
  63 

 

Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwiązania szkoleniowe), zeszyt nr 11, Wrocław, 2014 

Agnieszka Nagay 
 
 

Porównanie obciążeń treningowych wybranych makrocykli 
olimpijskich – Pekin 2008 i Londyn 2012 

 
 

(wybrane elementy pracy dyplomowej trenerskiej pisanej pod kierunkiem 
dr Kazimierza Kurzawskiego na AWF Wrocław w 2013) 

 
 

Obecnie wyniki w strzelectwie sportowym zbliżają się do maksymalnych. W zawodach 
o najwyższej randze, jak Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata czy Europy, różnice 
pomiędzy najlepszymi zawodnikami są bardzo niewielkie. Wyniki zawodniczek startujących 
w konkurencji karabinu pneumatycznego na Mistrzostwach Świata czy Europy różnią się 
tylko o 1-2 punkty, ale grupa, która uzyskuje taki poziom liczy nawet kilkanaście osób. Tym 
samym wynik np. 397 punktów może dać awans do finałowej „ósemki” i walkę o medal, ale 
także miejsce nawet poza „piętnastką”. O tym, jak wysoki i wyrównany poziom reprezentują 
zawodnicy ze światowej czołówki, świadczą zmiany wprowadzone w 2013 roku do 
regulaminów strzelań – teraz „dziesiątka” to już za mało, strzały oceniane są 
z dokładnością do 0,1 pkt. Nowy system oceniania zwiększył rozrzut wyników, ale przede 
wszystkim zwiększył wymagania. 

Aby  sprostać wyzwaniu, jakim jest budowanie stabilnej wysokiej formy w czasie 
sezonu i osiągnięcie maksymalnej gotowości startowej w zawodach głównych, należy 
dążyć do usprawnienia procesu szkolenia oraz eliminowania błędów, jakie zdarzają się 
zarówno zawodnikowi jak i trenerowi, który go prowadzi.  

Większość opracowań treningowych opiera się na podobnych rozwiązaniach dlatego 
też kluczem może być ich większa indywidualizacja, odpowiadająca cechom „osobniczym” 
zawodnika. 

Uważna analiza zarówno planu szkolenia jak i jego realizacji powinna pomóc 
wyciągnąć wnioski, służące usprawnieniu planu treningowego, by nie tylko uniknąć 
powielania błędów, ale też sprawniej osiąga zakładane cele.  

Jednym z narzędzi umożliwiającym kontrolę procesu treningowego jest analiza 
zakładanych i realizowanych obciążeń treningowych. Jest to możliwe dzięki systemom 
rejestracji tych obciążeń. W treningu strzeleckim stosuje się także różnego rodzaju 
urządzenia elektroniczne, służące do oceny i nauki techniki, np. platformę tensometryczną, 
rejestratory tętna  oddychania, laserowy rejestrator ruchu punktu celowania. Programy 
komputerowe służą gromadzeniu, przechowywaniu i udostępnianiu danych, ułatwiają 
wychwytywanie i niwelowanie błędów technicznych [Kurzawski, Jagodziński, (2007)]. 

Zawodniczka prowadzi rejestrację obciążeń treningowych w opracowanym przez 
trenera Jacka Wodnika programie „RejObcTren”. Ten sposób rejestracji obciążeń 
treningowych ma przede wszystkim charakter ilościowy. Arkusz ten pozwala natychmiast 
po wprowadzeniu danych na otrzymanie przetworzonych informacji ilościowych 
i prezentacji graficznych.  

Celem pracy jest próba znalezienia różnic i podobieństw w przygotowaniach do startu 
w Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie (2008)i w Londynie (2012) oraz próba znalezienia 
odpowiedzi na pytanie, co może determinować osiągniecie sukcesu w starcie głównym. 
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Charakterystyka obciążeń treningowych stosowanych w strzelectwie sportowym 
 

Ustalenie optymalnych  treningowych obciążeń jest uzależnione od końcowego celu 
i zadań treningowych w określonych warunkach środowiskowych. 

Obciążenia treningowe wyraża wysiłek wykonywany 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 obciążenia treningowe określa się objętością obciążenia 
wyrażoną czasem trwania treningu, liczbą złożeń do strzału  oraz ilością oddanych 
strzałów. 

Intensywność pracy treningowej to ilość wykonanej pracy w jednostce czasu. Specyfika 
strzelenia z karabinu  polega na powtarzalności standardowej struktury ruchu 
o zamkniętym nawyku ruchowym, trening doprowadza 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. Z mniejszą intensywnością treningową spotykamy się gdy zawodnik pracuje nad 
techniką, natomiast ze średnią i dużą gdy praca skierowana jest na wytrzymałość 
specjalną lub statykę broni. 

Należy przy tym pamiętać, że decydujący wpływ na poprawę wyników w strzelaniu ma 
dokładność przy każdym złożeniu się do strzału, a nie duża objętość obciążeń 
treningowych. Niecelne strzelanie powodowane zmęczeniem dużymi obciążeniami jest 
efektem zakłóceń procesu sensomotorycznego, wynika z tego o konieczności 
zminimalizowania obciążeń fizycznych w treningu technicznym [Harre, 1990]. 

