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Planowanie szkolenia, rodzaje cykli szkoleniowych  
w strzelectwie sportowym 

 
 

Plan szkolenia jest zbiorem decyzji, który zawiera cele i środki ich realizacji, a więc stanowi 
bezpośrednie narzędzie kształtowania przyszłości. Jest on harmonogramem pracy na określony 
przedział czasu. 

Proces szkolenia musi być odpowiednio rozłożony w czasie. Nie może stanowić zbioru 
zadań przypadkowych, lecz być działalnością świadomie zorganizowaną. w której udział 
czynników nieprzewidzianych jest ograniczony do minimum (Sozański, 1999, s. 275). 

Efektywne budowanie formy sportowej u zawodników zaawansowanych i osiągnięcie jej 
w najważniejszych startach wymaga ujęcia procesu treningowego w konkretne ramy czasowe. 

Cykliczność i periodyzacja treningu zależą od kalendarza imprez. Przechodzenie od 
jednego cyklu do drugiego ma prowadzić do rozwoju formy sportowej (stan gotowości do 
uzyskiwania wysokich rezultatów). Proces ten przebiega w trzech fazach: 

 budowania formy sportowej,  
 utrzymania (stabilizacji) formy sportowej, 
 okresowej utraty formy sportowej. 
W strzelectwie sportowym tak jak w innych dyscyplinach sportu wyodrębniamy kilka 

rodzajów cykli szkoleniowych. Ze względu na czas trwania cyklu wyróżniamy: 
 wieloletni (perspektywiczny) – kilkuletnia faza rozwoju kariery sportowej 

zawodnika, np. czteroletni cykl olimpijski, 
 długookresowy – roczny, 
 średniookresowy – okresy, mezocykle, 
 krótkookresowy – mikrocykle, 
 plan bieżący – rozkład zajęć w jednym dniu, konspekt jednostki treningowej. 
Po określeniu głównych i pośrednich celów cyklu szkolenia oraz zapoznaniu się z terminami 

głównych startów niezbędne jest dokonanie periodyzacji, czyli określenia struktur czasowych 
makrocyklu. Przy układaniu periodyzacji kierujemy się zasadą „zstępowania w dół” – określenie 
struktur czasowych najpierw cykli większych a potem cykli mniejszych. 

W artykule tym przedstawiono stosowane w praktyce sportu strzeleckiego cykle 
szkoleniowe. 

 
A. Wieloletni (czteroletni – olimpijski) plan szkolenia 

Plan taki zawiera koncepcję organizacji szkolenia w cyklu olimpijskim. Ogranicza się do 
przedstawienia polityki startowej, określenie terminów zgrupowań, konsultacji i badań oraz 
periodyzacji okresów treningowych. Przykładowy plan tego typu przedstawia tab. 1. 

 
B. Roczny plan szkolenia 

Jest to plan najczęściej stosowany w sporcie. Każdy trener powinien dla swojej grupy 
szkoleniowej go konstruować. Przykładowe roczne plany szkoleniowe przedstawiono w tab. 2-4. 
Strukturę rocznego cyklu szkoleniowego tworzą okresy, z których każdy ma swoje zadanie. 
Czas trwania tych okresów zależy od kalendarza imprez oraz zadań szkoleniowych jakie mają 
być w nich zrealizowane. 
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Tab. 1. Czteroletni – olimpijski plan szkolenia 
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Tab. 2. Plan organizacji szkolenia – wydruk z programu Strzelec 

 

 
Tab. 3. Roczny plan pracy treningowej – wydruk z programu Strzelec 
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Tab. 4. Roczny plan pracy treningowej (graficzny) – wydruk z programu Strzelec 

 

W praktyce sportu strzeleckiego spotyka się dwa rodzaje rocznych cykli szkoleniowych: 
1. Cykl roczny z jednym szczytem formy – występuje u zawodników uprawiających 

konkurencje strzeleckie, w których starty główne rozgrywane są w jednym okresie, 
np. zawodnicy specjalizujący się w strzelaniu konkurencji skeet, trap, pistolet 
szybkostrzelny swoje zawody rozgrywają tylko w miesiącach od kwietnia do 
października. 

2. Cykl roczny z dwoma szczytami formy – wielu zawodników specjalizuje się 
w konkurencjach strzeleckich, w których starty główne rozgrywane są w dwóch 
różnych okresach startowych, np. zawodnicy specjalizujący się w strzelaniu 
z karabinu, pistoletu i ruchomej tarczy, zawody głownie z broni pneumatycznej 
rozgrywają w miesiącach luty-marzec, natomiast zawody główne w strzelaniach 
kulowych w miesiącach czerwiec-wrzesień. W tym przypadku roczny cykl szkolenia 
jest podzielony na dwa cykle półroczne. Dotyczy to zawężonej grupy zawodników o 
wysokim poziomie sportowym. 

 

Okresy szkoleniowe w rocznym cyklu 

Tab. 5. Plan organizacji szkolenia – wydruk z programu Strzelec 

Cykle Symbol Nazwa Charakterystyka 

O
K

R
E

S
Y

 

OP przygotowawczy 

Cel – budowanie, rozszerzanie i doskonalenie funkcjonalnych 
podstaw formy sportowej. Służy do budowania kondycji fizycznej, 
nabywania nowych umiejętności techniczno-taktycznych oraz 
doskonalenia posiadanych już nawyków ruchowych co jest podstawą 
osiągnięć sportowych w okresie startowym. Stosowane są tutaj 
największe obciążenia treningowe. Trening nakierowany jest na 
przygotowanie kondycyjne i techniczne. 

