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Planowanie procesu szkolenia. Tworzenie rocznego cyklu 
szkolenia w strzelectwie sportowym 

 
 

W praktyce sportu stale poszukuje się najlepszych rozwiązań procesu 
treningowego. W planowaniu treningu optymalizacja dotyczy określenia struktur 
czasowych, wielkości obciążeń, wykorzystania metod, form i środków treningowych. 

Zanim powstanie plan treningowy, który zawodnik będzie mógł zrealizować, 
trener musi wykonać wiele czynności niezbędnych do stworzenia takiego planu. 
Wymaga to od niego pracy koncepcyjnej, uwzględnienia stanu rozwoju zawodnika 
i konkurencji strzeleckiej, własnych możliwości do realizacji planu, wyznaczenia 
zadań szkoleniowych, skonstruowania kalendarza imprez oraz wyznaczenia 
warunków i parametrów pracy. 

Aby można było zacząć tworzenie planów szkoleniowych należy najpierw poznać 
specyfikę swojej dyscypliny sportowej, mechanizmy walki sportowej co umożliwia 
przewidywanie sytuacji występujących podczas współzawodnictwa. Trzeba również 
poznać charakterystykę i wyjściowy poziom cech zawodnika, dla którego tworzony 
jest plan. Każdy organizm ma inne właściwości i inaczej reaguje na obciążenia. 
Bezkrytyczne realizowanie planu bez uwzględnienia indywidualizacji szkolenia oraz 
kontrolowania i analizy skutków jakie wywołuje trening przyczynia się często do 
braku planowanych sukcesów.  

 
 

1. Charakterystyka strzelectwa sportowego 
 
Wysiłki jakie spotyka się w strzelectwie są o  małej intensywności, określone jako 

wysiłki statyczne (utrzymanie ciężaru). Mieszczą się one w I strefie przemian 
energetycznych (wysiłki tlenowe). 

Zawodnicy z klasą sportową MM podczas zawodów osiągają średnie wartości 
tętna HR 97 ud./min. 

U zawodników klasy MK tętno jest o 8 uderzeń wyższe a u zawodników klasy II 
wynosi już 121 ud./min. Stwierdzono dużą zależność częstości tętna od poziomu 
prezentowanego przez zawodników (Gesse, 1992). Wysokie wyniki u kwalifikowanych 
zawodników przy niskim tętnie spowodowane są nie tylko mniejszymi emocjami lecz 
także odpowiednią techniką, rutyną i stażem zawodniczym. 

Zawodnicy strzelectwa posiadają niższe średnie wartości tętna w czasie pracy niż 
zawodnicy innych dyscyplin (ryc. 1). 

Średnie wartości tętna jakie występują podczas strzelania są niskie, jednak zdarza 
się, że maksymalne częstości skurczów serca są tak wysokie jakby strzelec 
wykonywał ciężką pracę fizyczną. Prawdopodobnie jest to spowodowane komponentą 
psychiczną, bardziej znaczącą w strzelectwie niż w innych dyscyplinach. Napięcia 
emocjonalne zwiększają tremor co utrudnia uzyskanie niezbędnej stabilizacji broni. 
Nagłe wzmocnienie akcji serca uniemożliwia często oddanie celnego strzału. 

Dozowanie obciążeń treningowych jest uzależnione od końcowego celu 
i doraźnych zadań treningowych w określonych warunkach środowiskowych. 
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Ryc. 1. Porównanie średnich wartości częstości tętna zawodników różnych dyscyplin sportowych 

Na poprawę wyników w strzelaniu decydujący wpływ ma precyzja przy każdym 
złożeniu się do strzału, a nie duża objętość obciążeń treningowych. Niecelne strzelanie 
powodowane zmęczeniem dużymi obciążeniami jest efektem zakłóceń procesu 
sensomotorycznego. Z tego faktu wypływa wniosek o konieczności zminimalizowania 
obciążeń fizycznych o treningu technicznym (Harrre, 1990). Podwyższenie wymagań 
kondycyjnych i obciążeń treningowych ponad optymalny poziom wydaje się być 
niecelowe i nie zawsze prowadzi do oczekiwanego wzrostu rezultatów sportowych. 