Podwyższenie wymagań kondycyjnych i obciążeń treningowych ponad optymalny 
poziom wydaje się być niecelowe  i nie zawsze prowadzi do oczekiwanego wzrostu 
rezultatów sportowych. 

Intensywność wysiłku w strzelectwie jest niska i utrzymuje się na stałym poziomie, 
ponieważ przeważają procesy informacyjne a nie energetyczne. Niecelowy jest więc rejestr 
obciążeń treningowych w oparciu o podział wysiłku na strefy energetyczne. Podział 
środków treningowych na ćwiczenia wszechstronne, ukierunkowane i specjalistyczne 
również nie oddaje w pełni specyfiki tej dyscypliny, dlatego celowe wydaje się 
rozbudowanie sfery informacyjnej kosztem energetycznej [Haber Z., Kijowski A, 1994].  

 
 

Charakterystyka zawodnika 
 

Agnieszka Nagay (z d. Staroń) trening strzelecki rozpoczęła w 1997 r. w klubie WKS 
Orzeł Łódź pod okiem trenera Janusza Kochanowskiego. Kolejnym trenerem był 
p. Edward Olszak. Od roku 2002 współpracuje z trenerem Tomaszem Łukaszewskim, 
pod jego opieką trzykrotnie wywalczyła prawo startu w Igrzyskach Olimpijskich. 
Zawodniczka współpracuje również z Andrzejem Kijowskim – trenerem Kadry 
Olimpijskiej w konkurencjach karabinowych. 

Zawodniczka wielokrotnie brała udział w Mistrzostwach Polski  i Mistrzostwach Europy. 
W swoim dorobku ma 36 indywidualnych medali mistrzostw Polski oraz medale Mistrzostw 
Europy i Pucharów Świata. Szczegółowy dorobek zawodniczki przedstawia tabela 1. 

Agnieszka Nagay jest zawodniczką profesjonalną. Przez wiele lat łączyła treningi 
z nauką. Prezentuje wysoki stopień wyszkolenia technicznego i taktycznego. 
Charakteryzuje się średnim poziomem sprawności fizycznej (wynik testu Coopera – 
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2100m, siła mięśni brzucha 27/30sec). Obecnie posiada klasę sportową mistrzowską 
międzynarodową. 

Zawodniczka startuje w dwóch konkurencjach olimpijskich: karabin pneumatyczny 40 
(kpn 40) i karabin sportowy trzy postawy (ksp 3x20) oraz jednej konkurencji nieolimpijskiej: 
karabin sportowy leżąc (ksp 60l). Rekordy życiowe zawodniczki przedstawia tabela 2. 

Tab. 1. Osiągnięcia zawodniczki w międzynarodowych zawodach wysokiej rangi. 

rok zawody konkurencja miejsce 
2012 Igrzyska Olimpijskie 3x20 12 
2011 Puchar Świata Kpn 40 2 

Wojskowe Igrzyska Olimpijskie Ksp 3x20 4 druż 
Ksp 60 l 4 druż 

2010 Mistrzostwa Europy Kpn 40 7 
Wojskowe Mistrzostwa Świata Ksp 3x20 9 i 4 druż 

Ksp 60 l 3 druż 
2009 Wojskowe Mistrzostwa Świata Ksp 3x20 9 i 4 druż 

Ksp 60 l 9 i 4 druż 
Puchar Świata Kpn 40 7 

2008 Igrzyska Olimpijskie Ksp 3x20 11 
Puchar Świata Kpn 40 3 
Wojskowe Mistrzostwa Świata Ksp 3x20 4 druż 

Ksp 60 l 4 druż 
2007 Mistrzostwa Europy Kpn 40 4 

Puchar Świata Kpn 40 10 
Wojskowe Igrzyska Olimpijskie Ksp 3x20 4 druż 

Ksp 60 l 4 druż 
2005 Mistrzostwa Europy Kpn 40 3 i 2 druż 

Ksp 60 l 7 
Puchar Świata Kpn 40 4 

2004 Igrzyska Olimpijskie Kpn 40 14 
Puchar Świata Kpn 40 8 

Ksp 3x20 8 
2003 Akademickie Mistrzostwa Świata Kpn 40 2 druż 

Ksp 320 8 
Puchar Świata Kpn 40 9 

Ksp 3x20 10 
Ksp 3x20 7 

2001 Mistrzostwa Europy Ksp 3x20 7 
Puchar Świata Ksp 3x20 5 

2000 Mistrzostwa Europy Ksp 3x20 7 
 

Tab. 2. Rekordy życiowe zawodniczki 
L.p. Konkurencja Wynik 
1 Kpn 40 399 
4 Ksp 3x20 591 
3 Ksp 60l 595 

 
Zawodniczka od 1998 roku jest członkiem Kadry Olimpijskiej, jest wielokrotną 

medalistką Mistrzostw Polski, medalistką Mistrzostw Europy i Pucharów Świata, finalistką 
Igrzysk Olimpijskich Londyn 2012. 

