosendiak 
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 
 
 

Praktyczne aspekty projektowania systemów treningowych 
 
 

Przystępując do projektowania systemu treningowego należy się upewnić, czy 
posiadamy wszystkie dane niezbędne dla procesu projektowania. Projekt niepełny jest 
projektem złym. Nawet drobne niedociągnięcia, niepotrzebne uproszczenia czy 
niedostatek informacji może doprowadzić do tego, że efekt finalny w postaci projektu 
może okazać się nieprzydatny w praktyce.  

 
1. Polityka startowa 

Podstawą każdego projektu powinien być plan startów dla danego sportowca 
opracowany w oparciu o oficjalny kalendarz zwodów opublikowany przez związek 
sportowy. Różnica pomiędzy kalendarzem, a planem zawodów jest taka, ze kalendarz 
zawodów zawiera wszelkie możliwe imprezy sportowe organizowane przez związki 
sportowe w danej dyscyplinie sportu (Polskie Związki, Okręgowe Związki …), a plan 
zawodów uwzględnia jedynie te starty, w których przewidujemy udział naszego 
podopiecznego. Przyjmuje się założenie, że kalendarz ogólnopolski przewiduje też 
terminy i miejsca startów międzynarodowych. Układając plan startów, tworzymy 
swojego rodzaju politykę startową, której cele wyznaczą cele strategiczne i operacyjne 
cyklu treningowego. Przyjęta polityka startowa wyznacza od razu rodzaj makrocyklu: 
makrocykl roczny z jednym okresem startowym, makrocykl z dwoma okresami 
startowymi, ewentualnie makrocykl półroczny, bądź specjalny.  

Tworząc plan startów należy przestrzegać następujących zasad: 
 Najpierw planujemy starty główne a później starty uzupełniające. 
 Liczba i rozmieszczenie w kalendarzu startów głównych wyznacza rodzaj 

makrocyklu. 
 Liczba startów głównych nie może być zbyt duża, zależy ona od poziomu 

sportowego zawodnika, jego wieku i stażu treningowego. 
 Planując starty w zawodach należy przewidzieć wszelkie aspekty udziału 

w zawodach takie jak: 
- Konieczność udziału (np. start jest warunkiem zakwalifikowania się do 

zawodów wyższego szczebla) 
- Spodziewany poziom sportowy (skład uczestników zawodów). 
- Aspekty logistyczne (konieczność dalekich przelotów, podróży, problemy 

klimatyczne itp.) 
- Inne aspekty (możliwość uzyskania dobrego wyniki, możliwość promocji 

w mediach, wysokość nagród itp.) 
 Należy dokładnie określić rolę i cele w każdym starcie (zarówno w zawodach 

głównych jak i w innych startach. 
 Szczególnie należy rozważyć celowość startów w zawodach towarzyskich lub 

pokazowych. 
 Niektóre starty mogą być zaplanowane pod koniec okresu przygotowawczego, 

ale zawsze muszą to być starty kontrolne, realizujące obciążenia treningowe 
o charakterze specjalnym. 

Komentując powyższe zasady należy zwrócić uwagę na znaczenie niektórych 
sformułowań użytych powyżej. W makrocyklu należy uwzględnić minimum jeden start 
główny. W większości przypadków startów tych może być więcej niż jeden. 
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Rozmieszczenie tych startów w czasie warunkuje budowę okresu startowego. Może to być 
okres startowy z jednym szczytem formy – gdy wyróżnimy jeden start główny, lub kilka 
startów bardzo zbliżonych do siebie terminami. Może to być również okres startowy 
z dwoma szczytami formy, kiedy starty główne są od siebie oddalone 2-3 miesiące. 
Należy zawsze rozważyć, które zawody zaliczymy do startów głównych, a które 
uznamy za uzupełniające. Im młodszy zawodnik, im krótszy jego staż treningowy tym 
mniejszą liczbę startów głównych powinniśmy zaplanować. Udział w zawodach wiąże 
się bowiem z dużym obciążeniem psychicznym i tylko sportowiec doświadczony jest w 
stanie podjąć tak duże wyzwanie jakim jest udział w kilku ważnych startach w ciągu 
roku kalendarzowego. Udział w każdych zawodach powinien mieć dla sportowca duże 
znaczenie. Sportowiec nie może przystępować do startu „z przymusu”, musi mieć jasno 
określony cel każdego startu, musi wiedzieć dlaczego akurat w tych zawodach startuje, 
czego się od niego wymaga i co może osiągnąć. Na pierwszym miejscu trzeba zawsze 
rozważyć jakie znaczenie ma start w danych zawodach dla rozwoju kariery sportowej 
zawodnika. Szczególnie trzeba uwzględnić w planie startów te zawody, które stanowią 
system eliminacyjny do zawodów wyższej rangi. Trzeba przy tym myśleć 
perpektywicznie, gdyż w obecnej sytuacji zdarza się, że aby wystartować na Igrzyskach 
Olimpijskich (co ma miejsce w strzelectwie) należy kwalifikacje do nich zdobywać rok 
lub dwa lata wcześniej. Konieczne jest uświadomienie sportowcowi, że to start 
docelowy jest najważniejszy. Eliminacje są środkiem do tego celu. Często bowiem 
w warunkach polskich można zaobserwować, że sam fakt zakwalifikowania się do 
zawodów mistrzowskich staje się celem głównym. Takie ustawienie sprawy jest z gruntu 
błędem. Sportowiec po uzyskaniu kwalifikacji, po przejściu eliminacji czuje, że 
zrealizował cele treningowe i traci motywację do dalszych startów. Tak więc w sytuacji 
gdy mamy w planie startowym przykładowo udział w Mistrzostwach Świata, 
a warunkiem tego startu jest medal Mistrzostw Polski, to startem głównym będę 
Mistrzostwa Świata, a startem uzupełniającym Mistrzostwa Polski. Natomiast gdy 
warunkiem startu na MŚ będzie uzyskanie w odpowiednim terminie konkretnego wyniku 
(niekoniecznie na MP), to MP mogą stać się drugim (a pierwszym w kolejności) startem 
głównym. Istotne jest też to, żeby nie planować zawodów o niższej randze po zawodach 
rangi wyższej. Sportowiec będzie miał problemy z motywacją do takiego startu. 
Wyjątkiem mogą być zawody o charakterze pokazowym, w których zawodnik ma 
szansę zdobyć intratne nagrody, lub gdy zawody te mają duży wydźwięk medialny 
i posłużą w przyszłości promocji danego sportowca lub dyscypliny sportu, którą uprawia 
lub mogą mu przysporzyć korzystnych kontraktów sponsorskich. 