OS startowy 

Cel – stworzenie warunków dla uzyskania najwyższych wyników 
w zawodach sportowych. Stosowane są mniejsze obciążenia 
treningowe niż w okresie przygotowawczym. Trening nakierowany jest 
na utrzymanie osiągniętej kondycji fizycznej oraz doskonalenie tych 
cech, nawyków i umiejętno-ści, które pomagają w osiągnięciu 
gotowości startowej. Trening prowadzony jest w warunkach 
podobnych do tych jakie występują na zawodach, akcent skierowany 
jest głównie na przygotowanie taktyczne i psychiczne. 
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Cykle Symbol Nazwa Charakterystyka 

O
K

R
E

S
Y

 

OR 
Przejściowy 
(regeneracyjny) 

Cel – pełnowartościowy odpoczynek i utrzymanie na określonym 
poziomie stanu wytrenowani. Stosowane są niewielkie obciążenia 
treningowe z małą ilością zajęć z bronią. Większość treningów to 
aktywny wypoczynek i odnowa biologiczna 

 
a) okres przygotowawczy 

Dla zawodników, którzy rozgrywają zawody sportowe w jednym okresie trwa on 5-7 
miesięcy (listopad-maj). Zawodnicy specjalizujący się zarówno w strzelaniach kulowych 
i pneumatycznych w swoim rocznym cyklu mają dwa okresy przygotowawcze. Pierwszy 
trwa 3-4 miesiące (listopad-styczeń) i ma za zadanie przygotowanie zawodnika głownie 
do startu w Mistrzostwach Europy z broni pneumatycznej ale również do głównego 
sezonu z broni kulowej. Drugi okres przygotowawczy dla tej grupy zawodników trwa 
3 miesiące (marzec-maj). Celem okresu przygotowawczego jest budowanie, 
rozszerzanie i doskonalenie funkcjonalnych podstaw formy sportowej (Matwiejew, 
1979). W strzelectwie okres ten przeznaczony jest na budowanie kondycji fizycznej, 
nabywanie nowych umiejętności techniczno-taktycznych oraz doskonalenie 
posiadanych już nawyków ruchowych. Wszystko to co osiągamy w tym okresie jest 
podstawą osiągnięć sportowych w okresie startowym. 

W okresie przygotowawczym zawodnik otrzymuje największe obciążenie 
treningowe. Stosuje się środki treningowe głownie z grupy ogólnych i ukierunkowanych. 
Trening nakierowany jest na przygotowanie kondycyjne i techniczne, w mniejszym 
stopniu taktyczne i psychiczne. 

Specyfika treningu strzeleckiego w tym okresie polega na dużej ilości treningu 
bezstrzałowego z bronią (bez amunicji), który wyrabia specjalną kondycję fizyczną jak 
również pomaga ugruntować nawyki techniczne. 

O ile w tym okresie występują starty kontrolne lub zawody to odbywa się to bez 
specjalnego przygotowania do nich. Dopiero pod koniec okresu przygotowawczego 
trening zaczyna być zbliżony do tego jak zawodnik strzela w czasie zawodów. W tym 
też okresie wzrasta ranga przygotowania taktycznego i psychicznego, następuje 
również seria startów w zawodach niższej rangi. Okres przygotowawczy nie może być 
krótszy niż jest konieczne na wypracowanie formy sportowej. 
 
b) okres startowy 

Dla zawodników, którzy rozgrywają zawody sportowe w jednym okresie trwa on 4-5 
miesięcy (maj-wrzesień). Zawodnicy specjalizujący się w strzelaniu z broni 
pneumatycznej i kulowej mają dwa okresy startowe. Pierwszy trwa około 2 miesięcy 
(styczeń-luty) i zawiera serię startów międzynarodowych oraz Mistrzostwa Europy 
w broni pneumatycznej. Drugi trwa 4-5 miesięcy (czerwiec-wrzesień) i zawiera zarówno 
starty z broni kulowej jak i pneumatycznej. 

Celem okresu startowego jest stworzenie warunków dla uzyskania najwyższych 
wyników w zawodach sportowych. 

W okresie startowym zawodnik otrzymuje mniejsze obciążenia treningowe niż 
w okresie przygotowawczym. Stosuje się środki treningowe głównie z grupy 
ukierunkowanych i specjalnych. Trening nakierowany jest na utrzymanie osiągniętej 
w poprzednim okresie kondycji fizycznej i stanu przygotowania technicznego oraz 
doskonalenie tych cech, nawyków i umiejętności, które pomagają w osiągnięciu 
gotowości startowej.  

W okresie startowym nie powinno się dokonywać głębszych zmian w technice 
strzelania oraz charakterystyce treningu gdyż może to doprowadzić do obniżenia formy 
sportowej. 
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Specyfika treningu strzeleckiego w tym okresie polega na prowadzeniu treningu 
w warunkach podobnych do tych jakie występują na zawodach. Zawodnik strzela 
w tempie i rytmie takim jaki wypracował na zawody, akcent treningowy skierowany jest 
głównie na przygotowanie taktyczne i psychiczne. 

Zawodnik bierze udział w serii startów przygotowawczych, pomocniczych, oraz 
głównych. Dla osiągnięcia optymalnej gotowości startowej zawodnik potrzebuje około 
10 startów. Jest to jednak czynnik indywidualny zależny od uprawianej konkurencji jak 
również indywidualnych cech sportowca. 

W niektórych latach występują w okresie startowym duże przerwy między kolejnymi 
startami. Stosuje się wtedy tzw. mezocykle pośrednie, które mają uchronić zawodnika 
od utraty formy sportowej lub podnieść ją na wyższy poziom. Okres startowy nie może 
być jednak dłuższy od czasowych możliwości utrzymania przez zawodnika formy 
sportowej. 

 

c) okres przejściowy 
W strzelectwie stosuje się z reguły, krótki 3-4 tygodniowy okres przejściowy 

w miesiącu październiku.  
Występują również dłuższe okresy przejściowe stosowanie przez zawodników, 

którzy pierwsze swoje starty będą mieli dopiero za kilka miesięcy, np. skeet, trap, 
pistolet szybkostrzelny.  