Trening specjalistyczny prowadzony jest głównie na dwóch obiektach: w klubie 
macierzystym oraz na strzelnicy WKS Śląsk we Wrocławiu (gdzie znajduje się Ośrodek 
szkoleniowy PZSS i gdzie odbywa się zdecydowana większość szkolenia centralnego). 
Jako członek Kadry Narodowej zawodniczka jest pod opieką Centralnego Ośrodka 
Medycyny Sportowej w Warszawie. 
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Problematyka pracy dotyczy przygotowania zawodniczki w strzelectwie sportowym 
w konkurencjach karabinowych. Materiał badawczy stanowią dane dotyczące obciążeń 
treningowych Agnieszki Nagay podczas przygotowań do Igrzysk Olimpijskich w Pekinie 
(2008) i w Londynie (2012).  Materiał, jakim jest dokumentacja zawodnika, pozwala na 
dokonywanie różnokierunkowych analiz, dostarczających informacji o obciążeniach 
w różnych cyklach i etapach zaawansowanie zawodników. Mogą także obrazować związki 
między wielkościami obciążeń a wynikami sportowymi [Sozański H., Śledziewski D., 1989]. 

Podstawą do analizy obciążeń jest arkusz realizacji zadań treningowych. Zawiera on 
informacje dotyczące terminów startów i wyników  w zawodach międzynarodowych, 
zawodach krajowych, a także udział w zgrupowaniach i konsultacjach szkoleniowych oraz 
badaniach diagnostycznych i lekarskich. 

Zawodniczka prowadzi rejestrację obciążeń treningowych w programie 
„RejObcTren”. Ten sposób rejestracji obciążeń treningowych ma przede wszystkim 
charakter ilościowy. Arkusz ten pozwala natychmiast po wprowadzeniu danych na 
otrzymanie przetworzonych informacji ilościowych i prezentacji graficznych. Roczny 
arkusz realizacji zadań treningowych oraz część graficzna, tworzone są automatycznie 
przez aplikację. 

Szczegółowej rejestracji podlega każda jednostka treningowa.  
Rejestrowane są proporcje między rodzajami strzelań, w tym dla każdej postawy: 
 liczba złożeń, 
 liczba strzałów, 
 czas treningu (min.), 

Ponadto można uzyskać informację dotyczącą treningu ogólnego z podziałem na: 
 ćwiczenia gimnastyczne, 
 ćwiczenia siłowe, 
 biegi, 
 gry sportowe; 
 inne; 

Dane podlegające rejestracji sumowane są po każdym miesiącu kalendarzowym. 
Wartości miesięczne tworzą zbiorcze zestawienie roczne, które obrazuje objętość 
treningu w całym rocznym makrocyklu szkoleniowym. 

 
 

Założenia szkoleniowe i realizacja makrocyklu 2008 roku 
 

Celem głównym był awans do finału Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w konkurencji 
karabinu pneumatycznego oraz zajęcie miejsca 1-15 podczas pneumatycznych 
Mistrzostw Europy w Wintherthur. 

 
Tabela 3. Indywidualny plan startów i zadania wynikowe 2008 roku 

 
Zawodnik: STAROŃ AGNIESZKA 

Termin Miejsce 
Starty główne 

(IO,ME) 
Zadanie 

sportowe 
Wynik Miejsce 

14-20.02 Winterthur  SUI 
Mistrzostwa 

Europy 
miejsce 
finałowe 

396 do 15 

27.07-06.08 Pekin CHN 
Igrzyska 

Olimpijskie 
1 x miejsce 

finałowe 
397,585 do 8 
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Termin Miejsce Starty kontrolne 
Rodzaj Liczba 

startów 
pojedyńcz. 

Wynik Miejsce 
Kraj. M/N 

09-13.01 Pilzno  Grand Prix   x 2 kl M do 6 
22-27.01 Monachium Zawody międzynarodowe   x 2 kl M do 20 
06-16.03 Dortmund Zawody międzynarodowe   x 3 kl M do 6 
27-30.03 Berlin Zawody międzynarodowe   x 3 kl M do 8 
04-06.04 Wrocław Puchar Wiosny x   3 kl M do 3 
10-21.04 Pekin Puchar Świata   x 2 kl M do16 
07-12.05 Pilzno  Grand Prix   x 3 kl M do10 
15-22.05 Monachium Puchar Świata   x 2 kl M do 16 
13-15.06 Bydgoszcz III Puchar Polski x   3 kl M do 3 
26-29.06 Wrocław Mistrzostwa Polski  x   3 kl M do 3 

 
W makrocyklu przewidywano 2 szczyty formy. Najważniejszym startem były 

oczywiście Igrzyska Olimpijskie, ale także pneumatyczne Mistrzostwa Europy stanowiły 
istotny punkt w kalendarzu imprez.  

Makrocykl 2008 zawierał następujące okresy  
 okres przygotowawczy 

– mezocykl podstawowy 
– mezocykl kontrolno-przygotowawczy 

 okres startowy 
– mezocykl startowy 
– mezocykl startowy 
– mezocykl bezpośredniego przygotowania startowego 
– mezocykl startowy. 

 
1. Okres przygotowawczy 
 
1.1. Mezocykl podstawowy (01-30.01) 

Zawiera 30 dni szkoleniowych. Zawodniczka uczestniczyła w dwóch konsultacjach 
specjalistycznych we Wrocławiu (9 dni). Brała udział w dwóch zawodach 
międzynarodowych: w Pilznie i w Monachium (11 dni).   