Niezwykle ważnym zagadnieniem jest wybranie z kalendarza starów takich 
zawodów, podczas których sportowiec zmierzy się z konkurentami reprezentującymi 
odpowiedni poziom sportowy.  W zasadzie powinna obowiązywać reguła doboru 
przeciwników o zbliżonym poziomie sportowym. Takie zawody gwarantują ciekawe 
widowisko, wynik jest trudny do przewidzenia, a emocje dla kibiców zapewnione. 
Jednak z przyczyn szkoleniowych celowe jest w pewnych przypadkach zaplanowanie 
zawodów, w których nasz sportowiec spotka się z zawodnikami słabszymi. Nie 
koncentruje się on wówczas tak bardzo na wyniku, a bardziej na zadaniu, które ma 
wykonać. Zawody taki mają wartość jako start szkoleniowy i nie należy im przypisywać 
większych walorów sportowych. Analogicznie, zdarza się, że celowy jest udział 
w zawodach, w których sportowiec zdobywa doświadczenie, uczy się odpowiednich 
zachowań, poznaje atmosferę wielkich zawodów. Mówi się wówczas, że zawodnik jedzie 
na zawody „po naukę”. W niektórych przypadkach jest to konieczne. Praktyka uczy jednak, 
że często klęska poniesiona w takich zawodach, złe recenzje medialne, niedobre reakcje 
kibiców mogą spowodować załamanie się kariery sportowej młodego sportowca zbyt 
wcześnie wystawionego do zawodów z konkurentami najwyższej klasy. Szczególnie nie 
należy lekceważyć reakcji kibiców. W dobie Internetu i pełnej wolności panującej na 
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różnego rodzaju forach, młodzi ludzie publikują niezwykle ostre opinie, w dużej mierze 
niesprawiedliwe i nieuzasadnione. Niestety jest to broń, przed którą nie można się obronić. 
Wielu sportowców, najwyższej nawet klasy, musiało i musi znosić niedorzeczne krytyki pod 
swoim adresem. W ostatnich latach doświadczyła tego wybitna siatkarka, reprezentant 
Polski w piłce nożnej, czy pewien znany skoczek narciarski. Dlatego zanim wyślemy 
młodego sportowca „po naukę”, zastanówmy się nad wszelkimi aspektami takiej nauki. 
 

2. Projektowanie struktury czasowej makrocyklu 

Plan startów wyznacza wybór typu makrocyklu. Tak więc w tym momencie musimy 
się zdecydować czy wybieramy makrocykl typu I (z jednym okresem startowym), czy 
makrocykl II typu (z dwoma okresami przygotowawczymi i z dwoma startowymi) (rys. 1.)  
 

Struktura makrocyklu (cyklu rocznego) 
       

Makrocykl I typu 
       

    od  do 
       

Okres przygotowawczy       
       

Okres startowy       
       

Okres przejściowy       
       

(lub) Makrocykl II typu 
       

    od  do 
       

Okres przygotowawczy I       
       

Okres startowy I       
       

Okres przygotowawczy II       
       

Okres startowy II       
       

Okres przejściowy       
       

Rys. 1. Formularz do projektowania struktury makrocyklu 

Należy określić długość poszczególnych okresów treningowych. Literatura nie 
określa w jednoznaczny sposób, jakie powinny być prawidłowe proporcje długości 
poszczególnych okresów w makrocyklu. Dane wynikające z praktyki treningowej mówią, 
że proporcje te mogą być bardzo różne. Można przyjąć, ze proporcje te zależą od 
następujących czynników: 

 Specyfika dyscypliny sportu – każda dyscyplina sportu ma swoje tradycje związane 
z kalendarzem startów, różne są też wymagania, co do przygotowania sportowca do 
zawodów w poszczególnych dyscyplinach sportu, rożne są też możliwości, co do 
liczby startów w ciągu jednego makrocyklu, w zależności od dyscypliny sportu. 

 Stan wytrenowania sportowca – im zawodnik starszy, bardziej wytrenowany, tym 
jest w stanie zrealizować dłuższy okres startowy, im zawodnik mniej zaawansowany 
treningowo tym więcej czasu potrzebuje na przygotowanie się do serii startów. 

 Specyfiki klimatu i uzależnienia startów od warunków zewnętrznych – problem 
ten ma coraz mniejsze znaczenie w dobie postępu technicznego, niemniej 
w niektórych dyscyplinach sportu ma jeszcze znaczenie.  

W makrocyklu rocznym I typu najczęściej okres przygotowawczy trwa 12-25 tygodni, 
okres startowy 18-35 tygodni, a w makrocyklu II typu wielkości te są dzielone na 2, 
a suma czasu mieści się w powyżej podanych ramach. 

Okres przejściowy w zależności od typu makrocyklu trwa zazwyczaj od 4-8 tygodni, 
a w makrocyklu półrocznym od 3-6 tygodni.  
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3. Projektowanie struktury mezocykli 

Istotą mezocyklu jest realizacja celów pośrednich. Poszczególne mezocykle powinny 
być planowane w ramach okresów treningowych. Analizując wiele projektów realizowanych 
przez trenerów, a także piśmiennictwo z tego zakresu można zauważyć bardzo bogate 
nazewnictwo w tym zakresie. Jednak nie nazwa mezocyklu jest istotna, a cele jakie ma 
zrealizować oraz środki treningowe jakie zawiera. Mezocykle mogą mieć różną długość. 
Zależy to od czasu, jaki można i powinno się poświecić na realizację konkretnych celów 
pośrednich. W zasadzie mezocykle nie powinny być krótsze niż 3 tygodnie gdyż 
w krótszym czasie nie da się osiągnąć zmian w poziomie wytrenowania o charakterze 
wymiernym. Aby procesy adaptacyjne mogły wystąpić potrzebny jest określony czas 
działania bodźców treningowych. Z kolei nie stosuje się mezocykli dłuższych niż 10-12 
tygodni. Mogłoby to spowodować zbytnią monotonię treningu i niekorzystnie wpływać na 
motywację zawodnika oraz na przebieg procesów adaptacyjnych. Projektując mezocykle 
można się posłużyć arkuszem zaprezentowanym na rys. 2. 

 
Okres przygotowawczy          

Nazwa 
mezocyklu 

typ od do 
Nazwa 

mezocyklu 
typ od do 

Nazwa 
mezocyklu 

typ od do 

                        
Nazwa 

mezocyklu 
typ od do 

Nazwa 
mezocyklu 

typ od do 
Nazwa 

mezocyklu 
typ od do 

                        
            
Okres startowy          

Nazwa 
mezocyklu 

typ od do 
Nazwa 

mezocyklu 
typ od do 

Nazwa 
mezocyklu 

typ od do 

                        
Nazwa 

mezocyklu 
typ od do 

Nazwa 
mezocyklu 

typ od do 
Nazwa 

mezocyklu 
typ od do 

                        

Rys. 2. Formularz do projektowania struktury mezocykli 

Jak wspomniano wcześniej każdy mezocykl składa się z pewnej liczby mikrocykli. 
Poszczególne warianty zaprezentowano na rys. 3.    