Wydłużony okres przejściowy dotyczy również zawodników po ciężkich sezonach, 
np. olimpijskim kiedy więcej czasu potrzeba na odbudowanie i odnowę organizmu 
zarówno fizyczną jak i psychiczną. 

Celem tego okresu jest pełnowartościowy odpoczynek i utrzymanie na określonym 
poziomie stanu wytrenowania. 

W praktyce sportu strzeleckiego stosujemy niewielkie obciążenia treningowe z małą 
ilością zajęć z bronią strzelecką. Większość treningów to aktywny wypoczynek i odnowa 
biologiczna. Dużo czasu przeznacza się na konserwację i poprawki w broni i sprzęcie 
strzeleckim, analizę sezonu oraz tworzenie planu treningowego na następny sezon. Nie 
powinno się praktykować całkowitej przerwy w treningach gdyż powoduje to obniżenie 
wyjściowego poziomu wytrenowania do następnego sezonu 
 

C. Mezocykle 
Podstawowe cele szkoleniowe stawiane rocznego cyklu realizowane są 

w mezocyklach. W tab. 6 przedstawiono rodzaje mezocykli stosowanych w strzelectwie.  

Tab. 6. Rodzaje mezocykli stosowanych w strzelectwie 

Cykle Symbol Nazwa Charakterystyka 

M
E

Z
O

C
Y

K
LE

 
2-

6 
m

ik
ro

cy
kl

i –
 n

aj
cz

ęś
ci

ej
 1

 m
ie

si
ąc

 

MW wprowadzający Cel – przygotowanie organizmu zawodnika do realizacji zadań 
i obciążeń treningowych po przerwie. Jest to pierwszy mezocykl 
okresu przygotowawczego. Stosowane obciążenia są średnie, 
stopniowo wzrastające. 

MP podstawowy Cel – formowanie nowych umiejętności i nawyków, doskonalenie 
wcześniej opanowanych, zwiększenie wydolności organizmu. 
Występuje w okresie przygotowawczym i startowym. Stosuje się 
w nim największe obciążenia jakie występują w strzelectwie. 

MK-P kontrolno-
przygotwawczy 

Cel – kontrola stanu wytrenowania, dalszy rozwój lub stabilizacja 
poziomu cech zawodnika. Jest to ostatni mezocykl okresu 
przygotowawczego, który zawiera serię startów o mniejszej randze. 

MS startowy Cel – osiągnięcie wysokiego poziomu dyspozycji startowej. 
Występuje w okresie startowym i zawiera serię zawodów wysokiej 
rangi. Stosowane obciążenia są o małej objętości a dużej 
intensywności, podobne do występujących w czasie startu.  

MBPS bezpośredniego 
przygotowania 
startowego 

Cel – przygotowanie zawodnika do startów głównych makrocyklu. 
Jest to okres 4-6 tygodni przygotowania do imprezy głównej 
(łącznie ze startem).  
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Cykle Symbol Nazwa Charakterystyka 
M

E
Z

O
C

Y
K
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2-
6 

m
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i –

 n
aj

cz
ęś

ci
ej

  
1 

m
ie

si
ąc

 

MPA pośredni: 
odbudowująco-
przygotowawczy 

Cel – odbudowa sił fizycznych i psychicznych, podniesienie 
poziomu wytrenowania. Jest to mezocykl pośredni umieszczony 
między seriami ważnych startów. Stosuje się go w przypadku 
stwierdzenia braków w przygotowaniu zawodnika w pierwszej 
fazie okresu startowego. Praca skierowana jest na usunięcie 
braków i podniesienie poziomu wytrenowania.  

MPB pośredni: 
odbudowująco-
podtrzymujący 

Cel – odbudowa sił fizycznych i psychicznych, utrzymanie 
osiągniętego poziomu wytrenowania. Jest to mezocykl pośredni 
umieszczony między seriami ważnych startów. Stosuje się go gdy 
w pierwszej fazie startów zawodnik osiągnął oczekiwany poziom 
wytrenowania.  

MPC pośredni: 
odbudowujący 

Cel – odbudowa sił fizycznych i psychicznych, leczenie kontuzji, itp. 
Występuje w okresie startowym i przejściowym w przypadku 
przetrenowania zawodnika, wystąpienia kontuzji, choroby, itp., gdy 
wymagana jest świadoma przerwa od zajęć specjalistycznych.  

Strukturę mezocykli tworzą mikrocykle (2-6). W praktyce treningu strzeleckiego 
mezocykl trwa najczęściej około 1 miesiąca, chociaż zdarzają się mezocykle dłuższe 
(6 tyg.) i krótsze (2-3 tyg.). Długość mezocyklu zależy od czasu potrzebnego na 
zrealizowanie postawionego celu szkoleniowego oraz od kalendarza imprez sportowych 

Charakterystyka mezocykli 

Mezocykl wprowadzający – MW 

Występowanie okres przygotowawczy 

Cel Przygotowanie organizmu do realizacji zadań i obciążeń 
treningowych po przerwie. 

Charakterystyka Rozpoczyna okres przygotowawczy. Stosuje się dużo ćwiczeń 
fizycznych przygotowujących organizm zawodnika do 
przyjmowania dużych obciążeń specjalnych. W treningu z bronią 
stosuje się elementy treningu technicznego i wytrzymałości 
specjalnej z broni pneumatycznej. 
Wielkość obciążeń treningowych 
Średnia, stopniowo wzrastające obciążenia treningowe. 

Budowa 2-3 mikrocykle zasadnicze zakończone mikrocyklem 
odbudowującym 

Inne informacje Zawodnicy KN realizują ten mezocykl na 2-tygodniowym  
zgrupowaniu kondycyjnym w górach, a następnie 2-tygodniowym 
treningu z broni pneumatycznej w klubie. 

Mezocykl podstawowy – MP 

Występowanie okres przygotowawczy i startowy 

Cel Formowanie nowych umiejętności i nawyków ruchowych, 
doskonalenie wcześniej opanowanych, zwiększenie wydolności 
organizmu. 