Łączny czas treningu w tym cyklu wyniósł 1170 minut, zawodniczka wykonała 1403 
złożenia i oddała  988 strzałów. Trening specjalistyczny obejmował tylko konkurencję 
karabinu pneumatycznego. Czas treningu ogólnorozwojowego to 250 minut. 

 
1.2. Mezocykl kontrolno-przygotowawczy (31.01-31.03)  

Szkolenie objęło 60 dni treningowych, w tym dwie konsultacje specjalistyczne we 
Wrocławiu i dwie konsultacje specjalistyczne w Bydgoszczy (razem 16 dni). 
Zawodniczka uczestniczyła również w zakończonej zawodami kontrolnym konsultacji 
w Dortmundzie, brał udział w zawodach międzynarodowych w Berlinie. Najważniejszym 
startem był udział w pneumatycznych Mistrzostwach Europy – zawodniczka wynikiem 
399+100,4 zajęła w nich 4 miejsce, a drużyna w składzie Agnieszka Staroń, Sylwia 
Bogacka i Alicja Ziaja zdobyła brązowy medal. Zawodniczka uczestniczyła także 
w Wojskowych Mistrzostwach Polski, w których wynikiem 596 pkt (zawody w kategorii 
open, rozgrywana była „męska” konkurencja karabin pneumatyczny 60 strzałów) zajęła 
pierwsze miejsce.  

Zawodniczka rozpoczęła przygotowania do konkurencji kulowych. Trening 
specjalistyczny zajął 3530 minut, w tym 4422 złożenia i 2854 strzały, w tym 1947 złożeń 
i 1443 strzały z karabinu pneumatycznego, 1075 złożeń i 616 strzałów w postawie 
leżącej, 570 złożeń i 313 strzałów w postawie stojącej oraz 830 złożeń  482 strzały 
w postawie klęczącej. Czas treningu ogólnorozwojowego to 885 minut. 
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2. Okres startowy 
 
2.1. Mezocykl startowy  (01.04-30.04) 

Zawiera 30 dni szkoleniowych. Zawodniczka uczestniczyła w Pucharze Wiosny we 
Wrocławiu, przeszła także okresowe badania sportowo-lekarskie. Główna impreza 
w tym mezocyklu to Puchar Świata w Pekinie – test olimpijski, w którym zawodniczka 
z wynikiem 396 pkt. zajęła 11 miejsce. 

Trening zajął 1370 minut, podczas których wykonano 1712 złożeń i oddano 1066 
strzałów. Proporcje między rodzajami strzelań: 422 złożenia i 316 strzałów w karabinie 
pneumatycznym, 485 złożeń i 260 strzałów z postawy leżącej, 380 złożeń i 243 strzały 
w postawie stojącej, 425 złożeń i 247 strzałów w postawie klęczącej. Na trening 
ogólnorozwojowy poświęcono 280 minut. 

 
2.2. Mezocykl startowy  (01-31.05) 

W 31 dniach szkolenia zawarte były 2 konsultacje szkoleniowe we Wrocławiu (7 dni) 
oraz dwa starty międzynarodowe: Grand Prix Pilzna i Puchar Świata w Monachium (15 
dni). Wynik 398 +102,7 pkt. pozwolił na zajęcie 3 miejsca w Pucharze Świata. 

Łączny czas treningu specjalistycznego wyniósł 1910 minut, natomiast 
przygotowanie ogólnorozwojowe 960 minut. Zawodniczka wykonała 927 złożeń i 677 
strzałów z karabinu pneumatycznego, 825 złożeń i 580 strzałów z karabinu sportowego 
w postawie leżącej, 545 złożeń i 378 strzałów w postawie stojącej oraz 805 złożeń i 549 
strzałów w postawie klęczącej. Łączne obciążenie treningowe wyniosło 3102 złożenia 
i 2184 strzały. 

 
2.3. Mezocykl bezpośredniego przygotowania startowego (01-30.06) 

Zawiera 30 dni szkoleniowych. Zawodniczka uczestniczyła w poprzedzonej krótką 
konsultacją III Rundzie Pucharu Polski w Bydgoszczy oraz w Mistrzostwach Polski 
Kobiet i Mężczyzn we Wrocławiu, gdzie w konkurencji kpn 40 z wynikiem 396 + 102,5 
zajęła 2 miejsce. Łączny czas treningu w tym cyklu wyniósł 1540 minut, zawierał 1785 
złożeń i 1227 strzałów. Trening postawy leżącej to 415 złożeń i 284 strzały, stojącej 335 
złożeń i 232 strzały, klęczącej 405 złożeń i 298 strzałów, karabin pneumatyczny to 1175 
złożeń i 901 strzałów. Trening ogólnorozwojowy to 375 minut. 
 