Często spotykany wariantem jest wielokrotne powtarzanie tego samego typu 
mikrocyklu wielokrotnie. Na rysunku pokazano to w ten sposób, że oznaczono jedną 
literą cały mikrocykl. Oznaczenie: A, A, A,… oznacza, że ten sam typ mikrocyklu (A) 
powtarzany będzie wielokrotnie. Oczywiście w poszczególnych jednostkach 
treningowych tego mezocyklu mogą wzrastać wartości obciążeń w poszczególnych 
jednostkach treningowych, natomiast nie zmieni się struktura samego mikrocyklu. 
Dosyć często stosowaną strukturą mezocyklu, jest struktura II pokazana na rys 3 jako: 
A, B, A, B,… Stosuje się wówczas dwa typy mikrocykli (A i B) „na zmianę”. Często tego 
typu strukturę buduje się np. w okresie startowym w grach zespołowych, kiedy kolejne 
starty (mecze ligowe), rozgrywa się  na własnym boisku, a następnie kolejny mecz na 
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boisku przeciwnika i tak na zmianę. Wymaga to rożnych struktur makrocyklicznych, gdyż 
należy uwzględnić czas na wyjazd do innej miejscowości i w związku z tym inny układ 
jednostek treningowych w mikrocyklu. Jeszcze inną strukturą jest: A, A, B, A, A, B, … 
W takim przypadku najczęściej w mikrocyklach A planuje się duże obciążenia 
treningowe, a mikrocykl typu B stanowi rodzaj mikrocyklu regeneracyjnego. Kolejna 
zaprezentowana na rysunku struktura A7,  A7,  C14, C14, A7, A7  oznacza, że w trakcie 
mezocyklu składającego się w zasadzie z mikrocykli typu A (indeks 7 oznacza, ze są to 
mikrocykle 7 jednostkowe – czyli ze sportowiec trenuje raz dziennie, a mikrocykl jest 
tygodniowy) zorganizowano np. zgrupowanie sportowe podczas którego zastosowano 
dwukrotnie mikrocykl tygodniowy typu C, a indeks 14 wskazuje, że w tym mikrocyklu 
zaplanowano treningi dwa razy dziennie.  

I  A, A, A … 

   

II  A, B, A, B … 

   

III  A, A, B, A, A, B … 

   

IV  A7, A7, C14, C14, A7, A7 

Rys. 3. Układ mikrocykli w mezocyklu – typy rozkładu 

Jest sprawą oczywistą, że poszczególnych wariantów mezocykli może być znacznie 
więcej. Zależy to od konkretnych potrzeb, a także od inwencji trenera w tym zakresie. 
Sugeruje się jednak pewną powtarzalność struktur mikrocykli, gdyż powtarzalność 
bodźca, a wypadku mikrocyklu, całego cyklu bodźców gwarantuje skuteczniejszy 
przebieg procesów adaptacyjnych (Bompa 2011).  

 
4. Projektowanie mikrocykli 

Projektowanie mikrocykli treningowych powinno się ograniczyć do zaprojektowania 
ich podstawowej struktury, w której należy uwzględnić następujące elementy: 

 Określenie czasu trwania mikrocyklu (tygodniowy, inny…) 
 Ustalenie liczby jednostek treningowych w mikrocyklu (czy zawodnik trenuje raz , 

dwa lub więcej razy dziennie). 
 Określenie akcentów treningowych czyli celów poszczególnych jednostek 
 Określenie kolejności poszczególnych jednostek w mikrocyklu. 
 Określenie rodzaju poszczególnych jednostek treningowych (czy jest to 

jednostka główna, przygotowawcza czy regeneracyjna). 
 Ustalenie objętości i intensywności (np. poprzez określenie strefy przemian 

energetycznych podstawowych środków treningowych, które będą zastosowane 
w danej jednostce treningowej) obciążeń treningowych w poszczególnych 
jednostkach treningowych.  

 Ustalenie wielkości obciążeń treningowych w jednostkach treningowych. 
 Określenie ewentualnie innych danych niezbędnych do realizacji jednostki 

treningowej. 
 

Do tego celu można wykorzystać formularz pokazany na rys. 4.  
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data        
dzień tygodnia        
typ jednostki                             
akcent                             
gotowość                             
objętość obciążenia                             
obciążenie 

bardzo duże –  
duże –  

średnie –  
umiarkowane –  

małe –  

                            

strefa przemian                             
rodzaj jednostki                             

Rys. 4. Formularz do projektowania mikrocykli 

W tym miejscu należy jednoznacznie stwierdzić, że nie istnieją żadne uniwersalne 
wzorce (modele) mikrocykli. W praktyce nie istnieje „mikrocykl sprintera”, czy „mikrocykl 
strzelca”.  Dlaczego zatem analizując wiele rozwiązań praktycznych w zakresie 
projektowania mikrocykli można znaleźć rozwiązania bardzo podobne do siebie? 
Wynika to z podstawowych założeń i celów mikrocyklu. Trenerzy prowadząc swoja 
działalność, dokonują ciągłych eksperymentów, a ich wyniki wdrażają do praktyki. 
Pewne rozwiązania sprawdzają się w niektórych dyscyplinach sportu, dla konkretnych 
zawodników. Stąd pokusa, aby rozwiązania te uogólnić. Taki sposób myślenia może 
prowadzić do nikąd. Nie mniej próby taki trwały i trwają. Tego typu próby mogą mieć 
jednak walor dydaktyczny. Tak więc można polecić czytelnikom studiowanie takich 
praktycznych rozwiązań, ale zawsze celem musi być opracowanie oryginalnej, 
adekwatnej do rzeczywistości, zindywidualizowanej struktury czasowej składającej się 
z makrocyklu, zbioru mezocykli i mikrocykli. 

Czytelnik zainteresowany praktycznymi przykładami projektów cykli treningowych 
może zapoznać się z innymi publikacjami autora niniejszego doniesienia. W pracy 
Barszowskiego i Kosendiaka [1999] zamieszczony jest projekt makrocyklu dla 
triatlonisty. Z kolei projekt makrocyklu i jego realizacja przez 19-letnią sprinterkę, która 
zdobyła brązowy medal na Mistrzostwach Świata Juniorów pokazano w pracy 
Kosendiaka i Zajdel [2006]. Podobny projekt dla juniora przygotowującego się do 
Mistrzostw Europy Juniorów opisano w artykule Kosendiaka i Naglaka [2007]. Ciekawy 
specyficzny cykl treningowy przygotowujący do Mistrzostw Europy w Boksie Juniorów 
(Warszawa 2003’) opublikowano w doniesieniu Kosendiaka i Rudkowskiego [2007]. 
Z kolei w roku 2009  ukazał się artykuł zawierający projekt makrocyklu dla młodych 
golfistów [Kosendiak, Naglak 2009].  Cykl publikacji [Kosendiak, Migasiewicz 1999, 
Kosendiak i wsp. 2006, Kosendiak, Migasiewicz, 2007] prezentuje zasady 
projektowania, oraz przykłady projektowania dla młodych lekkoatletów.  
 

5. Projektowanie obciążeń treningowych 

Warto w tym miejscu przypomnieć, że projekt cyklu treningowego zawiera  zestaw 
założeń, uwarunkowań, celów oraz środków, które prowadzą do realizacji celów. Projekt 
powinien być utworzony dla konkretnego zawodnika, a nie dla grupy treningowej, a tym 
bardziej dla dyscypliny sportowej. Projekt nie powinien zawierać rozwiązań 
szczegółowych, przede wszystkim w zakresie doboru środków treningowych. Należy 
zdecydowanie odrzucić przekonanie, że obciążenia treningowe można zaplanować na 
cały makrocykl treningowy, z dokładnością do ćwiczenia, które ma być wykonane 
w każdej jednostce treningowej. 
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Jak pisze Gasparski[(1988] : „…wedle słownika języka polskiego „projekt” znaczy 
tyle, co pomysł, zamiar, idea, sugestia, propozycja…”.  Projekt cyklu treningowego 
według tego pojęcia można określić jako „pomysł na przygotowanie danego zawodnika 
do określonych zawodów sportowych”. Projektowanie nie jest więc czynnością 
wymagającą opracowywania szczegółowych rozwiązań. Trzeba szczególnie przestrzec 
czytelników przed próbami szczegółowego i drobiazgowego „rozpracowania” obciążeń 
treningowych aż do poziomu środków treningowych i metod ich realizacji. Współczesna 
praktyka treningowa zakłada, że takie szczegółowe plany trener przygotowuje 
z wyprzedzeniem co najwyżej 2 mikrocykli.  