Obciążenie treningowe wyraża wysiłek wykonany przez zawodnika zarówno 
w aspekcie fizycznym, psychicznym jak i umysłowym. Wpływa bezpośrednio na 
przebieg procesu adaptacji, decydując o jego kierunku, wielkości i dynamice. Stanowi 
tym samym podstawowe ogniwo treningu sportowego (Łasiński, 1988). 

W strzelectwie sportowym obciążenie treningowe przyjęło się określać objętością 
obciążenia wyrażoną czasem trwania treningu, liczbą złożeń do strzału oraz liczbą 
oddanych strzałów.  

Intensywność pracy treningowej to ilość wykonanej pracy w jednostce czasu. 
 

Specyfika strzelania z karabinu polega na powtarzalności standardowej struktury 
ruchu o zamkniętym nawyku ruchowym. Trening ma doprowadzić do automatyzmu. 
W schemacie tym czas każdego złożenia i czas przerw między nimi powinien być 
stały. Powoduje to, że intensywność pracy w treningu strzelca jest w miarę stała. 
Maksymalna intensywność to taka jaki rytm i tempo strzelania zawodnik wypracował 
na zawody. W treningu intensywność  ta nie powinna być przekraczana gdyż zaburzy 
się nawyk ruchowy (ryc. 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ryc. 2. Teoretyczna krzywa objętości i intensywności obciążenia treningowego w strzelectwie  
w rocznym cyklu szkolenia z jednym szczytem formy (za Raisterer, 1982) 
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Ryc. 3. Teoretyczna krzywa wykorzystania środków treningowych w strzelectwie  

w rocznym cyklu szkolenia z jednym szczytem formy (Wajnsztain, 1977) 
 
Trening sportowy to wieloletni, specjalnie zorganizowany proces pedagogiczny, 

w ramach którego zawodnik uczy się techniki i taktyki swojej dyscypliny i doskonali je, 
kształtuje sprawność fizyczną a także cechy wolicjonalne i osobowość oraz nabywa 
wiedzę na temat prowadzonej przez siebie działalności sportowej. Celem treningu jest 
optymalizacja  funkcji ustroju i rozwinięcie specyficznej adaptacji wysiłkowej, 
umożliwiającej uzyskiwanie maksymalnych wyników i osiągnięć w uprawianej 
specjalności ruchowej. (H. Sozański, 1999 str. 73). 
 
 
2. Teoretyczne podstawy planowania szkolenia w rocznym cyklu 

 
Czynności planistyczne (prognozowanie, programowanie i planowanie) stanowią 

fundament efektywnego przebiegu procesu treningowego. Zasadnicze plany tworzy się 
dla cyklu treningowego. 

Planowanie w cyklu treningowym dotyczy przede wszystkim ustalenia: 
 celów szkoleniowych, 
 koncepcji startów zawodnika w oparciu o kalendarz imprez 
 proporcji między poszczególnymi rodzajami przygotowania: ogólnego, 

ukierunkowanego i specjalnego z jednej, a fizycznego, technicznego, 
taktycznego i emocjonalnego z drugiej strony. Chodzi tu zarówno  
o kreślenie proporcji czasu jak i liczby jednostek treningowych danego rodzaju 
przygotowania, 

 długości okresów szkoleniowych ze względu na budowę formy sportowej, jej 
stabilizację i czasową utratę (przygotowawczy, startowy, przejściowy), 

 całej struktury czasowej cyklu odpowiednio do wyznaczonych okresów (tzn. 
mezocyki i mikrocykli  treningowych (periodyzacja), 
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 systemu kontroli treningu (ustalenie kierunków kontroli, wybór kryteriów 
sposobów i technik obserwacji i pomiaru, opracowanie zasad wprowadzania 
korekt, opracowania harmonogramu kontroli). 

 
W aspekcie prakseologicznym (efektywnościowym) dobry plan powinien być: 

1. Celowy – doprowadzający do realizacji celu. 
2. Wykonalny – sporządzony na miarę możliwości zawodnika, realny, oparty na 

racjonalnych przesłankach, oparty o dostępną wiedzę fachową. 
3. Zgodny wewnętrznie – nie zawierający sprzeczności. Działania wykonywane 

w jednym mezocyklu nie mogą likwidować skutków mezocyklu wcześniejszego. 
4. Operatywny – czytelny, ścisły, komunikatywny. Zrozumiały w interpretacji 

zarówno dla trenera jak i zawodnika. 
5. Elastyczny – dopuszczający możliwości modyfikacji pewnych elementów planu 

w trakcie realizacji. Uwzględniający kilka wariantów działań, o wyborze których 
decyduje się w zależności od powstałych warunków. 