Charakterystyka Główną rolę pełni w okresie przygotowawczym. W mezocyklach 
tych zawodnik realizuje podstawowe zadania wynikające z potrzeb 
przygotowania: fizycznego, technicznego, taktycznego 
i psychicznego. 

Wielkość obciążeń 
treningowych 

W mezocyklach tych realizuje się największe obciążenia 
treningowe występujące w strzelectwie. 
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Budowa 2-3 mikrocykle zasadnicze zakończone mikrocyklem 
odbudowującym. Część mikrocykli charakteryzuje się bardzo 
dużymi obciążeniem (tzw. m. uderzeniowy). 

Inne informacje W zależności o miejsca występowania w makrocyklu mogą mieć 
charakter: rozwijający, stabilizujący. 

Mezocykl kontrolno-przygotowawczy 

Występowanie okres przygotowawczy 

Cel Kontrola stanu wytrenowania, poziomu umiejętności i nawyków. 
Dalszy rozwój lub stabilizacja poziomu cech zawodnika. 

Charakterystyka Kończy okres przygotowawczy. Jest formą przejściową między 
mezocyklami podstawowymi i startowymi. Zawiera serię startów 
o mniejszej randze. Ukierunkowanie treningu i dozowanie 
obciążeń w następnym mezocyklu zależy od tempa rozwoju stanu 
wytrenowania i ujawnionych braków stwierdzonych w czasie 
startów kontrolnych. 

Wielkość obciążeń 
treningowych 

Powoli zmniejsza się objętość a intensywność ćwiczeń wzrasta do 
tych jakie występują w czasie zawodów. 

Budowa Np. mz-mz-ms-ms, bez specjalnego przygotowania do startu. 

Inne informacje Jeżeli starty kontrolne wykryją braki w przygotowaniu zawodnika 
należy zweryfikować plan treningowy. 

Mezocykl startowy – MS 

Występowanie okres startowy 

Cel Osiągnięcie wysokiego poziomu dyspozycji startowych. 

Charakterystyka Mezocykl występuje w okresie zasadniczych startów. Czas jego 
trwania zależy od kalendarza imprez. Obejmuje okres 
przygotowania do zawodów, udział w nich i krótką fazę 
wypoczynku. 

Wielkość obciążeń 
treningowych 

Małe obciążenia treningowe: niska objętość treningowa, 
intensywność typowa jak w czasie startu. 

Budowa np. 
a) mz – ms – mo  
b) mz – ms – ms – ms – mo 

Mezocykl bezpośredniego przygotowania startowego – MBPS 

Występowanie okres startowy 

Cel Przygotowanie zawodnika do udziału w starcie głównym makrocyklu. 

Charakterystyka W strzelectwie stosuje się różne warianty BPS: 
1. Wariant tradycyjny – 3 tyg. (1 tydzień – trening 2x dziennie, 

środa i niedziela wolna, 2x w tygodniu po południu zamiast 
treningu z bronią  stosuje się trening fizyczny; 2 tydzień – 
strzelania kontrolne; 3 tydzień tak jak pierwszy; 2-3 dni przed 
startem odpoczynek. 

2. Zasada „wahadła” – polega na 3-4 krotnym przeplataniu się 2 
mikrocykli: zasadniczego i modelowego. Trwa on 3-5 tygodni i 
odbywa się na zgrupowaniu lub indywidualnie w klubie. Mikrocykl 
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modelowy zbudowany jest zgodnie z planem zawodów, głownie 

stosuje się strzelania kontrolne określające przygotowanie 
taktyczne i psychiczne. W miarę przybliżania się do startu 
zwiększa się napięcie psychiczne zadań treningowych 
a zmniejsza objętość treningu. Praca skierowana jest na łączenie 
elementów technicznych strzelania. W mikrocyklu zasadniczym 
ćwiczenia skierowane są na doskonalenie poszczególnych 
elementów technicznych strzelania. W miarę przybliżania się do 
zawodów zmniejsza się napięcie psychiczne zadań treningowych 
a zwiększa objętość treningu. Po cyklu (mz+mm) strzelec 
powinien mieć możliwość pełnego wypoczynku (1-2 dni). 

3. Wariant kombinowany. Trwa 3-5 tygodni i podzielony jest na 
trzy fazy: 
a) odbudowującą – odbudowa sił fizycznych i psychicznych, 
b) Intensyfikacji – główna część BPS, stosuje się mikrocykle 

zasadnicze i mieszane (połączenie mz i mm w którym 
znajdują się starty kontrolne nie wynikające jednak z planu 
zawodów i z potrzeb szkoleniowych, 

c) superkompensacja – ma doprowadzić zawodnika do 
maksymalnej gotowości startowej. Charakteryzuje się małą 
objętością treningu i intensywnością charakterystyczną do 
występującej na zawodach. Dwa dni przed startem 
odpoczynek. 

Mezocykl odbudowująco-przygotowawczy – MPA 

Występowanie okres startowy i przejściowy 

Cel Odbudowa sił fizycznych i psychicznych, podniesienie poziomu 
wytrenownania. 

Charakterystyka Jest to mezocykl pośredni umieszczony między seriami ważnych 
startów. Stosuje się w przypadku stwierdzenia braków 
w przygotowaniu zawodnika w pierwszej fazie okresu startowego. 
Praca skierowana jest na usunięcie braków i podniesienie poziomu 
wytrenowania. 

Wielkość obciążeń 
treningowych 

Średnie i duże obciążenie treningowe 

Budowa Np.  mo – mz – mz – mo 

Inne informacje Występuje w długotrwałym okresie startowym. Działa 
odbudowująco po dużych obciążeniach oraz zabezpiecza przed 
przetrenowaniem. Chroni już osiągnięty stan wytrenowania 
i stymuluje jego rozwój. 

Mezocykl odbudowująco-podtrzymujący – MPB 

Występowanie okres startowy i przejściowy 

Cel Odbudowa sił fizycznych i psychicznych, utrzymanie osiągniętego 
stanu wytrenowania. 