Dobór obciążeń treningowych związany jest z sytuacją bieżącą sportowca. Trudno 
przewidzieć z dużym wyprzedzeniem jakie będzie samopoczucie sportowca danego 
dnia, jaka będzie pogoda, jaka będzie jego gotowość do podjęcia dużych obciążeń? 
Tzw. „dyspozycja dnia” często decyduje, czy zawodnik będzie w stanie zrealizować 
zaplanowane na dany dzień obciążenie treningowe. Celem treningu sportowego nie jest 
realizacja obciążeń treningowych, a osiąganie pewnych efektów treningowych, czyli 
celów sportowych. Należy pamiętać, że obciążenie treningowe, czyli praca treningowa 
rozumiana we wszelkich jej aspektach (fizycznym, psychicznym i ruchowym) jest tylko 
bodźcem, który wytrąca organizm trenującego sportowca ze stanu równowagi. Dopiero 
powrót do stanu równowagi jest tym czynnikiem, który jest w procesie treningowym 
najistotniejszy. To w restytucji dokonują się wszystkie, korzystne z punktu widzenia 
sportowca, zmiany w jego organizmie. Jakość procesu restytucji ma więc równe 
znaczenie z podejmowanym wysiłkiem. A restytucja, to nie tylko bierny odpoczynek, 
brak wysiłku. Na jakość procesów restytucyjnych wpływa wiele czynników, takich jak:  

 sen, 
 dieta, 
 relaks w sferze psychicznej, 
 poziom równowagi emocjonalnej sportowca, 
 zabiegi odnowy biologicznej, 
 jakość  rozwiązywania problemów życiowych, 
 czynniki klimatyczne, 
 inne czynniki. 
Skoro tak wiele czynników decyduje o reakcji sportowca na obciążenie treningowe, 

to czynniki te muszą być brane pod uwagę podczas planowania obciążeń. Jest to 
koronny argument za tym, aby szczegółowe, konkretne wartości obciążeń były 
planowane z niewielkim wyprzedzeniem. 

Kolejny powód dla którego autor nie widzi powodu do zajmowania się szczegółowo 
sprawą planowania obciążeń jest ich specyfika związana z poszczególnymi 
dyscyplinami sportu. 

Aby rozpatrywać proces treningowy na poziomie szczegółowym należałoby tę 
specyfikę uwzględnić. Dla każdej z dyscyplin sportu można sformułować pewien kanon 
środków treningowych, charakterystycznych dla tej dyscypliny sportu. Oczywiście 
można te środki klasyfikować wg określonych reguł, uwzględniając ich specyfikę, czy 
aspekt energetyczny.  Niestety zadnie to jest wręcz niewykonalne. Inwencja trenerów 
różnych dyscyplin jest niewiarygodna. Wystarczy przeanalizować dostępne na rynku 
atlasy ćwiczeń lub zestawy ćwiczeń publikowane w podręcznikach do poszczególnych 
dyscyplin sportowych. Ponadto powstają coraz to nowe urządzenia wspomagające – 
trenażery, które stwarzają możliwości generowania nowych ćwiczeń, nowych środków 
treningowych. Duży dorobek publikatorski ma w tym zakresie grupa autorów 
z warszawskiej AWF kierowana przez prof. dr hab. Henryka Sozańskiego. Poza tym, jak 
się okazuje, każde ćwiczenie, każdy środek treningowy można wykonywać w wielu 
wariantach. Dlatego uznano, że znacznie bardziej istotny będzie raczej problem rejestracji 
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zrealizowanych obciążeń, a nie samo ich planowanie. Strzelectwo należy zaliczyć do tych 
dyscyplin, w których metody rejestracji obciążeń są dobrze opisane i w praktyce 
realizowane.  
 
 
6. Projektowanie systemu kontroli procesu treningowego 

Kontrola treningu sportowego jest procesem i ma strukturę hierarchiczną Zawsze na 
proces kontroli składają  się  trzy czynności: pomiar, porównanie i decyzja. 
W zależności od poziomu w hierarchii możemy zatem mówić o kontroli na poziomie 
jednostki treningowej, na poziomie mikro i mezocyklu, a także na poziomie makrocyklu.   
 
 
6.1. Kontrola na poziomie jednostki treningowej i mikrocyklu 

Na poziomie jednostki treningowej (rys. 5) pomiarowi podlegają wszelkie elementy 
obciążeń treningowych, a także reakcje na te obciążenia. Reakcje te nazywamy też 
bezpośrednimi efektami treningowymi. Pomiaru tego dokonujemy po to, żeby ocenić 
stopień realizacji celów treningowych danej jednostki treningowej. Cele te są zaś mogą 
być osiągane zarówno w fazie realizacji o obciążeń, jak i w postaci reakcji organizmu 
trenującego sportowca na te obciążenia. Pomiarów obciążeń i reakcji na obciążenia 
dokonuje się podczas jednostki treningowej. Nie stosujemy tutaj żadnych prób ani 
testów kontrolnych.  Sam wysiłek treningowy jest tu swoistym testem wysiłkowym. 
Wyniki tej kontroli muszą być dostępne natychmiast, gdyż trener podejmuje działania 
usprawniające, optymalizujące już podczas trwania jednostki treningowej po to, aby jej 
cel mogły zostać zrealizowane. Modyfikacji podlegają więc wielkości obciążeń, a także 
poszczególne elementy obciążeń takie jak intensywność czy objętość stosowanych 
środków. Weryfikowane są również  stosowane metody treningowe poprzez wydłużenie 
lub skrócenie wysiłku, wydłużenie lub skrócenie przerw międzywysiłkowych, redukcja 
lub zwiększenie liczby powtórzeń danego środka itp. Gdyby zadać sobie pytanie jaka 
jest rola trenera podczas realizacji obciążeń zaplanowanych w danej jednostce 
treningowej przez sportowca, to odpowiedź mogłaby być następująca: trener 
dokonuje kontroli na poziomie jednostki treningowej. Oczywiście nie zawsze 
istnieje taka konieczność. Można sobie bowiem wyobrazić sytuację taką, że zawodnik  
realizuje jednostkę treningową o charakterze zadaniowym. Np. ma za zadnie przebiec 
dany odcinek w zadanym czasie. Oczywiście rola trenera sprowadza się wówczas 
ewentualnie do pomiaru czasu, co może zrobić równie dobrze sam biegacz. Jeśli 
jednak takich odcinków jest więcej, a wymagania co do warunków ich pokonania 
bardziej skomplikowane (np. konieczność uzyskania konkretnego efektu 
fizjologicznego),  to rola trenera, jako osoby kontrolującej zaczyna rosnąć. Być może 
trzeba będzie na podstawie pomiarów tętna, stężenia mleczanu we krwi, czy innych 
określić intensywność kolejnych biegów ich liczbę, czas czy charakter przerw 
wypoczynkowych pomiędzy biegami.  Projektowanie kontroli na poziomie jednostki 
treningowej polegać więc będzie na: 

 zdefiniowaniu rodzajów jednostek treningowych, które będą realizowane 
w danym cyklu treningowym, 

 określeniu co i w jaki sposób może i powinno być zmierzone w danej jednostce 
treningowej, 

 ustaleniu listy sprzętu pomiarowego i urządzeń pomiarowych, które będą 
niezbędne dla realizacji kontroli na poziomie jednostki treningowej, 

 ustaleniu decyzji jakie może i powinien podejmować trener w trakcie realizacji 
danej jednostki treningowej. 
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Rys. 5. Schemat kontroli na poziomie jednostki treningowej 