6. Należycie ograniczony – tj. nie za szczegółowy, bo staje się nie realny i niezbyt 
ogólny, bo nie ma waloru operatywności. Stopień ogólności planu zwiększa się 
wraz z długością terminów planowania. 

7. Perspektywiczny – wybiegający w przyszłość, obejmujący możliwie najdłuższy 
przedział czasu, określający strategię rozwoju mistrzostwa sportowego 
zawodnika. Na podstawie planów długoterminowych przygotowuje się plany 
operacyjne – roczne i półroczne. 

8. Terminowy – ściśle określający terminy realizacji celu głównego i celów 
pośrednich. 

9. Kompletny – całkowity, pozbawiony luk w postaci np. brakujących elementów 
struktury czasowej cyklu. 

10. Racjonalny – ugruntowany poznawczo, tzn. oparty na rzetelnej wiedzy 
z uwzględnieniem możliwie wszystkich związków przyczynowo-skutkowych 
(Sozański H. ,1999 s. 275). 

 
 
Programowanie treningu przebiega według określonego przebiegu: 

1. Przyjęcie głównego celu szkolenia dla danego cyklu na podstawie planowanego 
rozwoju wyniku w danej fazie kariery; planowany cel (poziom przygotowania i 
poziom osiągnięć) determinowany jest aktualny potencjałem zawodnika na tle 
trendów rozwoju dyscypliny (konkurencji). 

2. Opracowanie czasowej struktury treningu (cykl, mezocykl, mikrocykle, jednostki 
treningowe) dla realizacji celu. 

3. Przybranie celów pośrednich dla kolejnych mezocykli, mikrocykli, jednostek 
treningowych. 

4. Wyznaczenie struktury i wielkości obciążeń optymalnych ze względu na 
realizację postawionych celów. 

5. Ustalenie środków, metod, form i warunków, za pomocą których realizowane 
mają być wyznaczone obciążenia treningowe. 

6. Kontrola i analiza przebiegu cyklu treningu umożliwiająca zaprogramowanie 
następnego cyklu (przejście do kroku 1) (Sozański H. ,1999 s. 275). 
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Ryc. 4. Programowanie cyklu treningu (Sozański H. ,1999 s. 255) 
 
3.  Etapy tworzenia planu szkoleniowego 
 

Plan powstaje w wyniku działań koncepcyjnych, jego punkt wyjścia stanowi 
sformułowanie prognozy umożliwiającej przyjęcie celu. Krokiem następnym jest 
program, a dopiero jego rozwinięcie stanowi plan (Sozański H. ,1999 s. 275). 
 
 
A. Prognoza 

Prognoza to naukowo uzasadnione przewidywanie przebiegu i stanu 
prawdopodobnych przyszłych zdarzeń sportowych i szkoleniowych, a więc oparta na 
realnych przesłankach wizja stanu przyszłego (Sozański H. ,1999 s. 275). 

W obrębie tego pojęcia mieszczą się  następujące działania związane 
z opracowaniem koncepcji oraz realizacją procesu szkolenia: 

a) wizja stanu przyszłego  
Przystępując do tworzenia planu szkoleniowego na dany okres czasu należy 
przewidywać poziom wyników jaki będzie uzyskiwać czołówka zawodników w 
danym okresie czasu. Należy uwzględnić trendy rozwojowe konkurencji 
strzeleckich, zmiany w warunkach współzawodnictwa oraz sprzęcie i broni. 
Powinniśmy również określić jakimi cechami powinien cechować się zawodnik 
aby mógł osiągnąć rezultaty przewidywane w prognozie (tzw „model mistrza”). 

b) określenie własnych możliwości  
W tym punkcie należy przeprowadzić analizę sytuacji w jakiej się znajdujemy 
(możliwości sprzętowe, zabezpieczenie odpowiednich startów, 
zabezpieczenie procesu szkolenia) oraz możliwości szkolonych zawodników 
(czy są w stanie sprostać wymogom stawianym przez prognozę). Ocena musi 
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być realna, uwzględniać tempo rozwoju zawodnika gdyż od tej oceny zależy 
decyzja np. o przystąpieniu do przygotować do udziału w Igrzyskach 
Olimpijskich. 

c) wyznaczenie celu szkoleniowych  
Cel sportowy to doskonałość, którą chce w przyszłości osiągnąć sportowiec, 
świadomie współpracując z trenerem i innymi specjalistami. 