Charakterystyka Jest to mezocykl pośredni umieszczony między seriami ważnych 
startów. Stosuje się gdy w pierwszej fazie startów zawodnik 
osiągnął oczekiwany poziom przygotowania i wytrenowania. 
W treningu stosuje się częste zmiany form, treści i warunków 
zajęć. 
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Wielkość obciążeń 
treningowych 

Małe i średnie obciążenie treningowe 

Budowa Np.  mo – mo – mz – mo 

Inne informacje Występuje w długotrwałym okresie startowym. Działa 
odbudowująco po dużych obciążeniach oraz zabezpiecza przed 
przetrenowaniem. Chroni już osiągnięty stan wytrenowania 
i stymuluje  jego rozwój. 

Mezocykl odbudowujący – MPC 

Występowanie okres startowy i przejściowy 

Cel Odbudowa sił fizycznych i psychicznych, leczenie kontuzji, itp. 

Charakterystyka Mezocykl ten stosuje się w przypadku przetrenowania zawodnika, 
wystąpienia kontuzji, choroby lub innej nieprzewidzianej sytuacji 
wymagającej świadomej przerwy od zajęć treningowych z bronią 
strzelecką. 

Wielkość obciążeń 
treningowych 

Małe obciążenia treningowe. 

Budowa Składa się z kilku mikrocykli odbudowujących 

 
 
Przykładowy mezocykl BPS 
 
 

PLAN – MEZOCYKL BEZPOŚREDNIEGO PRZYGOTOWANIA STARTOWEGO 24.06-22.08.2004 
do Igrzysk Olimpijskich „Ateny 2004” 

(dla grup strzelania z karabinu i pistoletu) 
 
Mezocykl bezpośredniego przygotowania startowego został zaplanowany w terminie 24.06-22.08.2004 
roku i obejmuje okres od momentu zakończenia wewnętrznych eliminacji do reprezentacji olimpijskiej 
(Puchar Świata Mediolan) i trwa do zakończenia startu w Igrzyskach Olimpijskich 
Zbudowany jest z następujących mikrocykli: 
1. Mikrocykl zasadniczy (ogólnorozwojowy) 24.06-2.07 Szczyrk – odbudowa sił fizycznych i psychicznych. 
2. Mikrocykl zasadniczy (specjalistyczny) 3-19.07 Barcelona – trening techniczny w godzinach i warunkach 

klimatycznych zbliżonych do startu olimpijskiego, kontrola stanu przygotowania specjalistycznego – 
udział w zawodach międzynarodowych 14-17.07. 

3. Mikrocykl odbudowujący 20-23.07. 
4. Mikrocykl zasadniczy (specjalistyczny) 24.07-6.08 Wrocław – podniesienie na wyższy poziom stanu 

przygotowania techniczno-taktycznego, przystosowanie rytmu dobowego do startu olimpijskiego. 
5. Mikrocykl modelowy 7-13.08 Ateny – przystosowanie zawodników do miejsca i czasu rozgrywania 

zawodów. 
6. Mikrocykl startowy 14-22.08 Ateny – osiągnięcie stanu najwyższej gotowości startowej. 
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mikrocykl zasadniczy 
(specjalistyczny) 

 03 - 19.07 Barcelona 

                                          

                    

mikrocykl zasadniczy 
(specjalistyczny) 

24.07-06.08 Wrocław 

                  

                          

mikrocykl startowy   
14-22.08 IO Ateny 

                          

mikrocykl  
zasadniczy 

(ogólnorozwojowy) 
24.06-01.07 Szczyrk 

        
mikrocykl 
modelowy 
07 -13.08 

Ateny 

mikrocykl 
odbudowujący 

20-23.07 

 

Rys. 1. Przykładowy mezocykl BPS 
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Tab. 7. Przykładowy mezocykl BPS 

  mikrocykl odbudowujący   
19.07 poniedziałek 20.07 wtorek 21.07 środa 22.07 czwartek 23.07 piątek 24.07 sobota 25.07 niedziela 
powrót do 
Wrocławia 

TO 60 TS tech. 
120/100/80 

pobieranie sprzętu 
olimpijskiego 
TO 60 

TS tech. 
120/100/80 

przyjazd do 
Wrocławia 
(wieczór) 

TS tech. 10m i 50m 
9-13 
150/120/100 
TO 45 
odnowa biologiczna 

       
mikrocykl zasadniczy (specjalistyczny) Wrocław 

26.07 poniedziałek 27.07 wtorek 28.07 środa 29.07 czwartek 30.07 piątek 31.07 sobota 1.08 niedziela 
TS tech.-takt. 10m i 
50m 
9-12. 
120/120/100 
Finał 13-14 
30/25/20 
TO 30  

TS tech-takt. 10m 9-
12 
120/100/80 
Finał 13-14 
30/25/20 
odnowa biologiczna 
 

dzień wolny 
TO 60 
sauna 

TS tech. 10m i 50m 9-
13 
150/120/100 
TO 30 
odnowa biologiczna 
 

TS takt-psych. 10m 
(zadaniowy)  
9-12 
120/100/90 
Finał 13-14 
30/25/20 

TS psych. 50m 
(zabawowy) | 
9-12.30 
150/120/100 
Finał 13-14 
30/25/20 
TO 45 
odnowa 
biologiczna 

dzień wolny 
TO 60 
sauna 

       
    

2.08 poniedziałek 3.08 wtorek 4.08 środa 5.08 czwartek 6.08 piątek 7.08 sobota 8.08 niedziela 
TS tech. 10m i 50m 
9-13. 
150/120/100 
TO 30 
odnowa biologiczna 