Kontrola na poziomie jednostki treningowej jest elementem pewnego procesu 
nazywanego monitoringiem treningu. Trudno we współczesnym sporcie wyobrazić 
sobie efektywne kierowanie procesem treningowym, bez skrupulatnie prowadzonej 
kontroli na poziomie jednostki treningowej. Z tego też względu rejestracja obciążeń 
treningowych jest jednym z istotniejszych zadań, jakie realizuje w swojej pracy trener. 
Bardzo często ten element kontroli bieżącej trenerzy powierzają zawodnikom. To 
zawodnicy prowadzą „dzienniczki treningowe”, są tego uczeni już na początku swojej 
kariery sportowej. Jest to oczywiście działanie słuszne. Bardzo ważne jest aby 
sportowiec trenował świadomie, orientował się w celach, środkach prowadzących do 
celów, a także w efektach własnego treningu. Takie dane są oczywiście niezbędne 
także trenerowi. O ile bowiem szczegółowe projektowanie i planowanie (z dużym 
wyprzedzeniem czasowym!) obciążeń treningowych jest mało racjonalne, to dokładna 
rejestracja zrealizowanych obciążeń jest niesłychanie ważna. Daje ona informację 
o wszelkich przyczynach, które skutkują efektami treningowymi. Wprawdzie informacja 
ta ma znaczenie „ex post”, ale za to w sposób istotny może przyczynić się do 
poszerzania wiedzy trenera o zawodniku, o jego reakcjach, o możliwościach wpływania 
na zmiany w jego wytrenowaniu. A jak powszechnie się sądzi – zmiana jest istotą 
i celem treningu sportowego. Dlatego rejestrowanie zrealizowanych obciążeń, 
z uwzględnieniem wszystkich osobistych uwarunkowań, odczuć i reakcji sportowca jest 
elementem kontroli bieżącej i to elementem niezwykle istotnym dla projektowania 
i planowania treningu w późniejszych cyklach i jednostkach treningowych. Elementem 
kontroli bieżącej jest też ocena tzw. efektów przedłużonych. Dokonuje się ona już po 
zakończeniu jednostki treningowej.  Badaniom poddaje się proces wypoczynku, ocenia 
się jego dynamikę i skuteczność.  
  

6.2. Kontrola na poziomie  mezocyklu 

Kontrola procesu treningowego na poziomie średnich  cykli ma na celu ocenę 
realizacji tzw. celów pośrednich cyklu treningowego (rys. 6.). Cele pośrednie mają 
charakter celów operacyjnych. Projektując system kontroli na poziomie mezocyklu 
musimy rozważyć kilka problemów:  

 Ocena poziomu wytrenowania. Celem jest pomiar różnego rodzaju parametrów 
opisujących poziom wydolności sportowca, poziom jego zdolności motorycznych, 
pomiar jakości stosowanej techniki sportowej czy wreszcie ocena wiedzy 
i umiejętności taktycznych. Służą temu różnego rodzaju próby i testy 
laboratoryjne i terenowe. Poddaje się sportowca określonym wysiłkom i ocenia 
maksymalne wartości jakie jest w stanie w danej próbie uzyskać. Jedną z takich 
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„prób” może być po prostu start w zawodach i wtedy miarą próby jest wynik 
sportowy. Tego typu próby (testy)  nazywane są próbami (testami) 
maksymalnymi. Im wyższa wartość uzyskana w takiej próbie, tym lepiej ona 
świadczy o maksymalnych możliwościach badanego sportowca. Istnieje olbrzymi 
wybór prób i testów stosowanych w praktyce treningowej w różnych dyscyplinach 
sportu. Każdy trener powinien wybrać te próby (testy), które dadzą mu pełną (wg 
jego potrzeb) informację o zawodniku, a jednocześnie liczba ich nie będzie zbyt 
duża. Proces treningowy nie może bowiem polegać na ciągłym testowaniu 
sportowca. Kontrola na poziomie mezocyklu powinna mieć miejsce na jego 
zakończenie, po to, aby jej wyniki mogły służyć optymalizacji obciążeń 
w kolejnych mezocyklach. 

 Ocena prawidłowości procesu adaptacji. Do tego celu stosuje się próby (testy) 
standardowe. Sportowca poddaje się po koniec mezocyklu próbie wysiłkowej 
polegającej na wykonaniu obciążenia o umiarkowanych parametrach. Miarą 
próby jest reakcja organizmu sportowca (tętno, parametry równowagi kwasowo-
zasadowej krwi itp.) na zadany wysiłek. Interpretacja takiej próby (testu) polega 
na tym, że im słabsza reakcja na zadany wysiłek, tym lepiej to świadczy 
o postępującym procesie adaptacyjnym.  

 Kolejnym zadaniem kontroli na poziomie mezocyklu jest wyznaczenie 
parametrów obciążenia treningowego. Dotyczy to określenia (na drodze 
odpowiednich prób) maksymalnych ciężarów w ćwiczeniach siłowych (po to aby 
planować obciążenia w procentach wielkości maksymalnej), maksymalnych 
prędkości w ruchach cyklicznych (bieg, pływanie, jazda na rowerze, bieg na 
nartach itd.) aby jednoznacznie określać intensywność obciążeń, a także innych 
parametrów obciążenia treningowego (np. wartość tętna i prędkości 
przemieszczania się na poziomie progu przemian anaerobowych – PPA). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 6. Schemat kontroli na poziomie mezocyklu 

Można wyróżnić kilka działań korygujących proces treningowy jakie może podjąć 
trener w wyniki kontroli na poziomie mezocyklu. Po pierwsze może skorygować 
planowane w kolejnym mezocyklu obciążenia treningowe, po drugie może skorygować 
strukturę kolejnych mezocykli, a także mikrocykli tworzących kolejne mezocykle. Po 
trzecie trener może skorygować kolejne cele pośrednie. Jest to niesłychanie ważne 
i dotyczy zarówno przypadku, gdy cele dotychczasowe nie zostały osiągnięte, jak 
i wówczas, gdy zostały znacznie przekroczone. Wprawdzie obie sytuacje nie są 
pożądane, ale ta druga (przekroczenie wartości celów pośrednich) może stwarzać 
zawodnikowi nowe szanse i zawsze należy rozważyć czy takie szanse można 
wykorzystać (np. nieoczekiwany awans zawodnika do zawodów wyższego szczebla). 
Z kolei niezrealizowanie niektórych celów pośrednich często daje się „nadrobić” 
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w późniejszych mezocyklach, a jeśli nie, to braki te można skompensować poprzez 
rozwój innych cech. Kontrola na poziomie mezocyklu jest więc niezwykle istotna, 
pozwala bowiem na wczesną diagnozę popełnionych błędów treningowych i na ich 
wyeliminowanie poprzez korektę treningu.  
 