2.4. Mezocykl startowy (01.07-18.08) 

Cykl trwał 49 dni. Rozpoczynał się konsultacją szkoleniową w Szczyrku (7 dni). 
Konsultacja ta ukierunkowana była głównie na sprawność ogólną i odnowę biologiczną. 
Zawodniczka uczestniczyła także w 15-dniowej konsultacji szkoleniowej we Wrocławiu. 
Główna impreza tego mezocyklu to oczywiście Igrzyska Olimpijskie, start poprzedzony 
był dłuższym pobytem w Pekinie – reprezentacja przechodziła pełną aklimatyzcję.  

Łączny czas treningu to 2970 minut, podczas których wykonanych zostało 3922 
złożenia i oddanych zostało 2795 strzałów. Zawodniczka wykonała 930 złożeń i 655 
strzałów w postawie leżącej, 842 złożenia i 582 strzały w postawie stojącej, 975 złożeń 
i 657 strzałów w postawie klęczącej, a także 1175 złożeń i 901 strzałów w karabinie 
pneumatycznym. 
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Wykres 1. Obciążenia treningowe w makrocyklu 2008 do startu głównego. 

 
Założenia szkoleniowe i realizacja makrocyklu 2012 roku 

 
Celem głównym był awans do finału Igrzysk Olimpijskich w Londynie w przynajmniej 

jednej konkurencji oraz zajęcie miejsca 1-15 podczas pneumatycznych Mistrzostw 
Europy w Vierumaeki. 

Tab. 4. Indywidualny plan startów i zadania wynikowe  w 2012 roku 

Zawodnik: NAGAY AGNIESZKA 
Termin Miejsce Starty główne (IO,ME) Zadanie sportowe Wynik Miejsce 

14-20.02 Verumaki - FIN Mistrzostwa Europy miejsce finałowe 396 Do 15 
27.07-06.08 Londyn - GBR Igrzyska Olimpijskie 1 x miejsce finałowe 397, 585 Do 8 
 

Termin Miejsce Starty kontrolne 
Rodzaj Liczba 

startów 
pojedyńcz. 

Wynik Miejsce 
Kraj. M/N 

11-15.01 Pilzno  Grand Prix   x 2 kl M do 6 
24-29.01 Monachium Zawody Międzynarodowe   x 2 kl M do 20 
08-11.03 Wrocław Grand Prix   x 3 kl M do 6 

28.03-01.04 Berlin Zawody Międzynarodowe   x 3 kl M do 8 
17-29.04 Londyn Puchar Świata   x 2 kl M do16 
14-20.05 Mediolan Puchar Świata   x 2 kl M do 16 
21-27.05 Monachium Puchar Świata   x 2 kl M do 16 
07-10.06 Z. Góra III Puchar Polski x   3 kl M do 3 
21-24.06 Wrocław Mistrzostwa Polski  x   3 kl M do 3 

 
W makrocyklu przewidywano 2 szczyty formy. Najważniejszym startem były 

oczywiście Igrzyska Olimpijskie, ale także pneumatyczne Mistrzostwa Europy.  
Makrocykl 2012 zawierał następujące okresy  
 okres przygotowawczy 

– mezocykl podstawowy 
– mezozykl kontrolno-przygotowawczy 

 okres startowy 
– mezocykl startowy 
– mezocykl startowy 
– mezocykl bezpośredniego przygotowania startowego 
– mezocykl startowy. 
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1. Okres przygotowawczy 
 
1.1. Mezocykl podstawowy (01-31.01) 

Zawiera 31 dni szkoleniowych. Zawodniczka uczestniczyła w dwóch konsultacjach 
specjalistycznych we Wrocławiu (8dni). Brała udział w dwóch zawodach 
międzynarodowych: w Pilznie i w Monachium (10 dni).   

Łączny czas treningu w tym cyklu wyniósł 1660 minut, zawodniczka wykonała 1765 
złożeń i oddała  1063 strzałów. Trening specjalistyczny obejmował tylko konkurencję 
karabinu pneumatycznego. Czas treningu ogólnorozwojowego to 540 minut. 
 

1.2. Mezocykl kontrolno-przygotowawczy (01.02-01.04)  
Zawiera 60 dni szkoleniowych. Zawodniczka uczestniczyła w dwóch konsultacjach 

szkoleniowych we Wrocławiu: 11 i 8-dniowej. Uczestniczyła w zawodach kontrolnych 
w Łodzi oraz w Grand Prix Wrocławia – w tej drugiej imprezie w konkurencji ksp 3x20 
uzyskała wynik 590 pkt. Głównymi zawodami tego mezocyklu były Mistrzostwa Europy 
w strzelaniach z broni pneumatycznych w Vierumaeki – zawodniczka z wynikiem 395 
pkt. zajęła w nich 22 miejsce, nie wypełniając tym samym postawionego zadania 
sportowego. 

Zawodniczka rozpoczęła przygotowania do konkurencji kulowych. Trening zajął 
4800 minut, podczas których wykonano 6411 złożeń i oddano 3921 strzałów. Proporcje 
między rodzajami strzelań: 2525 złożeń i 1657 strzałów w karabinie pneumatycznym, 
1463 złożenia i 838 strzałów z postawy leżącej, 1043 złożenia i 649 strzałów 
w postawie stojącej, 1380 złożeń i 777 strzałów w postawie  klęczącej. Na trening 
ogólnorozwojowy poświęcono 710 minut. 
 

