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Kontrola procesu treningowego w strzelectwie sportowym 
 
 

W ostatnich moich artykułach zamieszczonych w latach 2011 i 2012 w zeszytach 
szkoleniowych PZSS pisałem o planowaniu szkolenia. Obecny artykuł o kontroli 
treningu stanowi z poprzednimi pewną całość i zamyka ten cykl zagadnień. 

Kontrolowanie jest ostatnim etapem cyklu działania zorganizowanego 
a jednocześnie wnioski wysunięte z kontroli stanowią punkt wyjścia precyzowania celów 
i opracowania następnego cyklu treningowego. Kontrolą nazywa się porównanie wyniku 
działania z jego celem po to, aby dokonać oceny prakseologicznej i w przypadku 
działania powtarzalnego wprowadzić modyfikacje w odniesieniu do celu lub 
poszczególnych elementów działania (Pszczołowski, 1978). 

Kontroli powinny podlegać tylko te elementy, które trener sformułował w postaci 
celów szkoleniowych i określił oczekiwany poziom stanu tych elementów w ściśle 
określonym czasie trwania rocznego cyklu szkolenia. 

Kontrola powinna obejmować: 
 ustalenie stanu rzeczywistego,  
 porównanie tego stanu z celami szkoleniowymi, 
 wykrycie przyczyn rozbieżności, 
 wskazanie sposobu usunięcia rozbieżności między stanem rzeczywistym, 

a zamierzonym, 
 wprowadzenie korekt treści lub celu 
 
W zależności od czasu i miejsca w rocznym cyklu szkoleniowym w jakim 

prowadzimy kontrolę oraz rodzaju mierzonych efektów treningowych wyróżniamy różne 
rodzaje kontroli: 

 Bieżąca – daje informacje o reakcjach organizmu na obciążenia treningowe 
w trakcie trwania danej jednostki treningowej. Wyniki tej kontroli służą do 
modyfikacji objętości i intensywności pracy, oraz do wyboru racjonalnych 
ćwiczeń w danej jednostce treningowej. 

 Operacyjna – mierzy przedłużony efekt treningowy. Głównym celem tej kontroli 
jest umożliwienie zastosowania środków i metod treningowych zapewniających 
skuteczność i efektywność procesu treningowego oraz umożliwia wprowadzenie 
korekt do planu następnych cykli. 

 Etapowa – mierzy kumulatywny efekt treningowy będący następstwem adaptacji 
w długim okresie czasu. Wyniki tej kontroli służą do wprowadzenia korekt 
długofalowego programu szkolenia (etapy wieloletniego przygotowania, 
makrocykl – roczny cykl szkolenia). Ponadto pozwala analizować rozwój 
wytrenowania zawodnika, oceniać efektywność procesu treningowego oraz 
wprowadza korekty do planu następnych cykli. 

 
W praktyce sportu strzeleckiego dokonuje się kontroli następujących elementów: 
 stanu zdrowia, 
 sprawności fizycznej, 
 techniki strzelania,  
 taktyki strzelania, 
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 przygotowania psychicznego, 
 wielkości obciążeń treningowych, 
 stanu wytrenowania (wyniku sportowego). 
 
Ad. a – kontrola stanu zdrowia 
Dobry stan zdrowia zawodnika jest elementem niezbędnym aby możliwym było 

zrealizowanie założonego planu szkoleniowego. W procesie treningowym może 
uczestniczyć jedynie zawodnik zdrowy z ważnymi badaniami lekarskimi 
poświadczonymi w książeczce sportowo-lekarskiej. Badań tych zawodnik KN dokonuje 
dwa razy do roku w Centralnej Przychodni Sportowo-Lekarskiej w Warszawie, 
natomiast pozostali zawodnicy w miejscu swojego zamieszkania w placówkach do tego 
upoważnionych. 

 
Ad b – kontrola sprawności fizycznej 
Dobre przygotowanie fizyczne umożliwia zawodnikowi pełnowartościową pracę na 

treningach specjalistycznych z bronią. Zawodnik jest w stanie zrealizować trening 
o dużych obciążeniach, szybko się po nim regeneruje i jest gotowy do realizacji 
następnych zadań treningowych. 

Kontroli przygotowania fizycznego strzelca dokonuje się 3 razy w rocznym cyklu 
szkolenia. Z reguły odbywa się to na początku okresu przygotowawczego (październik-
listopad), w środku okresu przygotowawczego (styczeń-luty), pod koniec okresu 
przygotowawczego (kwiecień-maj). 