6.3. Kontrola na poziomie makrocyklu 

Schemat kontroli na poziomie makrocyklu zaprezentowano na Rys. 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 7. Schemat kontroli na poziomie makrocyklu 

Jak w każdym zawodzie, tak i w zawodzie trenerskim sukcesy przeplatają się 
z porażkami, powodzenie z niepowodzeniem. Oczywiście każdy trener dąży do 
maksymalizacji sukcesu i stara się ograniczyć liczbę porażek sportowych. Robi to 
w interesie zarówno swoim, jaki sportowca, którego wspomaga w jego działaniach. Jak 
się powszechnie uważa, w ujęciu systemowym, proces treningowy jest procesem 
probabilistycznym i na dodatek procesem niestacjonarnym. Oznacza to, że jego 
parametry nie tylko zmieniają się losowo w czasie, ale i charakterystyka tych zmian jest 
trudna do jednoznacznego określenia. Nikt dotąd nie skonstruował jednoznacznego, 
adekwatnego do rzeczywistości modelu matematycznego procesu treningowego. Prace 
autora niniejszej książki nie wyszły poza modele liniowe, a inne opracowania [np. 
Ryguła 1988], również proponowały rozwiązania przybliżone i cząstkowe – nie 
uwzględniały wszystkich aspektów procesu treningowego. Skoro zatem w praktyce nie 
można posłużyć się jednoznacznie zweryfikowanymi modelami, to dużego znaczenia 
nabierają modele nastawione na  stopniowe doskonalenie się trenera i zawodnika. 
Można powiedzieć, że model kierowania procesem treningowym sportowca powinien 
być modelem samouczącym się. W praktyce sprowadza się to do wyciągania wniosków 
ze zrealizowanych (z sukcesem lub bez sukcesu) cykli treningowych. Każdy makrocykl 
treningowy powinien być potraktowany przez trenera jako swoisty eksperyment 
naukowy, który podlega ocenie, a wnioski wynikające z tej oceny powinny stać się 
wytycznymi do projektowania kolejnych cykli dla danego sportowca. Ewentualny sukces 
sportowy (a także porażka) powinien stać się źródłem stale rosnącej wiedzy trenera. 
Temu celowi służy w zasadzie kontrola procesu treningowego na poziomie makrocyklu. 
Składa się ona również z trzech czynności: pomiaru (wyniku sportowego na zawodach 
głównych), porównania (z celem głównym) oraz decyzji korygującej trening. Problem 
polega na tym, że realizacja makrocyklu dobiegła końca i nasuwa się pytanie – co 
i kiedy można skorygować w wyniku tak pojętej kontroli?  Jest oczywiste, że dany cykl 
został zakończony, ale wiedza o jego skuteczności, efektywności, ekonomiczności 
i racjonalności może posłużyć, to projektowania kolejnych makrocykli. 
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Wymienione powyżej pojęcia tworzą tzw. prakseologiczny system ocen procesu 
treningowego. Znaczenie powyższych pojęć jest następujące: 

 Skuteczność – jest to relacja uzyskanego efektu działania do jego celu, jeśli 
efekt równa się celowi, to o działaniu, które spowodowało ten efekt mówimy, że 
było to działanie skuteczne (rys. 8.). O tym czy działanie było skuteczne czy nie 
możemy powiedzieć zawsze po jego zakończeniu, w czasie przeszłym. Przed 
działaniem możemy je określić jako działanie celowe (rys. 9).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 8. Skuteczność jako podstawowa ocena działnia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 9. Różnica pomiędzy działaniem celowym a skutecznym 

 Efektywność – jest to ocena wartości uzyskanego efektu działania. Nie odnosi 
się jej do celu, ale efektowi przypisuje się określoną wartość. Jeżeli wartość ta 
zadawala nas, to działanie możemy określić jako efektywne, alby częściowo 
efektywne, albo efektywne w pewnym stopniu.  Oczywiście działanie skuteczne 
musi być, z definicji, jednocześnie działaniem efektywnym, natomiast działanie 
efektywne nie musi być działaniem skutecznym. Można sobie łatwo wyobrazić w 
sporcie taką sytuację, gdy cel w zasadzie nie został osiągnięty, ale „per saldo” 
jesteśmy zadowoleni z osiągniętego rezultatu.1  

 Ekonomiczność – ta ocena związana jest z relacją uzyskanych efektów do 
kosztów ich uzyskania. Działanie określa się jako ekonomiczne jeśli stosunek 
efektów do kosztów jest większy od liczby 1. Klasyczne podejście do 
ekonomiczności zakłada, że można ją osiągać poprzez działania wydajne 
(maksymalizacja efektu przy danych nakładach) lub działania oszczędne 
(minimalizacja nakładów dla osiągnięcia założonego efektu). 

 
1 Np. zawodnik nie uzyskał na Mistrzostwach Europy planowanego wyniku i nie zdobył medalu, ale 

zakwalifikował się do Igrzysk Olimpijskich. 

Przed działaniem Po działaniu 

CEL SKUTEK (EFEKT) 

Skuteczność działania                           efekt            =          CEL 

EX ANTE CELOWE 

EX POST SKUTECZNE 

Działanie można oceniać jako: 
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 Racjonalność – jest to zgodność przyjętych metod działania ze współcześnie 
obowiązująca wiedzą i z zasadami logiki. W przypadku kierowania procesem 
treningowym ta ocena ma niezwykle istotne znaczenie. Znane są bowiem 
w sporcie przypadki stosowania niesprawdzonych metod, środków 
wspomagających itd. Sporo jest zachowań o charakterze bardziej zwyczajowym 
(rytualnym) niż racjonalnym.2 

Polscy sportowcy osiągnęli w XX i XXI wieku mnóstwo sukcesów sportowych. 
Jednak praktycznie nie istnieją publikacje dokumentujące te sukcesy. Można 
zaryzykować twierdzenie, że kontrola na poziomie makrocyklu służy wyłącznie do 
opracowania sprawozdań składanych przez trenerów w związkach sportowych 
czy w klubach. Sprawozdania takie bywają dokładne i szczegółowe wtedy, gdy 
poniesione zostały porażki, a trenerzy usiłują, poprzez dokładną analizę makrocyklu, 
wykazać wpływ czynników obiektywnych na brak sukcesu. Praktycznie brak jest 
opublikowanych analiz wskazujących na czynniki, dzięki którym osiągnięto sukces. 
Część trenerów uważa, że takie dane nie mogą być upublicznione, ponieważ stanowią 
tajemnicę ich warsztatu trenerskiego. Zdaniem autora tajemnicą może być koncepcja 
trenowania, projekt dotyczący przyszłych cykli treningowych. Natomiast to co zostało 
już zrealizowane staje się niepowtarzalną historią. Nikt nie jest w stanie tego samego 
dokładnie i z takim samym rezultatem odtworzyć. Dlatego należy zachęcić trenerów do 
rzetelnej kontroli procesu treningowego na poziomie makrocyklu. Po pierwsze ze 
względu na konieczne samokształcenie trenera, a po drugie ze względu na możliwość 
poszerzenia wiedzy o treningu sportowym.  
 