2. Okres startowy 
2.1. Mezocykl startowy  (02.04-30.04) 

Zawiera 29 dni szkoleniowych. Zawodniczka przeszła okresowe badania sportowo-
lekarskie. Główna impreza w tym mezocyklu to Puchar Świata w Londynie – test 
olimpijski (10 dni), w którym zawodniczka w konkurencji ksp 3x20 z wynikiem 577 pkt. 
zajęła 11 miejsce. 

Łączny czas treningu specjalistycznego wyniósł 1115 minut, podczas których 
wykonano 1592 złożenia i oddano 1045 strzałów. Zawodniczka wykonała 315 złożeń 
i 224 strzały z karabinu pneumatycznego, 425 złożeń i 263 strzałów z karabinu 
sportowego w postawie leżącej, 417 złożeń i 276 strzałów w postawie stojącej oraz 435 
złożeń i 282 strzały w postawie klęczącej.  Na trening ogólnorozwojowy poświęcono 
425 minut. 
 
2.2. Mezocykl startowy  (01-31.05) 

W 31 dniach szkolenia zawarta była krótka 3-dniowa 2 konsultacja szkoleniowa we 
Wrocławiu oraz dwa starty międzynarodowe: Puchar Świata w Mediolanie i Puchar 
Świata Monachium (15 dni). W Mediolanie zawodniczka nie przeszła eliminacji 
w konkurencji ksp 3x20. 

Trening zajął 1690 minut, podczas których wykonano 2360 złożeń i oddano 1656 
strzałów. Proporcje między rodzajami strzelań: 789 złożeń i 580 strzałów w karabinie 
pneumatycznym, 584 złożenia i 399 strzałów z postawy leżącej, 437 złożeń i 298 
strzałów w postawie stojącej, 550 złożeń i 379 strzałów w postawie  klęczącej. Na 
trening ogólnorozwojowy poświęcono 360 minut. 
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2.3. Mezocykl bezpośredniego przygotowania startowego (01-24.06) 
Zawiera 24 dni szkoleniowe. Zawodniczka uczestniczyła w III Rundzie Pucharu 

Polski w Zielonej Górze oraz w Mistrzostwach Polski Kobiet i Mężczyzn we Wrocławiu, 
gdzie w konkurencji kpn 40 z wynikiem 392 + 103,4 zajęła 2 miejsce. Start ten kończył 
wewnętrzne eliminacje do startu w IO – decyzją Sztabu Szkoleniowego Polskiego 
Związku Strzelectwa Sportowego zawodniczka miała startować tylko w konkurencji 
karabin sportowy 3x20. 

Łączny czas treningu w tym cyklu wyniósł 1260 minut, zawierał 1796 złożeń i 1278 
strzałów. Trening postawy leżącej to 540 złożeń i 394 strzały, stojącej - 400 złożeń i 279 
strzałów, klęczącej - 355 złożeń i 242 strzały, karabin pneumatyczny to 501 złożeń i 363 
strzały. Trening ogólnorozwojowy to 580 minut. 

 
2.4. Mezocykl startowy (25.06-05.08) 

Mezocykl trwał 42 dni. Rozpoczynał się konsultacją szkoleniową w Szczyrku (5 dni). 
Konsultacja ta ukierunkowana była głównie na sprawność ogólną i odnowę biologiczną. 
Zawodniczka uczestniczyła także w 11-dniowej konsultacji szkoleniowej we Wrocławiu. 
Główna impreza tego mezocyklu to oczywiście Igrzyska Olimpijskie, start poprzedzony 
był konsultacją szkoleniową.  

Łączny czas treningu to 2040 minut, podczas których wykonanych zostało 3043 
złożenia i oddanych zostało 2148 strzałów. Zawodniczka wykonała 922 złożenia i 654 
strzały w postawie leżącej, 911 złożeń i 627 strzałów w postawie stojącej, 995 złożeń 
i 709 strzałów w postawie klęczącej, a także 215 złożeń i 158 strzałów w karabinie 
pneumatycznym. 

 
Wykres. 2. Obciążenia treningowe w makrocyklu 2012 do startu głównego 

 
 

Podsumowanie wyników pracy 
 
1. Obciążenia treningowe 

Makrocykl 2008 zawierał 194 dni szkolenia. 82 dni zawodniczka spędziła na 
zawodach, 75 na zgrupowaniach. Trening w klubie to kolejnych 37 dni.  

Makrocykl 2012 to 176 dni szkolenia, w tym 65 dni zawodów. 59 dni to zgrupowania 
i konsultacje, a 51 – trening klubowy. 

Realizację szkolenia zestawiono w tabeli 4. 
 

Tab. 4. Realizacja szkolenia w makrocyklach 2008 i 2012. 
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Makrocykl 2008 2012 

Liczba dni 
szkolenia 

Zawody 82 65 
Zgrupowania 75 59 
Trening klubowy 37 51 
Badania 2 1 
Razem 194 176 

 
W makrocyklu 2008 zawodniczka wykonała 16 346 złożeń i oddała 11 114 strzałów. 