Kontroli podlegają cechy, które w najwyższym stopniu są przydatne strzelcowi 
w realizacji założeń treningowych oraz osiąganiu wysokich rezultatów sportowych. 
W strzelaniach karabinowych do tych cech należą: 

1. wytrzymałość ogólna – test Coopera (bieg w czasie 12 minut), 
2. wytrzymałość specjalna – czas utrzymania broni w postawie strzeleckiej, 
3. siła i wytrzymałość mięśni utrzymujących pionowa postawę ciała – ilość skłonów 

z leżenia tyłem w czasie 30 sek.; z leżenia przodem na skrzyni unoszenie tułowia 
do poziomu, itd., 

4. koordynacja ruchowa – test Starosty; rzuty piłką tenisową do celu. 
5. równowaga statyczna – utrzymanie postawy stojącej na 1 nodze; badania 

stabilograficzne. 
Testy te zostały dokładnie opisane w artykułach zamieszczonych w zeszycie  nr 3 

(2006) i nr 7 (2010). 
 
Ad c – kontrola techniki strzelania 
Kontrola ta odbywa się w warunkach procesu treningowego oraz w trakcie trwania 

zawodów. Nie ma z góry ustalonego czasu prowadzenia tej kontroli w rocznym cyklu 
szkolenia. Trener w każdym momencie trwania procesu treningowego musi zwracać 
uwagę na poprawność wykonania przez zawodnika poszczególnych elementów 
technicznych składających się na pojedynczy strzał. Porównuje je z dotychczasowym 
sposobem oddania przez zawodnika strzału bądź z modelem prawidłowej techniki 
strzelania. W tym celu posługuje się następującymi sposobami: 

 
1. Subiektywna ocena poszczególnych elementów technicznych.  

Kontroli dokonuje trener lub zespół trenerów poprzez obserwację zawodnika 
w czasie strzelania. Trener dokonuje opisu poprawnie wykonanych elementów, 
zauważonych błędów w wykonaniu oraz oceny punktowej w skali 1-10. Kontroli tym 
sposobem poddaje się zawodników początkujących i średnio zaawansowanych.  
Przykładowe elementy techniki strzelania podlegające kontroli: 

 postawa strzelecka, 
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 cykl złożenia, 
 zachowanie broni w momencie strzału, 
 praca na języku spustowym, 
 wytrzymanie po strzale.  
Trener wybiera do oceny elementy techniki wynikające z założeń szkoleniowych 

danego okresu a wyniki tej kontroli wyznaczają kierunki pracy w przygotowaniu 
technicznym. 

 
2. Pomiar czasu pracy nad strzałem 

Specyfika strzelania z karabinu polega na powtarzalności standardowej struktury 
ruchu jaką jest cykl złożenia się do strzału. Czas jednego złożenia powinien być stały 
a kolejność wykonywanych czynności w pełni zachowana. Kontroli tego elementu 
dokonuje się poprzez pomiar czasu. Mała rozpiętość wyników pomiaru świadczy 
o trwałości nawyku 

 
3. Ocena techniki strzelania przy pomocy trenażerów 

Urządzenia przydatne do analizy umiejętności technicznych strzelca to trenażer 
SCATT oraz platforma tensometryczna. Specjalne oprogramowanie umożliwia 
prezentowanie danych w trakcie pomiarów, a w razie potrzeby zapamiętanie danych 
z możliwością późniejszego odtworzenia przebiegów czasowych w czasie rzeczywistym. 

Urządzenie rejestruje ruch broni względem tarczy oraz nacisk stóp na podłoże. 
Trajektoria ruchu broni może być prezentowana na tle tarczy, a nacisk stóp na tle 
platformy. 

Dostęp do informacji o biomechanicznych parametrach ruchu podczas całego 
złożenia strzelca do strzału, umożliwia racjonalną ingerencję w elementy techniczne 
tego procesu. Pozwala na dostosowanie postawy strzelca do indywidualnych jego cech. 
Wielkość i charakter ruchów zarejestrowanych przez urządzenie świadczy również 
o stanie przygotowania i aktualnych możliwościach zawodnika. 

Sposób pracy i dokładny opis trenażerów znajduje się w artykułach zamieszczonych 
w zeszytach szkoleniowych: 1 (2004), 3 (2006), 7 (2010) oraz w Sporcie Wyczynowym 
nr 3, 4 (2011) i 1 (2012).  

