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Ocena wyniku sportowego w strzelectwie 
i jego dokumentowanie 

 
 

W sporcie na różnych etapach rozwoju zawodnika rola wyniku zmienia się.  
Na wstępnym i podstawowym etapie rozwoju oprócz wyniku sportowego, który jest 

elementem pomocniczym do określenia predyspozycji zawodnika ważne znaczenie 
mają również stan zdrowia, uzdolnienia ruchowe, technika strzelania, sprawność 
fizyczna, czy dyspozycje psychiczne. 

Na etapie specjalistycznym w sporcie kwalifikowanym najważniejszym elementem 
oceny perspektywiczności zawodników jest wynik sportowy. Jest to najbardziej 
kompleksowy wskaźnik, który mówi nam o predyspozycjach rozwojowych oraz stopniu 
wykorzystania nabytej sprawności i umiejętności. Zawodnik Kadry Narodowej do 
reprezentacji kraju na zawody typu Mistrzostwa Świata czy Europy zostaje powołany za 
to jakie osiąga rezultaty na zawodach i to często ściśle określonych a nie dlatego, że 
ma ładną postawę strzelecką, dobrze bieg, jest grzeczny czy wysoko strzela na 
treningach. 

Na osiągany przez zawodnika wynik sportowy nie można patrzeć jednostronnie 
ponieważ na jego ocenę wpływają trzy czynniki: 
1. Poziom wyniku sportowego. 
2. Rozpiętość (stabilność) wyników sportowych. 
3. Tempo wzrostu wyników sportowych. 

 
Poziom wyniku sportowego jest najczęściej używanym przez trenerów czynnikiem 

oceny zawodników. Przez poziom wyniku sportowego określamy najwyższy rezultat jaki 
osiągnął w danym roku zawodnik. Opierając się tyko na tym czynniku trenerzy często 
przeceniają możliwości zawodnika a pojedynczy rezultat może nam określić jego 
potencjał nie możliwości, a nie to że sportowiec jest perspektywiczny. Takie wnioski 
można wyciągać dopiero po jego analizie następnych czynników wyniku sportowego. 

Rozpiętość (stabilność) wyników sportowych) to umiejętność uzyskiwania 
rezultatów na zbliżonym poziomie w dłuższym okresie czasu. Ten czynnik jest bardzo 
ważny przy ocenie predyspozycji zawodnika i kwalifikacji do reprezentacji na zawody 
główne. W mojej ocenie bardzo trudno jest rokować duże nadzieje na sukces gdy 
zawodnik w jednych zawodach strzela w konkurencji kdw 3x40 1168 pkt, który jest 
wysoki i przykładowo za dwa tygodnie w równie ważnych zawodach uzyskuje 1154 pkt. 

Dla mnie stabilność wyników sportowych jest ważniejszym czynnikiem oceny 
perspektyw zawodnika niż pojedynczy wysoki rezultat. 

Tempo wzrostu wyników sportowych to wyniki jakie uzyskuje zawodnik na 
przestrzeni kilku lat swojej kariery. Przy pomocy tego czynnika można ocenić 
prawidłowość i perspektywy rozwoju wyników sportowych w poszczególnych 
konkurencjach. 

Zawodnik sumiennie trenujący z roku na rok będzie poprawiał swoje wyniki i krzywa 
ich wzrostu na wykresie będzie się podnosić, ale często będzie to za mały przyrost aby 
marzyć o nawiązaniu rywalizacji na wysokim poziomie co może świadczyć o niskich 
predyspozycjach zawodnika lub błędach w procesie szkolenia. Wysoki wzrost krzywej, 
tempo rozwoju wyników natomiast nie zawsze może świadczyć o dużych 
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predyspozycjach zawodnika ponieważ może on być wywołany błędami intensywnego 
procesu szkolenia. 

Aby za pomocą tempa wzrostu wyników sportowych można było oceniać 
perspektywiczność zawodnika należy dodatkowo oceniać prawidłowość procesu 
szkolenia i robić to w dłuższej perspektywie czasu. 

Do oceny wyniku sportowego w strzelectwie warto wykorzystywać specjalne tabele, 
arkusze kalkulacyjne czy programy komputerowe ułatwiające zapisywanie i analizę 
rezultatów indywidualnych jak również grup szkoleniowych w poszczególnych 
konkurencjach. 

Każdy trener powinien prowadzić dla swojego zawodnika kartę wyników sportowych, 
na której będzie rejestrował wszystkie rezultaty uzyskane od początku kariery 
sportowej. Chcąc prześledzić cały rozwój kariery członków KN często trudno mi było 
uzyskać informacje o pierwszych latach jego rozwoju. 