 
Cele szkoleniowe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ryc. 5. Rodzaje celów szkoleniowych 
 
B. Program 

Program to zbiór wewnętrznie spójnych celów, zadań i środków realizacji, 
opracowany przy zastosowaniu wybranego kryterium, z uwzględnieniem przyjętych 
koncepcji dochodzenia do celu, założeń szkoleniowych i wszelkich obiektywnie 
istniejących warunków – utrudnień i ograniczeń (Sozański H. ,1999 s. 275). 

Jest to wybór drogi do osiągnięcia wyznaczonego celu. W czasie programowania 
należy rozważyć wszystkie te drogi, przeanalizować je i wybrać jedną, która według 
nas jest najlepsza i umożliwi osiągnięcie celu głównego. 
 
Przykładowy sposób tworzenia programu 

Z prognozy wynika, że zawodniczka, której rozwój kariery jest znany, jest w stanie 
spełnić modelowe wymogi przygotowania i osiągnąć w sezonie olimpijskim wyniki: 

 ksp 3x20 – 585-584 pkt, 
 kp 40  – 396-397 pkt. 
Wyniki te stwarzają realne szanse zakwalifikowania się do finałowej ósemki w IO 

oraz walki o medal pod warunkiem wypracowania najwyższej formy sportowej. 
Zawodniczka uzyskała już miejsce kwalifikacyjne do udziału w IO, dlatego cel 
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dotychczasowym poziomie oraz osiągnięcie najwyższej formy sportowej 
w określonym terminie. Analiza rocznego cyklu szkolenia poprzedzającego IO ma 
dać odpowiedź w jaki sposób kierować przygotowaniem zawodniczki w roku 
olimpijskim. 

Z analizy charakterystyki dotychczasowego przygotowania zawodniczki wynika, 
że osiągnięcie wyższego pułapu, wymaga podniesienia poziomu przygotowania 
fizycznego (głównie wytrzymałości) oraz podniesienia poziomu wykonania niektórych 
elementów techniki  strzelania (przyjęcie postawy strzeleckiej leżącej, stojącej 
i klęczącej oraz ustawienie się na kierunku tarczy). 

Osiągnięcie tego celu jest możliwe dwiema drogami: 
a) poprzez realizację rocznego cyklu szkolenia z dwoma okresami 

przygotowawczymi i startowymi. Jeden przygotowujący do Mistrzostw Polski 
i Europy w strzelaniu z broni pneumatycznej, drugi przygotowujący do 
zasadniczego sezonu kulowego i pneumatycznego. Droga ta wymaga dużej 
intensyfikacji szkolenia, pozwala jednak zawodnikowi dobrze przygotować się 
i osiągnąć wysokie rezultaty na ME zarówno pneumatycznych jak i kulowych, 
rozgrywanych w terminie zbliżonym do rozgrywania IO w następnym roku. 

b) poprzez realizację rocznego cyklu szkolenia z jednym szczytem formy 
w okresie ME z broni kulowej. Wybranie tego wariantu pozwala na spokojną 
pracę nad wyznaczonymi elementami, rezygnuje się jednak ze specjalnego 
przygotowania do ME z broni pneumatycznej. 

Głównym pytaniem programowania jest: który z tych wariantów rozwiązania 
periodyzacji makrocyklu wybrać? 

Analizując dotychczasowy sposób przygotowania zawodniczki okazuje się, że 
zawsze przygotowania odbywały się cyklem rocznym z dwoma szczytami formy (dwa 
cykle półroczne). Jest to sposób intensywny i zawsze brakowało czasu na 
zaakcentowanie pracy na przygotowanie fizyczne i techniczne. Uwzględniając 
ponadto fakt, że zawodniczka osiągnęła już uprawnienia do startu w IO wydaje się 
zasadnym przyjęcie drugiego wariantu budowy rocznego cyklu szkolenia. Umożliwi 
to spokojną pracę nad celami pośrednimi oraz skupienie się na uzyskaniu najwyższej 
formy sportowej w terminie zbliżonym do rozgrywania Igrzysk Olimpijskich. 

Wariant ten, nie eliminuje zawodniczki z udziału w ME z broni pneumatycznej, 
pomija jedynie specjalne przygotowanie do tej imprezy. 