TS tech-takt 10m 
9-12. 
120/100/80 
Finał 13-14 
30/25/20 
TO 30 
  

TS psych. 50m 
(zadaniowy) 
9-12. 
120/100/80 
Finał 13-14 
30/25/20 
TO 30 

TS tech 10m i 50m 
9-13. 
150/130/120 
TO 30 
odnowa biologiczna 
  
  

przejazd do 
Warszawy 
przyrzeczenie 
olimpijskie 
 

wylot reprezentacji 
do Aten 
 

sprawy 
organizacyjne 
na strzelnicy 
zapoznanie z 
obiektem 
kontrola sprzętu 
 

       
mikrocykl modelowy Ateny     

9.08 poniedziałek 10.08 wtorek 11.08 środa 12.08 czwartek 13.08 piątek 14.08 sobota 15.08 niedziela 
TS tech 10m i 50m 
9-14. 
150/120/100 
  
  

TS tech-takt 10m i 
50m 
9-14. 
180/150/120 
  
  

TS tech-takt 
10m 
kp 9-13. 
120/90/75 
pp 12-15. 
120/100/90 

TS tech 10m 
kp 9-13. 
90/80/60 
pp 12-15 
105/90/70 

dzień wolny 
lub trening 
indywidualny 
wg potrzeb 
  
Otwarcie Igrzysk 

   

 
Nazwisko, imię 

08.08.2008 09.08.2008 10.08.2008 11.08.2008 12.08.2008 13.08.2008 14.08.2008 15.08.2008 16.08.2008 17.08.2008 
piątek sobota niedziela poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela 

Bogacka  
Sylwia 

oficjalny 
trening 
Kpn 40 

Kpn 40    
oficjalny 
trening 

Ksp 3x20 

Ksp 3x20    
Q  

8.30-09.45 
   

Q  
9.00-11.15 

   

Finał 10.30    Finał 12.30    

Staroń  
Agnieszka 

oficjalny 
trening 
Kpn 40 

Kpn 40    
oficjalny 
trening 

Ksp 3x20 

Ksp 3x20    
Q 

8.30-09.45 
   

Q  
9.00-11.15 

   

Finał 10.30    Finał 12.30    

Mauer- 
Różańska Renata 

oficjalny 
trening 
Kpn 40 

Kpn 40    
oficjalny 
trening 

Ksp 3x20 

Ksp 3x20    
Q  

8.30-09.45 
   

Q  
9.00-11.15 

   

Finał 10.30    Finał 12.30    

Kraskowski  
Robert 

  
oficjalny 
trening 
Kpn 60 

Kpn 60   
oficjalny 
trening 
Kdw 60l 

Kdw 60l 
oficjalny 
trening 

Kdw 3x40 

Kdw 3x40 

  
Q  

9.00-10.45 
  

Q  
9.00-10.15 

Q  
9.00-12.20 

  Finał 12.00   Finał 11.30 Finał 13.30 

 
D. Mikrocykle 

Mikrocykl jest kolejnym okresem szkoleniowym w strukturze treningu sportowego. 
Rodzaje mikrocykli realizowanych w strzelectwie przedstawiono w tab. 8.  
 
Strukturę mikrocykliczną tworzą jednostki trenigowe (2-14).  
W praktyce najczęściej używa się mikrocykli tygodniowych.  
O budowie i czasie trwania mikrocykli decyduje: 

a) miejsce mikrocyklu w strukturze treningu (okres, mezockl), 
b) cel szkoleniowy w danym okresie czasu, 
c) możliwości zawodnika (poziom sportowy, możliwości czasowe), 
d) treść, liczba treningów i wielkość obciążeń w mikrocyklach, 
e) indywidualne reakcje zawodnika na obciążenia treningowe. 
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Tab. 8. Rodzaje mikrocykli realizowanych w strzelectwie 

Cykle Symbol Nazwa Charakterystyka 

M
IK

R
O

C
Y

K
LE

 
2-

14
 je

dn
os

te
k 

tr
en

in
go

w
yc

h 
 

– 
na

jc
zę

śc
ie

j 1
 ty
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mz zasadniczy Cel – kształcenie podstawowych umiejętności i nawyków 
niezbędnych strzelcowi. Występuje we wszystkich mezocyklach, ale 
główną rolę pełni w MP. Realizowane są tutaj największe 
obciążenia występujące w treningu strzelca. 

ms startowy Cel – stworzenie stanu gotowości startowej. Występuje  
w MS i MK-P. Obejmuje dni treningowe, przejazd na zawody oraz 
udział w nich. 

mo odbudowujący Cel – odbudowa sił fizycznych i psychicznych organizmu. 
Występuje we wszystkich mezocyklach  głównie po zawodach, po 
serii mz, kiedy zawodnikowi potrzebny jest odpoczynek. 

mk kontrolny Cel – kontrola umiejętności i stanu wytrenowania. Występuje wg. 
potrzeb treningowych ale najczęściej w MK-P. Stosuje się go po 
dłuższym okresie pracy treningowej w celu stwierdzenia zmian 
zachodzących w przygotowaniu zawodnika. 

mm modelowy Cel – stworzenie warunków odbywania startu głównego. Występuje 
w MBPS. Modeluje się w nim warunki czasowe  
i przestrzenne (godzina startu, oświetlenie, wysokość tarcz, itp.) 
w jakich odbędzie się start. 

 
 
Charakterystyka mikrocykli 
 

Mikrocykl zasadniczy – mz 

Występowanie we wszystkich mezocyklach 

Cel Kształcenie podstawowych umiejętności i nawyków niezbędnych 
strzelcowi. 

Charakterystyka Pełni główną rolę w okresie przygotowawczym. W mikrocyklach 
tych realizuje się podstawowe zadania wynikające z potrzeb 
przygotowania fizycznego, technicznego, taktycznego 
i psychicznego zawodnika. Treść mikrocyklu zależna jest od celu 
szkoleniowego stawianemu mezocyklowi.  
W mikrocyklach tych realizuje się największe obciążenia jakie 
występują w treningu strzelca. 