6.4. Praktyczne aspekty kontroli 

Przystępując do projektowania systemu kontroli procesu treningowego należy na 
wstępie określić terminy kontroli oraz narzędzia kontroli (sprzęt pomiarowy, testy, próby 
itd.). Ponieważ terminy kontroli powinny się pokrywać z terminami realizacji celów 
treningowych warto te dwie czynności połączyć. Czynność wyznaczania celów stanie 
wówczas tożsama z czynnością projektowania działań kontrolnych 

Wyznaczamy więc terminy kontroli etapowej, narzędzia kontroli, a także spodziewane 
wyniki, które będą pełnić funkcję wymiernych celów treningu.  

Kontrola efektów bieżących wynika natomiast z celów jednostki treningowej 
i powinna być przewidziana jako element jednostki treningowej projektowane na 
poziomie struktury mikrocyklu. 

Projektując system kontroli należy mieć na uwadze wymagania jakościowe jakie ten 
system powinien spełniać.  

Tak więc kontrola musi być: 
 Celowa – Jak wspomniano powyżej kontrola składa się zawsze z trzech 

zależnych od siebie czynności: pomiaru efektów treningowych, porównania ich 
z celami czego efektem jest wprowadzanie korekt do procesu treningowego. 
Celem tych korekt jest optymalizowanie, czyli usprawnianie procesu 
treningowego, a kryterium optymalizacji jest zawsze stopień realizacji celów 
treningowych. Kontrola jest celowa wtedy, gdy dokonujemy pomiary tylko tych 
efektów treningowych, które zostały wcześniej liczbowo określone jako cele 
treningowe. Często zdarza się, że trener dokonuje pewnych pomiarów, poddaje 
sportowca próbom wysiłkowym, testom sprawnościowym i nie potrafi ocenić 
wartości wyników pomiarów. Jeśli wcześniej nie zostały określone liczbowo cele 
treningowe, to z punktu widzenia optymalizacji treningu wyniki pomiarów są 

 
2 Autor spotkał się z sytuacją, gdy zabraniano młodym pięściarzom picia wody podczas treningu ze 

względu na rzekomy jej zły wpływ na regulację masy ciała sportowca 
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niewiele warte. Niektórzy trenerzy próbują te wyniki odnieść do rezultatów 
kontroli przeprowadzonej wcześniej (np. w poprzednim makrocyklu). Mogą w ten 
sposób ocenić przyrost parametrów wytrenowania u zawodnika, ale nie są 
w stanie dokonać analizy przyczynowo skutkowej. Uzyskują wiedzę o tym, że 
sportowiec posiada obecnie większe dyspozycje w zakresie wydolności czy 
motoryki niż posiadał w przeszłości, ale podejście takie nie daje wiedzy 
operacyjnej. Nie wiadomo czy cele zostały zrealizowane, czy nie, czy osiągnięto 
spodziewane parametry wytrenowania czy nie.  Niemożliwe jest więc dokonanie 
oceny skuteczności treningu, a w związku z tym nie wiadomo jakie decyzje 
należałoby podjąć, aby zoptymalizować dalszy ciąg procesu treningowego. 
Zdarza się jednak coś znacznie gorszego i zupełnie nieuzasadnionego – otóż 
wyniki pomiarów porównywane są międzyosobniczo w grupie sportowców. 
Czasami tworzona jest nawet hierarchia grupy sportowców na podstawie 
wyników kontroli. Takie działanie jest zupełnie błędne. Polem do rywalizacji dla 
sportowców są zawody sportowe. Skoczek w dal rywalizuje z innym skoczkiem 
w konkurencji – skok w dal, a nie w próbie siłowej (np. w przysiadzie ze sztangą). 
Maratończyk rywalizuje z innym biegaczem na dystansie 42195 m a nie 
w wielkości VO2max uzyskanej w próbie progresywnej. Wyniki pomiaru powinny 
być wyłącznie konfrontowane z celami danego sportowca, a ewentualnie 
stwierdzone różnice pomiędzy efektami treningowymi, a celami powinny dawać 
podstawy do takich korekt treningu, aby w przyszłości różnice te były jak 
najmniejsze.  

 Systematyczna – Wymagania współczesnego sportu nakazują ścisłą kontrolę 
procesu treningowego na każdym poziomie struktury czasowej treningu. Używa 
się nawet pojęcia monitoringu procesu treningowego, który jest procesem 
niemalże ciągłym. Postuluje się, aby wyniki kontroli dostępne były błyskawicznie, 
bo tylko wtedy mogą stanowić one podstawę działań optymalizacyjnych. 
Systematyczność działań kontrolnych ma szczególnie znaczenie dla rzetelnej 
kontroli dotyczącej efektów kumulatywnych, czyli kontroli na poziomie 
mezocyklu. Ze względu na kilkutygodniowy odstęp pomiędzy kolejnymi 
mezocyklami, a co za tym idzie pomiędzy pomiarami, brak jakiegokolwiek 
pomiaru powoduje istotny szum informacyjny. Niesystematycznie prowadzona 
kontrola może doprowadzić do sytuacji, że w pewnym momencie nieskuteczność 
procesu treningowego zostanie wprawdzie  stwierdzona, ale mogą pojawić się 
trudności w określeniu momentu wystąpienia tych nieprawidłowości. Wyobraźmy 
sobie, że cele pośrednie wyznaczane są co miesiąc i co miesiąc dokonujemy 
pomiarów. Dokonamy pomiaru w styczniu, lutym i potem dopiero w kwietniu i w tym 
ostatnim pomiarze stwierdzimy nieskuteczność treningu, co oznacza ze niektóre 
cele nie zostały osiągnięte. Nasuwa się pytanie kiedy to się stało? W marcu? 
W kwietniu? Kiedy? Niesystematycznie prowadzona kontrola może doprowadzić do 
tego, ze zakłócenia procesu treningowego zostaną zidentyfikowane zbyt późno, co 
może w efekcie doprowadzić do tego, że cel główny nie zostanie zrealizowany, a na 
ewentualne korekty zabraknie czasu. Systematyczność kontroli daje nam pełny 
obraz realizacji procesu treningowego na wszystkich poziomach struktury czasowej 
procesu treningowego. 

 Powtarzalna – Projektowanie systemu kontroli musi być bardzo precyzyjne 
i dokładne miedzy innymi dlatego, że w trakcie cyklu treningowego nie powinno 
się zmieniać ani celów, ani metod kontroli, ani narzędzi używanych do kontroli 
(urządzenia pomiarowe, testy i prób wysiłkowe itp.). Cele treningowe, 
szczególnie cele pośrednie tworzą swoistą trajektorię dochodzenia do celu 
głównego, końcowego. Niektóre cele maksymalizujemy we wcześniejszych 
fazach makrocyklu (np. dyspozycje wytrzymałościowe), a inne w późniejszych 
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(np. dyspozycje szybkościowe)3. Trajektorię tę będziemy w stanie zidentyfikować 
jedynie wówczas, gdy będziemy  powtarzać te same  pomiary w różnych fazach 
cyklu treningowego, a do tych pomiarów  zastosujemy zawsze te same narzędzia 
i metody pomiaru. Wszelkie zmiany w tym zakresie zawsze prowadzić będą do 
utraty niektórych niezbędnych dla optymalnego trenowania informacji. 