Wariant ten jeszcze raz poddajemy krytycznej analizie a jeżeli przejdzie ją 
pozytywnie to należy go uszczegółowić o koncepcję startów, określić dane ilościowe 
i jakościowe treningu, przyjąć periodyzację makrocyklu, dobrać odpowiednie środki 
i metody treningu. 
 
Tak sformułowany program odzwierciedla koncepcyjną pracę trenera, zawiera 

dyrektywy kierunkowe, lecz jeszcze nie robocze decyzje. Decyzje 
i szczegółowe ustalenia na temat realizacji programu mieszczą się w planie. 

 
 
C. Plan 

Plan jest zbiorem decyzji, zawiera cele i środki ich realizacji, a więc stanowi 
bezpośrednie narzędzie kształtowania przyszłości. Jest harmonogramem pracy na 
określony przedział czasu, uwzględniającym założenia prognozy oraz kierunki 
wyznaczone przez program. Plan powinien być szczegółowym dokumentem 
określającym cele, środki i metody niezbędne do ich osiągnięcia oraz powinien 
wyznaczać warunki i parametry pracy. 
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Elementy które muszą znaleźć się w planie rocznego cyklu szkolenia 
zawodnika uprawiającego strzelectwo sportowe: 

1. Cele szkoleniowe 
2. Kalendarz imprez 
3. Strukura czasowa cyklu – periodyzacja 
4. Wielkość planowanych obciążeń treningowych 
5. Parametry jakościowe treningu 

 
1. Wyznaczenie celów szkoleniowych 

 
W każdym rocznym cyklu szkolenia niezbędne jest sprecyzowanie dla zawodnika 

celu głównego i celów pośrednich, które wyznaczają kierunek pracy na dany okres 
czasu. 

Cel główny to wyznaczenie dla zawodnika maksymalnego osiągnięcia, które 
według prognozy jest w stanie osiągnąć na danym etapie rozwoju. Cele pośrednie 
natomiast to zadania na poszczególne mezocykle rocznego cyklu szkolenia, których 
spełnienie umożliwi osiągnięcie celu głównego. Kontrola osiągnięcia postawionych 
celów szkoleniowych dokonywana jest pod koniec każdego mezocyklu i wpływa na 
utrzymanie lub modyfikację założonego planu szkoleniowego. 

 
Przykładowo sformułowane cele szkoleniowe 
A. Cel główny 

a) Zająć miejsce 1-6 w ME i PŚ oraz zdobycie miejsca olimpijskiego (QP). 
b) Minimum 1 raz zająć miejsce 1-8 w PŚ lub ME. 
c) W MP w konkurencji kp 40 uzyskać wynik powyżej 394 pkt. lub zająć miejsce 

1-3. 
d) W zawodach międzynarodowych uzyskać klasę M w konkurencji ksp 3x20. 

 
B. Cele pośrednie 
W zakresie przygotowania fizycznego. 

a) Poprawić ogólną wydolność organizmu. W teście Coopera uzyskać 2450 m. 
b) Poprawić siłę mięśni brzucha. Wykonać 28 skłonów z leżenia w 30 sek. 
c) Poprawić siłę mięśni rąk. Wykonać 24 ugięcia ramion w podporze przodem. 
d) Doskonalenie poziomu zmysłu równowagi. Utrzymać postawę z zamkniętymi  

oczyma na 1 nodze w czasie 60 sek. 
W zakresie przygotowania technicznego. 

a) Doskonalenie postawy strzeleckiej klęcząc 
b) Doskonalenie techniki pracy na języku spustowym, 
c) Doskonalenie powtarzalności cyklu złożenia. W postawie stojącej oddawać 

strzał w  zakresie 26-28 sek. 
d) Doskonalenie momentu oddania strzału w pierwszej fazie statyki. 
e) Doskonalenie fazy wytrzymania po strzale. 
f) Doskonalenie statyki broni w postawie stojącej. 