Dla zawodników początkujących proponuję prowadzenie załączonej poniżej tabeli, 
którą wypełnia się ręcznie. W tabeli rejestruje się wyniki sportowe zawodnika w rocznym 
cyklu szkolenia (tab. 1 i 2). W jednym dokumencie przedstawione są wyniki, zajęte 
miejsca, termin i miejsce rozgrywania zawodów we wszystkich konkurencjach 
uprawianych przez zawodnika. 

 

 

KARTA WYNIKÓW SPORTOWYCH 

 
 

Zawodnik  ..................................................................  Rok  .............................. 
 

L.p. Nazwa zawodów Data Miejsce 
Konkurencja 

Uwagi 
 m-ce  m-ce  m.-ce 

Rekord życiowy        

Najwyższy wynik poprzedniego sezonu        

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

Najwyższy wynik w sezonie     

Średnia wyników w sezonie     

 
Tab. 1. Karta wyników sportowych 
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Tab. 2. Karta wyników sportowych R. Mauer z 1990 r. 
 
Dla zawodników zaawansowanych zamiast przedstawionych tabel można stosować 

program komputerowy do rejestracji wyników sportowych. Jest on prosty w obsłudze, 
a wpisanie wyników wyników powoduje wygenerowanie wykresu krzywej wyników 
sportowych na podstawie której można łatwo ocenić stabilność wyników rocznym cyklu 
szkolenia (tab. 3). Do każdej konkurencji wymaganej jest wypełnienie osobnego 
arkusza kalkulacyjnego. 
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Tab. 3. Zestawienie wyników sportowych S. Bogackiej w kpn 40 w 2012 roku. 
 
 
Istnieją możliwości prowadzenie jeszcze głębszej oceny i analizy wyników 

sportowych, które wymagają jednak większej pracy trenera i wykorzystania bardziej 
skomplikowanych programów komputerowych. Pozwalają one jednak na 
przedstawienie efektów szkolenia (wyników sportowych) w połączeniu z analizą 
obciążeń treningowych co umożliwia poznanie związków przyczynowo-skutkowych, a 
tym samym może prowadzić do optymalizacji szkolenia. W tab. 4 przedstawiono wynik 
uzyskane w 1991 przez R. Mauer na tle zrealizowanych obciążeń treningowych. Tabela 
ta była wykonana ręcznie gdyż w tych latach nie było jeszcze możliwości komputerowej 
obróbki tych danych. 
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Tab. 4. Prezentacja wyników R. Mauer z 1991 r. na tle zrealizowanych obciążeń treningowych. 

 
W tab. 5 przedstawiono wyniki Sylwii Bogackiej uzyskane w 2003 r., zapisane przy 

pomocy programu komputerowego „Strzelec 3.0”. W tabeli zapisane są wszystkie 
rezultaty sportowe oraz zajęte miejsca w zawodach. Oprócz podstawowego rezultatu 
prezentowane są również wyniki poszczególnych serii i postaw strzeleckich i serii 
finałowych. Istnieje również możliwość wpisania poszczególnych strzałów. 

Taki zapis umożliwia programowi przedstawienie analizy wyników w różnych 
prezentowanych poniżej formach. Wyniki mogą być prezentowane w układzie 
czasowym na tle periodyzacji i kalendarza imprez. Pozwala to ocenić dynamikę rozwoju 
rezultatów w makrocyklu (tab. 6). Bardzo ważne informacje o wyniku to układ 
poszczególnych rodzajów strzelań lub postaw strzeleckich na końcowy rezultat (tab. 7). 
Analiza tego dokumentu umożliwia optymalizację czasu treningu na poszczególne 
rodzaje strzelań. 

Program Strzelec umożliwia zapisanie wartości każdego strzału konkurencji. 
Wymaga to prowadzenia obserwacji przebiegu strzelania przez trenera i umożliwia 
dokonania prawdopodobieństwa uzyskania oczekiwanej wartości w poszczególnych 
strzałach. Na podstawie tej analizy można korygować taktykę rozgrywania konkurencji, 
zlecać stosowanie przerw, specjalnej rozgrzewki, itp. (tab. 8 i 9). 
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Tab. 5. Wyniki S. Bogackiej uzyskane w 2003 r.,  
prezentowane w formie tabeli poprzez program „Strzelec 3.0. 
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Tab. 6. Wyniki S. Bogackiej uzyskane w 2003 r.,  

prezentowane w na tle kalendarza imprez i periodyzacji 
 
 

 
Tab. 7. Wyniki S. Bogackiej uzyskane w 2003 r.,  

w konkurencji ksp 3x20 w rozbiciu na poszczególne postawy strzeleckie 
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Tab. 8. Prezentacja poszczególnych strzałów w konkurencji ksp 3x20 R. Mauer z 1999 r. 

 
 

 
Tab. 9. Prawdopodobieństwo uzyskania wartości strzału  

w konkurencji ksp 3x20 przez R. Mauer w 1999 r. 
 