 Wiarygodność – Wiarygodność kontroli dotyczy kilku jej cech charakterystycznych. 
Po pierwsze powinniśmy stosować niezawodne pod względem technicznym 
narzędzia pomiarowe. Powinny mieć one odpowiednią dokładność, odpowiedni stan 
techniczny, a wynik pomiaru nie powinien zależeć od indywidualnych dyspozycji lub 
umiejętności dokonywania pomiaru przez ludzi je obsługujących4. Po drugie 
wiarygodność kontroli zależy od standaryzacji warunków w jakich pomiary są 
dokonywane. Należy wyeliminować wpływ czynników klimatycznych 
(temperatura, wiatr, opady), środowiskowych (miękka lub twarda nawierzchnia, 
oświetlenie, hałas itp.), ludzkich (te same osoby dokonują pomiaru) i technicznych 
(to samo laboratorium, te same metody oznaczeń biochemicznych i fizjologicznych, 
ta sama marka odczynników, ten sam sprzęt pomiarowy kalibrowany przez te same 
osoby itd.). Wreszcie po trzecie sposoby i metody pomiaru powinny być adekwatne 
do tego co chcemy zmierzyć. Istotny jest dobór prób i testów wysiłkowych, 
motorycznych psychologicznych itp. Jednym z najpoważniejszych błędów są próby 
wykorzystania w kontroli procesu treningowego testów sprawności fizycznej ze 
swojej natury przeznaczonych dla dzieci, młodzieży lub dla osób nietrenujących. 
O ile jednak wykorzystanie poszczególnych prób wchodzących w skład takich 
testów bywa uzasadnione, to wykorzystywanie tabel punktowych (skonstruowanych 
najczęściej z wykorzystaniem metod statystycznych dla określonej grupy wiekowej 
lub poziomu zaawansowania sportowego) do oceny wartości wyniku próby jest 
całkowicie nieuzasadnione.  

Na zakończenie tego rozdziału warto rozważyć problem kontroli z zupełnie innej 
strony. Na rys. 10 pokazano czym kontrola nie jest i nie powinna być. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 10. Czym nie jest kontrola treningu 

Przede wszystkim należy po raz kolejny podkreślić, ze wyniki kontroli należy zawsze 
odnosić do celów treningowych danego sportowca i zawsze analizować je osobniczo. 
Nie ma żadnego uzasadnienia porównywanie wyników kontroli uzyskanych przez 
różnych sportowców. Takie działanie zawsze prowadzi do nieuzasadnionego tworzenia 
hierarchii wśród zawodników, a to z kolei powoduje niesnaski w grupie, prowokuje 

 
3 Jest to czysto teoretyczny przykład 
4 W 20-letniej praktyce trenerskiej autor był wielokrotnie świadkiem różnic w pomiarze ręcznym czasu, 

które na dystansie 100 m dochodziły do wartości 0,30-050 sek! 

Prognozowanie wyniku sportowego zawodnika 

Nie jest celem kontroli: 

Hierarchizacja zawodników 

Kwalifikacja zawodników do startów (lub do kadry narodowej) 
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niepotrzebną rywalizację, a także służy powstawaniu nastrojów o charakterze frustracji. 
W sporcie tylko arena sportowa powinna być miejscem rywalizacji sportowców. 
Porównywanie wyników kontroli poszczególnych osób zawsze prowokuje do 
powstawania ocen, do wartościowania. Jest to niesłuszne i niepotrzebne. Negatywny 
wynik kontroli nie może prowadzić  do negatywnej oceny sportowca jako człowieka. 
Negatywny wynik kontroli jest jedynie informacją wskazującą na to, co należy ulepszyć, 
jaki element treningu trzeba usprawnić, jakie działania optymalizujące należy 
wprowadzić, aby w odpowiednim momencie uzyskać sukces sportowy. Znane są 
autorowi sytuacje, gdy wyniki kontroli decydowały o kwalifikacji sportowców na obozy 
sportowe, do Kadry Narodowej itp. Takie działanie jest nie tylko nieracjonalne, ale 
zwyczajnie niesprawiedliwe i nieuczciwe. W sporcie bowiem można pewne niedostatki 
wytrenowania skompensować innymi czynnikami (np. psychicznymi), a z kolei 
sportowcy znakomicie wytrenowani (osiągający bardzo dobre wyniki w testach 
i próbach kontrolnych) często nie potrafią przekształcić tego potencjału na skuteczność 
w rywalizacji sportowej. Każdy z czytelników, którzy uprawiali sport lub uprawiają go 
dotychczas, potrafi wskazać w swoim środowisku takich „mistrzów treningu”. Wreszcie 
problem tzw. prognostyczności kontroli.  Chyba każdy trener chciałby posiadać 
narzędzie pomiarowe, które z prawdopodobieństwem bliskim pewności prognozowałoby 
wynik sportowy przed zawodami. Łatwo byłoby wówczas zestawić zespół na dany 
mecz, skompletować skład sztafety czy ustalić taktykę walki odpowiednią do „dyspozycji 
dnia” dla danego sportowca. Niestety takimi narzędziami póki co nie dysponujemy. 
W ogóle celem kontroli nie jest prognozowanie wyniku sportowego. Często podczas 
seminariów trenerskich, podczas kursów i konferencji zadawano autorowi pytanie 
o prognostyczność danej próby czy testu. Odpowiedz jest prosta. Próba (test) kontrolna 
ma określać stopień realizacji celów treningowych, a nie prognozować wynik podczas 
zawodów. Rzeczywiście w badaniach stwierdza się często wysoką korelację pomiędzy 
wynikami niektórych prób kontrolnych, a wynikiem uzyskanym w zawodach sportowych. 
Należy jednak pamiętać, że w badaniach takich używa się specjalnych metod 
statystycznych. Wyniki, nawet jeśli są zachęcające, to jednak zawsze są obarczone 
pewnym błędem statystycznym. Często badania takie są prowadzone na tak niewielkiej 
grupie badawczej, że nawet jeśli wyniki są istotne statystyczne, to praktycznie ich 
wartość jest nieduża. Badacze popełniają też wiele błędów metodycznych związanych 
z wykorzystaniem metod statystycznych. Badania statystyczne dotyczące sportowców 
mają z reguły tę wadę, że każdy sportowiec jest w pewnym sensie osobą nietypową. 
Jego organizm pracuje inaczej niż organizm osoby niewytrenowanej. Jego potencjalne 
możliwości wysiłkowe są nieporównywalne od osoby niewytrenowanej. Rzadko kiedy 
grupa sportowa spełnia warunki normalności rozkładu prawdopodobieństwa różnych 
cech, co wyklucza użycie większości powszechnie stosowanych metod statystycznych. 
Tak więc bardzo trudno jest prognozować wynik sportowy, chociaż każdy z trenerów 
próbuje to robić różnymi metodami na własny użytek. Niemniej nie jest to celem kontroli 
procesu treningowego. Może właśnie też na tym polega piękno sportu, że jest to 
zjawisko w dużej mierze nieprzewidywalne mimo wielu działań prowadzących do jego 
zracjonalizowania. 
 

Podsumowanie 

Praca trenera jest w dużej mierze pracą twórczą. Umiejętność projektowania 
systemu treningowego dla konkretnego sportowca jest zawsze działaniem twórczym. 
Wprawdzie, jak wskazano powyżej, można sformułować pewne zasady i prawidłowości 
procesu projektowania, to jednak za każdym razem trener zmuszony jest do tworzenia 
nowego, oryginalnego projektu każdego makrocyklu, w każdym kolejnym cyklu 
treningowym.  
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