W zakresie przygotowania taktycznego: 
a) Doskonalenie sposobu prowadzenia rozgrzewki specjalistycznej do treningu  

i zawodów, 
b) Doskonalenie umiejętności rozpoczęcia i zakończenia konkurencji. 
c) Doskonalenie umiejętności strzelania na wietrze. 
d) Doskonalenie umiejętności utrzymania rytmu i tempa strzelania w ksp 3x20. 
e) Doskonalenie taktyki strzelania finału. 
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f) Doskonalenie umiejętności stosowania przerw taktycznych podczas strzelania. 
W zakresie przygotowania psychicznego: 

a) Eliminowanie negatywnego wpływu czynników zewnętrznych. 
b) Eliminowanie wpływu negatywnego myślenia przed startem. 
c) Nauka (doskonalenie) sposobów relaksacji metodą … 
d) Doskonalenie koncentracji uwagi podczas strzelania 
e) Nauka (doskonalenie) pozytywnego myślenia przed i w trakcie startu. 
f) Doskonalenie umiejętności stosowania metod wizualizacyjnych. 
g) Doskonalenie umiejętności kontroli własnych emocji. 
h) Doskonalenie metod przygotowania przedstartowego. 
i) Doskonalenie kontroli napięcia mięśniowego. 

W zakresie przygotowania startowego: 
a) W zawodach kwalifikacyjnych do ME uzyskać w konkurencji ksp 3x20 wyniki 

na poziomie 580-583. 
b) W serii finałowej w konkurencji kpn uzyskiwać wynik 103,5. 

 
 
2. Kalendarz imprez 

Kalendarz startów determinuje periodyzację rocznego cyklu szkolenia. Głównym 
jednak wyznacznikiem budowy struktury makrocyklu powinny być cele szkoleniowe 
a kalendarz startów należy dostosować do potrzeb szkoleniowych. Wiadomo, że 
część startów ma ściśle określone terminy i nie mamy na nie wpływu. Dotyczy to 
przede wszystkim startów głównych. Pozostałe jednak starty powinny być dobierane 
w kalendarzu do indywidualnych potrzeb zawodnika. Nie jest to trudne ze względu na 
dużą ilość różnorodnych zawodów rozgrywanych w kraju i za granicą, starty te 
stanowią jedną z najbardziej efektywnych metod przygotowania zawodników 
wysokiej klasy. 

W kalendarzu imprez trzeba uwzględnić terminy, miejsca oraz rangę 
rozgrywanych zawodów, terminy i miejsca zgrupowań, konsultacji szkoleniowych, 
badań, testów oraz sprawdzianów. 

W planie startów istotne jest uwzględnienie gradacji zawodów sportowych. 
Wyróżniamy trzy rodzaje zawodów według roli jaką spełniają one w makrocyklach: 

a) zawody główne  
Są to najważniejsze zawody danego makrocyklu. Głównym celem dla 
zawodnika w tych zawodach jest osiągnięcie maksymalnego rezultatu. 

b) zawody pomocnicze   
Są to zawody pomagające zawodnikowi wypracowanie najwyższej formy 
sportowej na zawody główne. Zawodnik, obok realizacji zadań techniczno-
taktycznych na zawodach tych powinien wykazać się również wysokim 
stopniem przygotowania startowego, którego odzwierciedleniem jest 
osiągnięty rezultat. Zawody te bardzo często są startami eliminacyjnymi do 
zawodów głównych i zawodnik  zmuszony jest na nich osiągnąć normy 
kwalifikacyjne. Dla zawodnika najwyższej klasy, przygotowującego się do IO 
takimi zawodami mogą być np. starty w Pucharach Świata. 

c) zawody przygotowawcze  
Są to zawody niższej rangi, na których zawodnik sprawdza stopień 
przygotowania techniczno-taktycznego, oraz stan wytrenowania. Głównym 
celem tych zawodów jest rozwój przygotowania zawodnika a nie osiągnięcie  
maksymalnego rezultatu. Jest to start szkoleniowy. 
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Plan organizacji szkolenia (tzw. „łączka”) jest graficznym przedstawieniem 
kalendarza imprez. Stosując odpowiednie znaki graficzne i kolory można ująć 
wszystkie zamierzenia szkoleniowe na dany okres czasu (zawody, zgrupowania, 
konsultacje, badania). W każdym dniu można ponadto wpisać planowany rodzaj 
treningu. 

Plan organizacji szkolenia przedstawiono w Zeszycie Szkoleniowym PZSS 2011 r. 
str. 77. 