Czas treningu wyniósł 13 060 minut. Czas treningu ogólnorozwojowego to 4020 minut. 
W makrocyklu 2012 zawodniczka wykonała 16 967 złożeń i oddała 11 111 strzałów. 

Czas treningu wyniósł 12 565 minut. Czas treningu ogólnorozwojowego to 4020 minut. 
Obciążenie treningowe w obu makrocyklach porównano na wykresie 3: 
 

 
Wykres 3. Obciążenia treningowe w poszczególnych mezocyklach. 

 
Obciążenia treningowe w porównywalnych makrocyklach są niebywale podobne. 

Dopiero porównanie wielkości obciążeń w poszczególnych mezocyklach pozwala 
zaobserwować, że w mezocyklu kontrolno-przygotowawczym w makrocyklu 2012 
zawodniczka wykonała dużo większą pracę niż w analogicznym czasie w makrocyklu 
2008. W pozostałych mezocyklach w 2012. obciążenia są niemal takie same lub 
nieznacznie niższe niż w swoich odpowiednikach w makrocyklu 2008 (ryc. 1 i 2). . 

Podobne są również proporcje pomiędzy rodzajami strzelań. Przedstawia to wykres 4 
i tab. 5.: 
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Ryc. 1. Arkusz realizacji zadań treningowych w roku 2008. 

 

 
Ryc. 2. Arkusz realizacji zadań treningowych w roku 2012. 
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Wykres 4. Proporcje między rodzajami strzelań 
 
Realizację pracy treningowej dla obu makrocykli przedstawiono w tabeli 5. 
 

Tab. 5. Porównanie realizacji pracy treningowej w makrocyklach 2008 i 2012. 

Makrocykl 2008 2012 

O
bc

ią
że

ni
a 

T
re

ni
ng

ow
e 

L. dni zawodów 82 65 
L .dni trening. 112 109 

Czas treningu [min] 13060 12565 
Ilość złożeń 16346 16967 

Ilość amunicji 11114 11111 

Proporcje 
między 

rodzajami 
strzelań 

[l. złożeń, 
l. strzałów] 

L 
3730 3934 
2395 2548 

S 
2672 3208 
1748 2129 

K 
3440 3715 
2237 2389 

Kp 
6504 6110 
4738 4045 

Trening ogólnorozwojowy 4020 4020 
 
 
2. Obciążenia startowe 
2.1. Makrocykl 2008 

W makrocyklu 2008 zawodniczka wzięła udział w 13 imprezach krajowych 
i międzynarodowych (łącznie 82 dni). 15-krotnie startowała w konkurencji karabin 
pneumatyczny 40 strzałów, 10-krotnie w konkurencji karabin sportowy 3x20 i 5-krotnie 
w konkurencji karabin sportowy 60 strzałów leżąc. Uzyskane wyniki przedstawiono 
w załącznikach „Wyniki 3x20 2008” i „Wyniki kpn 40 2008”. 

W konkurencji kpn40 zawodniczka zrealizowała WSZYSTKIE postawione jej zadania 
pośrednie. Zrealizowała także cel główny, jakim było zajęcie miejsca finałowego podczas 
Mistrzostw Europy w Winterthur. Wynikiem 399+100,4 zajęła w nich 4 miejsce, a drużyna 
w składzie Agnieszka Staroń, Sylwia Bogacka i Alicja Ziaja zdobyła brązowy medal. 

Niestety nie udało się zrealizować celu postawionego na Igrzyska Olimpijskie – 
w konkurencji kpn 40 zawodniczka z wynikiem 393 pkt. zajęła 25 miejsce. 

W konkurencji karabinu sportowego 3x20 zawodniczka tylko dwukrotnie wykonała 
zadanie sportowe. Uzyskiwane przez zawodniczkę rezultaty były poniżej oczekiwanego 
poziomu. Tym niemniej podczas startu w Igrzyskach Olimpijskich uzyskała wynik 
NAJWYŻSZY w makrocyklu (nie licząc wyniku 583 pkt. uzyskanego w eliminacjach 
Pucharu Świata, nie w starcie klasyfikacyjnym) i rezultatem 581 pkt. zajęła 11 miejsce. Jest 
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to w odczuciu zawodniczki sukces – oczekiwania zorientowane były na strzelanie 
z karabinu pneumatycznego, w którym zawodniczka od długiego czasu regularnie 
uzyskiwała bardzo wysokie wyniki. Pomimo porażki w tej konkurencji kilka dni później 
uzyskała dobry rezultat w strzelaniu z karabinu sportowego. 

 
2.1. Makrocykl 2012 

W makrocyklu 2012 zawodniczka wzięła udział w 12 imprezach krajowych 
i międzynarodowych (łącznie 65 dni). 13-krotnie startowała w konkurencji karabin 
pneumatyczny 40 strzałów, 10-krotnie w konkurencji karabin sportowy 3x20 i 4-krotnie 
w konkurencji karabin sportowy 60 strzałów leżąc. Uzyskane wyniki przedstawiono 
w załącznikach „Wyniki 3x20 2012” i „Wyniki kpn 40 2012”. 