 
Ad d – kontrola taktyki 
Przygotowanie taktyczne w strzelectwie obejmuje:  
 umiejętność posługiwania się bronią i sprzętem pomocniczym,  
 znajomość regulaminów strzelań istotnych dla prowadzenia walki sportowej,  
 umiejętność dostosowania rytmu i tempa strzelania w zależności od sytuacji, 
 umiejętność strzelania w trudnych warunkach atmosferycznych,  
 umiejętność zachowania się w nieprzewidzianych sytuacjach mogących wystąpić 

w czasie trwania zawodów,  
 umiejętność rozgrywania finału, 
 itd. 
Kontroli przygotowania taktycznego dokonujemy głównie na sprawdzianach oraz 

zawodach przygotowawczych i pomocniczych odbywających się w końcu okresu 
przygotowawczego i w pierwszej fazie okresu startowego. Wyniki tej kontroli 
wyznaczają treść przygotowania taktycznego do startu głównego. 

Sposobem prowadzenia kontroli przygotowania taktycznego jest obserwacja. 
Obserwacji można dokonywać filmując przebieg konkurencji przy pomocy kamery 
video, wypełniając arkusz obserwacji zawodów lub wykorzystując programy 
komputerowe. Sposoby te zostały opisane w zeszycie szkoleniowym nr 5 (2008). 
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Ad e – kontrola przygotowania psychicznego 
Przygotowanie psychiczne zawodnika do udziału w walce sportowej ma decydujące 

znaczenie w strzelectwie sportowym na osiągane przez zawodnika rezultaty sportowe. 
Często zdarza się, że zawodnik wykazujący się wysoką formą sportową i osiągający na 
zawodach niższej rangi wysokie wyniki nie potrafi tego powtórzyć na zawodach 
głównych. Decyduje o tym właśnie złe przygotowanie psychiczne zawodnika oraz 
wysokie wymagania jakie w tym kierunku stawia strzelectwo. W związku z tym kontrola 
stanu procesów psychicznych ma istotne znaczenie w procesie treningowym. 

Ważna w tym zakresie jest współpraca trenera z psychologiem gdyż najczęściej 
trener nie ma dostatecznej wiedzy i odpowiednich narzędzi do samodzielnej pracy jeżeli 
chodzi o kontrolę stanów emocjonalnych i wpływu na ich zmianę. 

W pracy z zawodnikami początkującymi i średnio zaawansowanymi kontrolę 
przygotowania psychicznego może stanowić porównywanie wyników treningowych ze 
strzelaniami kontrolnymi. 

W pracy z zawodnikami zaawansowanymi narzędziem przydatnym dla trenera może 
być Sport-Tester typu np. POLAR analizujący częstość tętna podczas strzelania. 

Najczęściej analizowanym parametrem wpływu obciążeń psychicznych na reakcje 
fizjologiczne człowieka jest częstość tętna (HR). Częstość tętna to czynnik stabilny 
w strzelectwie sportowym na tyle, że można go zakwalifikować jako element kontroli 
operacyjnej i bieżącej. 

Dzięki zastosowaniu tego urządzenia możliwy jest stały pomiar tętna w czasie 
współzawodnictwa sportowego lub treningu (Rymski 1999, Gesse 1992, Nowak 1990). 

 
Ad f – analiza obciążeń treningowych 
Analiza obciążeń treningowych jest etapem rozwiązywania problemów związanych 

z planowaniem szkolenia. Istota analizy polega na poddaniu ocenie wszystkich 
zarejestrowanych faktów i ma doprowadzić do ulepszenia procesu treningowego. 

W strzelectwie, aby możliwe było dokonywanie analizy treningu niezbędne jest 
prowadzenie przez zawodnika następujących dokumentów: 

 dziennika treningowego, 
 arkusza realizacji zadań treningowych 
Dziennik treningowy powinien zawierać zadania treningowe, uwagi dotyczące 

realizacji treningu, przyczyny zaistniałych trudności i błędów w technice strzelania, 
wprowadzone korekty oraz efekty jakie to przyniosło. Ponadto zawodnik powinien 
rejestrować swoje odczucia w czasie strzelania, przyczyny sukcesów i niepowodzeń 
oraz osiągnięte rezultaty w sprawdzianach, testach i zawodach kontrolnych. Dokument 
ten może służyć jako narzędzie analizy jakościowej treningu. 

Do przeprowadzenia analizy ilościowej służy natomiast arkusz rejestracji zadań 
treningowych lub specjalne programy komputerowe. Zawodnik po każdym treningu, 
nanosi na mim zrealizowane obciążenia treningowe (efektywny czas treningu, ilość 
złożeń, ilość amunicji). Ponadto w arkuszu tym nanosi się periodyzację rocznego cyklu 
szkolenia, kalendarz startów, który zrealizował zawodnik oraz wyniki osiągnięte na 
zawodach z uwzględnieniem wkładu poszczególnych postaw na końcowy rezultat. 