 
 

3. Struktura czasowa cyklu – periodyzacja  
Przy tworzeniu periodyzacji czyli określeniu struktur czasowych makrocyklu 

kierujemy się zasadą „zstępowania w dół” – określenie struktur czasowych najpierw 
cyklów większych a potem cyklów mniejszych. Kolejność czynności przy tworzeniu 
periodyzacji wygląda następująco: 

a) w pierwszym rzędzie należy określić ramy czasowe okresów szkoleniowych 
w rocznym cyklu szkolenia: przygotowawczego, startowego i przejściowego. 

b) następnie dokonujemy podziału okresów szkoleniowych na mezocykle. Na 
poziomie mezocyklu realizuje się podstawowe cele szkoleniowe makrocyklu. 
Określone ramy czasowe w czasie realizacji planu mogą zostać przesunięte 
o ile zawodnik nie osiągnął zadań szkoleniowych na dany okres czasu. W tym 
przypadku może również zmienić się struktura następnego mezocyklu. 

W planie mezocyklu niezbędne jest określenie: 
 ram czasowych mezocyklu, 
 celów szkoleniowych, 
 wielkości obciążeń treningowych, 
 dobór środków, metod i form treningu, 
 akcent i charakterystykę jakościową treningu (wyznaczenie proporcji 

między przygotowaniem: fizycznym, taktycznym, psychicznym oraz 
proporcji między postawami strzeleckimi: leżącą, stojącą i klęczącą). 

c) po wydzieleniu mezocykli należy je podzielić na cykle mniejsze – mikrocykle. 
Praca w mikrocyklach ukierunkowana jest na osiągnięcie celu szkoleniowego 
stawianego mezocyklowi w jakim znajduje się dany mikrocykl. Cel mezocyklu 
warunkuje czas trwania oraz pozostałe elementy, które muszą znaleźć się 
w planie mikrocyklu: 
 akcent każdej jednostki treningowej, jej rodzaj i formy, 
 charakterystyka objętości i intensywności pracy, 
 dobór środków, metod i warunków treningu. 

Plan periodyzacji makrocyklu przedstawiono w Zeszytach Szkoleniowych PZSS 
2011 r. na str. 76-78. Pozwala on określić ramy czasowe poszczególnych cykli 
szkoleniowych w rocznym makrocyklu (okresy, mezocykle, mikrocykle). 
 
4. Wielkość planowanych obciążeń treningowych 

Przyjęcie optymalnych proporcji obciążeń treningowych w rocznym cyklu szkolenia 
jest bardzo ważne w procesie wieloletniego przygotowania zawodnika do mistrzostwa 
sportowego. 

Wielkość obciążeń treningowych w strzelectwie określa się liczbą treningów, 
efektywnym czasem treningu, ilością wykonanych złożeń do strzału oraz ilością 
oddanych strzałów. 

Tworząc plan rocznego cyklu szkolenia należy w nim uwzględnić plan obciążeń 
treningowych. Wynika on z celów szkoleniowych oraz z etapu szkolenia zawodnika. 
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Wielkość tych obciążeń musi być dostosowana do aktualnych możliwości zawodnika, 
nie może burzyć struktury jego wielokrotnego planu przygotowania. Po określeniu 
sumarycznej wielkości obciążeń treningowych na dany makrocykl należy je dokładnie 
rozpisać na poszczególne mezocykle. 

W planie rocznego cyklu szkolenia nie określamy wielkości obciążeń w cyklach 
mniejszych niż mezocykle. Wielkości tych obciążeń znajdują się w przedstawionych 
ramowych planach. Plan ten obejmuje liczbę startów oraz liczbę jednostek 
treningowych w mezocyklu, czas efektywny treningu, ilość złożeń do strzału oraz ilość 
oddanych strzałów. Wielkości obciążeń w mikrocyklach zamieszczone są natomiast 
w oddzielnych planach. Plan ten wynika z ramowego planu rocznego cyklu oraz 
aktualnego stanu przygotowania zawodnika. O ile zawodnik nie zrealizował celów 
szkoleniowych mezocyklu to w planie mikrocyklu znajdują się korekty, które mają 
zniwelować te dysproporcje.  

Przy planowaniu obciążeń treningowych należy uwzględnić następujące zasady: 
 zachowanie przemienności pracy i wypoczynku, 
 dozowani obciążeń treningowych od min. do max, 
 falowanie obciążeń treningowych, 
 ustalenie wzajemnych proporcji pomiędzy przygotowaniem: fizycznym, 

technicznym, taktycznym, psychicznym i startowym. 
Zasady te należy stosować zarówno na poziomie małych cykli szkoleniowych jak 

i makrocykli oraz przbiegu całej kariery sportowej zawodnika. 
 