Zawodniczka nie zrealizowała wszystkich zadań startowych w konkurencji kpn 40. Nie 
zajęła miejsca 1-15 podczas Mistrzostw Europy, chociaż do wypełnienia zdania 
wynikowego zabrakło tylko jednego punktu (zakładany wynik 396). Start w Mistrzostwach 
Polski Kobiet i Mężczyzn kończył wewnętrzne eliminacje do startu w IO – decyzją Sztabu 
Szkoleniowego Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego zawodniczka miała startować 
tylko w konkurencji karabin sportowy 3x20. 

Także w konkurencji ksp 3x20 zawodniczka nie wykonała wszystkich zadań startowych. 
Wprawdzie bardzo dobrze rozpoczęła sezon o wyniku 590 pkt. (ale na krytej strzelnicy) 
a w Pucharze Świata w Londynie była bliska finału (11 m. z wynikiem 577pkt.), ale 
w kolejnej rundzie Pucharu Świata w Mediolanie nie przeszła eliminacji, a w Monachium 
zajęła 26 miejsce. Nie przeszkodziło to w zrealizowaniu celu głównego, jakim był awans do 
finału podczas Igrzysk Olimpijskich. Zawodniczka uzyskując 4 wynik eliminacji ostatecznie 
uplasowała się na 8 miejscu. Uzyskany w starcie głównym wynik był drugim rezultatem 
w sezonie. 

W obu makrocyklach obowiązywał podobny kalendarz imprez, obciążenie startowe było 
bardzo zbliżone. 

 
Tab. 5. Porównanie obciążeń startowych w makrocyklach 2008 i 2012. 

 

Okres Mezocykl 
Kpn 40 Ksp 3x20 Ksp 60 l 

2008 2012 2008 2012 2008 2012 

OP 
MP 4 4 – – – – 

MK-P 4 4 2 2 2 2 

OS 

MS 2 1 3 2 – – 
MS 2 2 2 3 2 – 

MBPS 2 2 2 2 1 2 
MS 1 – 1 1 – – 

razem 15 13 10 10 5 4 
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Ryc. 3. Plan organizacji szkolenia w roku 2008. 

 

 
 

Ryc. 4. Plan organizacji szkolenia w roku 2012. 
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Załączniki 
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Zakończenie i wnioski 
 
Zarówno dla makrocyklu 2008 jak i 2012 cel był jeden: odnieść sukces na 

Igrzyskach Olimpijskich. W Pekinie zawodniczka startowała w dwóch konkurencjach 
i w jednej z nich od dłuższego czasu odnosiła sukcesy, w Londynie –  jednej i to tej, 
którą sama nie bardzo preferowała, i w której w roku olimpijskim nie uzyskiwała 
najlepszych wyników. Tymczasem – wbrew oczekiwaniom – sukcesem zakończył się 
start nie w Pekinie a właśnie w Londynie. 

 
Analiza obciążeń treningowych poprzedzających obie imprezy wykazała ich niezwykłe 

podobieństwo.  Nie ma znaczących różnic ani w ogólnym wielkości obciążeniu, ani 
w proporcjach między poszczególnymi rodzajami strzelań – w przypadku postawy leżącej 
i klęczącej różnice wynoszą ok. 200-300 strzałów, co w skali roku nie jest wielkością 
znaczącą. Sumy obciążeń dla postawy stojącej (w karabinie pneumatycznym i sportowym) 
są niemal identyczne, tu zaobserwowano różnicę polegającą na większym obciążeniu 
w treningu tej postawy z karabinu sportowego w roku 2012 (co jest zrozumiałe, w sytuacji, 
gdy zawodniczka przygotowywała się do startu w tej właśnie konkurencji). 

 
Obciążenia startowe w porównywanych makrocyklach również są niemal identyczne: 

zarówno przed startem w Pekinie jak i w Londynie zawodniczka miała jednakowe 
przygotowanie startowe, uczestniczyła w jednakowej rangi zawodach krajowych 
i międzynarodowych. 

Zarówno przed startem w Pekinie jak i w Londynie zawodniczka przechodziła pełną 
aklimatyzację w miejscu rozgrywania zawodów. Przez cały czas pobytu w Pekinie 
i Londynie tryb dnia odpowiadał procedurze w dniu startowym – ta sama godzina pobudki, 
godziny posiłków, wyjazd na strzelnicę, pora rozgrzewki ogólnej na obiekcie, w miarę 
możliwości także trening specjalistyczny. 

 
Z dokonanych porównań wynikają następujące wnioski: 
 w sporcie strzeleckim wielkość pracy nie daje się przełożyć na wynik sportowy 

w prostej zależności, 
 na pewnym etapie wyszkolenia zawodnika to nie ilość pracy ma decydujące 

znaczenie, a jej jakość, 
 realizacja pośrednich zadań wynikowych i sportowych nie daje gwarancji 

osiągnięcia celu głównego, 
 sukces osiągnięty w starcie głównym poprzedzającym Igrzyska nie 

zagwarantował udanego startu na IO (ME 2008 i IO Pekin), 
 znaczne różnice wyników uzyskiwanych w 2008 i 2012 roku nie wynikają 

z różnic w objętości treningu w poszczególnych -można zatem przypuszczać, że 
o wyniku decydują parametry jakościowe a nie ilościowe. 
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