Mikrocykl startowy – ms 

Występowanie w mezocyklu kontolno-przgotowawczym i startowym. 

Cel Stworzenie stanu gotowości startowej. 

Charakterystyka Pełni główną rolę w okresie startowym. Mikrocykl oprócz dni 
startowych posiada fazę nastawienia się na udział w zawodach 
oraz fazę międzystartową jeżeli zawody trwają kilka dni i starty 
nie odbywają się codziennie. Wielkość obciążeń treningowych 
jest niewysoka i zależy od programu zawodów. 

Mikrocykl odbudowujący – mo 

Występowanie we wszystkich mezocyklach 

Cel Odbudowa sił fizycznych i psychicznych organizmu. 

Charakterystyka Występuje zwykle po zawodach o wysokim obciążeniu, po serii 
mikrocykli zasadniczych i w okresach, kiedy zawodnikowi 
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niezbędny jest wypoczynek. Charakteryzuje się zmniejszoną 
dawką obciążeń a zwiększoną liczbą dni aktywnego wypoczynku. 
Stosuje się zmiany zestawu środków trenigowych i warunków 
prowadzenia treningu. Można zastosować również wariant 
mikrocyklu bez treningu z bronią strzelecką. 

Mikrocykl modelowy – mm 

Występowanie w mezocyklu BPS 

Cel Stworzenie warunków odbywania startu głównego. 

Charakterystyka Mikrocykl zależy od potrzeb bezpośredniego przygotowania do 
zawodów. Modeluje się w nim warunki czasowe i przestrzenne 
odbywania się startu głównego. Dotyczy to rozłożenia obciążeń 
i odpoczynków zgodnie z programem zawodów jak również 
stworzenie warunków podobnych do tych jakie zawodnik spotyka 
na strzelnicy. 

Mikrocykl kontrolny – mk 

Występowanie według potrzeb szkoleniowych 

Cel Kontrola umiejętności i stanu wytrenowania 

Charakterystyka Mikrocykl występuje głownie w mezocyklu kontrolno-
przygotowującym ale może występować w innych mezocyklach 
w zależności od potrzeb szkoleniowych makrocyklu. Stosuje się 
go po dłuższym okresie pracy treningowej w celu stwierdzenia 
zmian zachodzących w przygotowaniu fizycznym, technicznym, 
taktycznym, psychicznym i startowym zawodnika. Wyniki takiej 
kontroli weryfikują plan rocznego cyklu szkoleniowego. 

 
Przykładowe mikrocykle szkoleniowe przedstawiono w tab. 9, 10. 

 
 
E. Jednostka treningowa (trening, lekcja treningowa, zajęcia) 

Jednostki treningowe są najmniejszym elementem struktury treningu. Kilka 
jednostek ułożonych logicznie w całość tworzy mikrocykl. 

W strzelectwie stosujemy następujące rodzaje jednostek treningowych: 
1. Jednostka przygotowująca – JP, 
2. Jednostka główna – JG, 
3. Jednostka regenerująca – JR,  
4. Jednostka przygotowująco-regenerująca – JP-R. 

 
W jednym mikrocyklu znajdują się najczęściej 1-2 jednostki główne. Na tych 

treningach realizowany jest cel szkoleniowy mikrocyklu. Stosujemy w tych treningach 
z reguły największe obciążenia w mikrocyklu. 

Jednostki przygotowujące poprzedzają jednostki główne i mają za zadanie 
przygotowanie zawodnika do realizacji zadań wynikających z jednostki głównej. 

Jednostki regenerujące i regenerująco-przygotowujące występują po jednostkach 
głównych i mają za zadanie zregenerować organizm zawodnika i umożliwić mu podjęcie 
następnego treningu. 

 
Przykładowy mikrocykl przedstawiono w tab. 9 
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Tab. 9. Przykładowy mikrocykl – plan zgrupowania szkoleniowego 

 

 



 Planowanie szkolenia, rodzaje cykli szkoleniowych w strzelectwie sportowym 89 

 

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

Tab. 10. Plan mikrocyklu zasadniczego dla zawodnika zaawansowanego 

Data 
Godz. 
tren. 

Akcent 
tren. 

Treść treningu 
Post. 
strzel. 

Czas 
ćw. 

L. zł. L. am. 

Pon. 10-13 Tech. Trening indywidualny wybranych elementów techniki L 
S 
K 

40’ 
40’ 
40’ 

50 
40 
45 

30 
30 
30 

Wt. 9-13 Tech. Tbs – ustawienie postawy, czucie mięśni S 20’ 20 – 
Strzelanie na skupienie na przemian z Tbs (1nb./1 zł.) S 40’ 40 20 
Tbs – ustawienie postawy, czucie mięśni K 15’ 20  
Strzelanie na skupienie na przemian z TBS (1 nb./1 zł.) K 25 30 15 
Kilkukrotne ustawienie się do tarczy zakończone 5 strz. L 30’ 40 20 
Praca nad rytmem strzelania L 20’ 25 25 

16-18 Psych. Trening zabawowy – „tor wyścigowy” (strzelanie na wynik) KPN 75’ 75 70 
Śr. 9-12 Tech-

psych. 
Trening indywidualny S 30’ 30 20 
Test „odskoki” S 45’ 40 30 
Tbs – postawa „wewnętrzna” K 15’ 20 – 
Strzelanie na skupienie (1nb./1 zł.) K 25’ 30 15 

12-13 Fiz. Ćwiczenia ogólnorozwojowe na hali  45’   
16-18 Tech-

psych. 
Trening indywidualny KPN 30’ 30 20 
Trening zadaniowy – strzelanie norm wynikowych – 
„schody do nieba” 

KPN 45’ 45 40 

Czw. 9-12 Tech-
takt. 