Wieloletnią kontrolę wyników sportowych można dokonać na „karcie rozwoju kariery 

sportowej zawodnika (tab. 10). Może być ona prowadzona w formie tabelarycznej przez 
trenera lub zawodnika, bądź wypełniana komputerowo. Dokument prezentuje graficznie 
jakie wyniki uzyskiwał zawodnik w poszczególnych latach treningu. Z reguły 
prezentowane są najlepsze wyniki w poszczególnych ale uważam, że lepszą ocenę 
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możliwości zawodnika daje prezentacja średniej wyników (lub kilku wybranych) 
uzyskanych w poszczególnych latach. Celem prowadzenia tego dokumentu jest 
kontrola prawidłowości wieloletniego procesu treningowego oraz prawidłowości rozwoju 
zawodnika w ontogenezie. 
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Przedstawione dokumenty dotyczyły wyników uzyskanych przez pojedynczego 
zawodnika . Wielu trenerów pełni funkcje koordynacyjne i musi rejestrować wyniki dużej 
grupy zawodników aby potem można było ich ustawiać w różnych formach rankingów 
lub podejmować decyzje, którzy zawodnicy zostaną powołani do Kady Narodowej, 
Wojewódzkiej bądź do reprezentacji kraju na zawody międzynarodowe. 

Do prowadzenia takich zestawień bardzo przydatne są dokumenty w postaci tabel 
lub arkuszy wypełniane komputerowo. Najprostrzym do prowadzenia jest zestawienie 
rezultatów grup szkoleniowej (tab. 11). 
 

 
Tab. 10. Zestawienie rezultatów sportowych grupy szkoleniowej 

 

 
 

Tab. 11. Wyniki KN seniorek – karabin 2008 r. 
 

Obecnie w PZSS funkcjonuje program komputerowy, przy pomocy którego trenerzy 
KN rejestrują wyniki sportowe. Przy pomocy tego programu rejestrowane są wyniki 
wszystkich polskich zawodników startujących w zawodach krajowych i zagranicznych. 
Program ten tworzy zestawienia wyników w poszczególnych konkurencjach, ranking 
„najlepszy zawodnik roku”, oraz rankingi kwalifikacyjne do Finału Pucharu Polski 
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Z mojej wieloletniej praktyki trenerskiej analizując wyniki sportowe zaważyłem, że 
w sporcie wyczynowym zawodników można by sklasyfikować w trzech grupach: 
1. Zawodnicy strzelający dobrze na najważniejszych zawodach i nie schodzący poniżej 

poziomu „przyzwoitości”, nawet jeżeli nie są dobrze przygotowani – jest to grupa 
nieliczna i można ich określić mianem mistrzowie. 

2. Zawodnicy strzelający dobrze na ważnych zawodach „od czasu do czasu” – jest to 
najliczniejsza grupa zawodników, która osiąga znaczące rezultaty ale są one rzadko 
powtarzane. Z tymi zawodnikami musimy najwięcej pracować, a ich niepowodzenia 
najczęściej powodowane są zakłócającymi stanami emocjonalnymi, z którymi 
w danej chwili nie potrafią sobie poradzić. 

3. Zawodnicy strzelający wysokie rezultaty w zawodach niskiej rangi, którzy nie potrafią 
ich potwierdzić w zawodach mistrzowskich – do tej grupy zaliczyłbym zawodników 
nieperspektywicznych i tych, którzy potrzebują więcej czasu na ustabilizowanie 
poziomu. Aby określić, że zawodnik jest nieperpektywiczny należy go sprawdzić 
w dłuższym okresie czasu, a nie podejmować decyzję po jednym czy dwóch 
nieudanych startach. Dodatkowym elementem pomocniczym przy podejmowaniu 
takiej decyzji będzie miał staż treningowy zawodnika. 

 
Często bywa tak, że trenerzy po pierwszym dużym sukcesie zawodnika (nawet 

mistrzostwie świata juniorów) widzą w nim przyszłego mistrza. Tylko powtarzanie 
sukcesu mówi nam, że zawodnik jest perspektywiczny. Nie chcę wymieniać nazwisk, 
ale wielu zawodników po osiągnięciu sukcesu nigdy go nie powtórzyło, a niektórzy 
nawet bardzo szybko kończyli karierę sportową. Wielokrotnie trzeba było długo czekać 
(nawet kilka lat) aby zawodnik, który zdobywał medal w kategorii juniora zaczął odnosić 
sukcesy w grupie seniorów. 

W artykule tym proponuję inne spojrzenie na wynik sportowy i uświadomienie 
trenerom, że pojedynczy wysoki rezultat nie robi z zawodnika „mistrza” i nie 
odzwierciedla aktualnego jego poziomu. Tylko ocena i analiza wyników wskazuje na 
potencjał zawodnika oraz informuje o prawidłowościach lub błędach popełnianych 
w procesie szkolenia. 
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