Dokument ten służy następnie do sporządzenia arkusza realizacji rocznego planu 
pracy treningowej, którego celem jest dokonanie analizy makrocyklu a tym samym 
oceny jego efektywności. Analiza ta ma dać odpowiedź czy plan, który realizował 
zawodnik przyniósł planowane zmiany w stanie wyszkolenia i wytrenowania zawodnika. 
Czy stosowane wielkości obciążeń treningowych spowodowały oczekiwany wzrost 
mistrzostwa sportowego i zawodnik osiągnął oczekiwane rezultaty? 

Wyniki analizy muszą określić czy mamy utrzymać czy skorygować założenia do 
planu następnego makrocyklu. 
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Sposób rejestracji i analizy obciążeń treningowych przedstawiono w Sporcie 
Wyczynowym nr 3 (2011) i Trening nr 1 (1994). 

 
Ad g – kontrola wyniku sportowego 
Kontrola stanu wytrenowania oparta jest na porównywaniu aktualnych wyników 

sportowych z zaplanowanymi lub osiąganymi wcześniej. 
Wyróżniamy trzy etapy kontroli wyników sportowych zawodnika:  

1. Kontrola stanu wytrenowania zawodnika do startu głównego w rocznym cyklu 
szkolenia. Ten rodzaj kontroli pozwala wnioskować o efektywności przygotowań do 
najważniejszej imprezy sezonu. 

Dokonuje się jej w końcowej fazie okresu przygotowawczego (w mezocyklu 
kontrolno-przygotowującym) oraz w okresie startowym (w mezocyklach 
poprzedzających mezocykl BPS). Kontrola polega na porównaniu wyników 
uzyskanych w strzelaniach kontrolnych (w typowych lub nietypowych konkurencjach 
– dostosowanych do potrzeb szkoleniowych), zawodach przygotowawczych 
i pomocniczych z postawionymi na dany okres celami pośrednimi. 

Wyniki kontroli mają wpływ na wielkość obciążeń oraz treść treningu 
w następnych mezocyklach. 

2. Kontrola wyników sportowych po zakończeniu rocznego cyklu szkolenia. Dokonuje 
się jej w celu analizy efektywności procesu treningowego oraz oceny stanu 
wytrenowania zawodnika. Wyniki tej kontroli mają wpływ na cele szkoleniowe, 
wielkość obciążeń treningowych oraz sposób przygotowania w następnym sezonie. 

3. Wieloletnia kontrola rozwoju wyników sportowych. Polega ona na rejestracji wyników 
sportowych w kolejnych latach trwania kariery sportowej zawodnika. Kontroli tej 
dokonuje się w celu określenia prawidłowości wieloletniego procesu treningowego 
oraz prawidłowości rozwoju zawodnika w ontogenezie. 
 
Sposoby prowadzenia tej kontroli przedstawiono w Sporcie Wyczynowym nr 3 

(2011) oraz w opracowaniu „Dokumentacja szkoleniowa w strzelectwie sportowym 
z 1994 r., która w wersji zmodyfikowanej znajduje się na stronie internetowej PZSS. 

 
Kontrola procesu szkoleniowego jest elementem kierowania treningiem. Dzięki 

kontroli posiadamy informacje czy nasz trening jest efektywny i przynosi przewidywane 
zmiany w wyszkoleniu zawodnika. Mając te informacje możemy skuteczniej 
wprowadzać korekty a tym samym kierować treningiem. 

Aby ta ocena była trafna należy stosować odpowiednie kryteria – prawidłowo 
wybrane testy i próby, które obiektywnie określą nam aktualny stan wyszkolenia 
zawodnika. Trener nie zawsze w swoich rękach posiada odpowiednie narzędzia do 
pełnej oceny zawodnika powinien więc współpracować ze specjalistami innych dziedzin 
np. psychologiem, biomechanikiem, lekarzem, biochemikiem, dietetykiem itp. 
Pozostając jednak sobie rolę kierowniczą całego procesu kontroli. 

W artykule przedstawiłem propozycję systemu kontroli procesu szkoleniowego 
w strzelectwie sportowym (część testów i prób przeznaczone jest tylko dla strzelań 
dokładnych  w karabinie i pistolecie). 

Trener sam musi podejmować decyzje, które z przedstawionych mierników może 
zastosować dla swojego zawodnika (niezbędne jest zachowanie indywidualizacji 
procesu treningowego dla zawodników wysokiej klasy), może je modyfikować a także 
szukać nowych rozwiązań, które pomogą mu w ocenie i analizowaniu aktualnego stanu 
organizmu zawodnika, jakości pracy na treningu i podczas zawodów (doskonalenie 
techniki i taktyki strzelania), zachowaniu sportowca (przygotowanie psychiczne), 
obciążeń treningowych a także wyników uzyskiwanych na zawodach. 
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