Indywidualna ocena wykonania wyznaczonych 
elementów technicznych 

S 60’ 55 50 

Praca nad rytmem strzelania L 75’ 80 75 
13-13 Fiz Ćwiczenia ogólnorozwojowe w terenie  45’   

Pt. 9-12 Tech. Praca ind. nad wyznaczonymi elem. techniki S 30’ 30 20 
Zaznaczenie strz. na tarczy zbiorczej – strzały poniżej „9” 
opisać 

S 45’ 45 40 

Tabela oceny wartości i kierunku strzału K 40’ 45 40 
16-18 Psych. Trening indywidualny KPN 30’ 30 20 

  Turniej „każdy z każdym” KPN 45’ 45 40 
18-19 Fiz. Ćwiczenia ogólnorozwojowe na hali  45’   

Sob. 9-13 Tech-
psych. 

Trening indywidualny KPN 30’ 30 20 
Trening zadaniowy – wypełnianie norm wynikowych KPN 45’ 40 40 
Tbs – postawa „wewnętrzna”, obserwacja ruchów broni K 35’ 40 – 
Trening zadaniowy – strzelić max. ilość „10” pod rząd L 50’ 60 50 

16-17 Fiz Ćwiczenia ogólnorozwojowe w terenie  45’   
Niedz. 9-13 Psych. Strzelanie kontrolne 3x30 strzałów L 

S 
K 

60’ 
90’ 
60’ 

45 
45 
45 

40 
40 
40 

13-14 Teor. Omówienie strzelania kontrolnego  45’   

 
Przykładowy układ jednostek treningowych w mikrocyklu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 2. Przykładowy układ jednostek treningowych w mikrocyklu dla zawodnika zaawansowanego 
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Jednostka treningowa 
Jednostka treningowa zbudowana jest z następujących części: 
 część wstępną (rozgrzewkę) przygotowującą organizm do określonego rodzaju 

pracy, 
 część główną (podstawową) w której realizowane są podstawowe cele 

treningowe, charakteryzuje się dużymi wartościami obciążenia, 
 część końcową mającą na celu uspokojenie organizmu po dużym wysiłku 

i chociaż częściowe zniwelowanie zmęczenie wywołanego dużym obciążeniem. 
Sozański H. ,1999 s. 186-187 

 

W strzelectwie sportowym wyróżniamy cztery części jednostki treningowej 
a) część organizacyjna  

Rozgrzewka ogólna, pobranie broni i amunicji z magazynu,  przebranie się 
w ubiór specjalistyczny, zapisanie w dzienniczku zadań treningowych podanych 
przez trenera, przygotowanie stanowiska strzeleckiego i broni do strzelania. 

b) część wstępna  
Analiza założeń treningowych, ocena warunków atmosferycznych, przyjęcie 
i kontrola postawy strzeleckiej, rozgrzewka specjalna, strzały próbne. 

c) trening właściwy  
Cykliczne wykonywanie określonych następujących po sobie czynności 
składających się na oddanie strzału. W tej fazie treningu podstawowym 
zadaniem zawodnika i trenera jest analiza poprawności wykonania oddanego 
strzału. Analiza musi wyjaśnić ocenę pracy i zjawisk zachodzących w momencie 
strzału, dać odpowiedź, które elementy są słabo opanowane, doprowadzić do 
wyciągnięcia słusznych wniosków w zakresie sposobu i metody pracy na 
treningu. 
Analiza całości pracy na treningu powinna obejmować: stopień poprawności 
wykonania poszczególnych elementów technicznych składających się na 
pojedynczy strzał, poprawność przyjętej postawy strzeleckiej, kierunku 
ustawienia się względem tarczy strzeleckiej, okresy występowania słabszej 
koncentracji i objawów zmęczenia w treningu, czy zastosowane poprawki 
ustawienia przyrządów celowniczych lub zmian postawy przyniosły pożądany 
skutek. 

d) część końcowa  
Konfrontacja zaplanowanych założeń treningowych z ich wykonaniem, 
omówienie treningu z trenerem, dokonanie zapisu w dzienniczku (uwagi, 
wielkości zrealizowanych obciążeń treningowych, itd.), opuszczenie stanowiska 
strzeleckiego, zdanie sprzętu i broni do magazynu. 

 

Przykładowy konspekt lekcji treningowej przedstawiono w tab. 10. 

Tab. 10. Konspekt lekcji treningowej 

Temat: Doskonalenie zgrywania przyrządów i pracy na języku spustowym 
Cel: - poznawczy: zasady celowania – zgrywania przyrządów celowniczych 

- kształcący: wytrzymałość specjalna, koncentracja. 
- wychowawczy: samokontrola, samoocena. 

Tok Treść treningu Postawa T. ćw. L. zł. L. am. Uwagi 
Część 
organizacyjna 

Pobranie broni z magazynu, zapisanie w dzienniczku 
zadań treningowych, przygotowanie stanowiska 
i broni do strzelania. Rozgrzewka ogólna, ćwiczenia 
kształtujące 

 20’    

Część wstępna Analiza zadań treningowych.  
Przyjęcie postawy strzeleckiej. 
Rozgrzewka specjalna – tbs. 
Strzały próbne 

Ppn 5’ 
5’ 
10’ 
15’ 

 
 

10 
10 

 
 
 

15 
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Trening 
właściwy 

Tbs do tarczy z linią poziomą, stojąc 

Ppn 

10’ 15   
Strzelanie do tarczy z linią poziomą 15’ 15 15 
Tbs do tarczy z linią pionową, stojąc 10’ 15  
Strzelanie do tarczy z linią pionową 15’ 15 15 
Tbs do tarczy ze skrzyżowanymi liniami 10’ 15  
Strzelanie do tarczy ze skrzyżowanymi liniami 15’ 15 15 
Złożenia z odwrotnej pozycji 10’ 10  

Część końcowa Ćwiczenia korekcyjne na materacu i drabinkach 10’    ćwiczenia na 
siłowni 

Analiza wykonania zadań treningowych, zapisanie 
uwag w dzienniczku, zdanie sprzętu i broni do 
magazynu 

10’    rozmowa  
z trenerem 
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