Plan obciążeń treningowych w rocznym cyklu szkolenia przedstawiono w Zeszycie 

Szkoleniowym PZSS 2011 r. na str. 77-78. 
Dokument przedstawia planowane obciążenia treningowe w poszczególnych 

mezocyklach. Obciążenia te są wyrażone: liczbą dni zawodów, dni treningowych 
i innych, czasem treningu w minutach oraz liczbą złożeń i oddanych strzałów. Czas 
potrzebny na trening specjalistyczny  dzielimy w układzie procentowym na 
poszczególne konkurencje lub postawy strzeleckie. Ponadto czas ten jest również 
dzielony w układzie procentowym na poszczególne kierunki oddziaływania treningu 
tzn. na trening fizyczny, techniczny, taktyczny, psychiczny, startowy i inny.  
Przedstawiono tam dwa rodzaje rocznych planów pracy treningowej: 
 roczny plan pracy treningowej – tabelaryczny, zawiera kalendarz imprez, 

periodyzację makrocyklu jak również model obciążeń treningowych 
w poszczególnych mezocyklach, 

 roczny plan pracy treningowej – graficzny, zawiera kalendarz imprez, 
periodyzację makrocyklu jak również wykres graficzny  objętości i intensywności 
treningu w poszczególnych mikrocyklach. Wykresy dotyczą czasu treningu, liczby 
złożeń i amunicji, podziału czasu treningu specjalistycznego na poszczególne 
rodzaje strzelań jak również podziału czasu na trening fizyczny, techniczny, 
taktyczny, psychiczny, startowy i teoretyczny. 

 
 
5. Parametry jakościowe treningu 

Obok parametrów ilościowych treningu (wielkości obciążeń treningowych) 
w rocznym cyklu szkolenia należy sprecyzować także parametry jakościowe. 
W treningu strzeleckim jest to określenie kierunku oddziaływania treningu (proporcje 
między przygotowaniem fizycznym, technicznym, taktycznym i psychicznym) oraz 
określenie konkurencji lub postawy strzeleckiej w jakiej odbywa się trening (proporcje 
między postawami strzeleckimi: leżącą, stojącą, i klęczącą). 
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Ustalenie proporcji między kierunkami oddziaływania określa nam kierunek pracy 
w danym okresie czasu. Ze względu na cel szkoleniowy oraz ustalone proporcje 
między przygotowaniem fizycznym, technicznym, taktycznym i psychicznym 
dobieramy odpowiednie środki treningowe. Wybór konkretnego środka treningowego 
do realizacji celu szkoleniowego determinuje natomiast metodę oraz formę treningu. 

Tę samą treść treningu można realizować w różnych postawach strzeleckich 
(leżącej, stojącej, klęczącej). Ustalenie prawidłowych proporcji między tymi postawami 
ma duży wpływ na końcowe rezultaty zawodnika. Dobór tych proporcji zależy od 
indywidualnych potrzeb zawodnika, generalnie jednak 60-70% całego treningu 
przeznacza się na postawę stojącą (sumę strzelania kpn i postawy stojącej na 50 m) 
przeznacza się na postawę stojącą gdyż jest ona najtrudniejsza i jej wpływ na końcowy 
wynik jest największy. 

Przyjęte proporcje parametrów jakościowych w rocznym cyklu szkolenia 
przedstawiono w Zeszytach Szkoleniowych PZSS 2011 r. na str. 77-78. 

 
Poruszone w artykule zagadnienia planowania procesu treningowego obok 

metodyki nauczania są najważniejszymi elementami procesu trenowania sportowca. 
Praktyka sportowa wykazuje, że plan często zmienia się nie z powodu zaistniałych 

nieprzewidzianych sytuacji lecz przede wszystkim z powodu złego rozwiązania 
programu i niedoskonałości prognozy. Uważam że przedstawiony przeze mnie 
materiał (Nowoczesne rozwiązania szkoleniowe, Zeszyt nr 8 z 2011 r. i Zeszyt nr 9 
z 2012 r.) przyczynią się do usystematyzowania wiedzy z zakresu planowania 
szkolenia a przedstawione koncepcje pomogą trenerom strzelectwa sportowego 
w rozwiązywaniu tego problemu. 
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