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Co w pracy trenera jest ważne, a o czym często zapominamy. 
Spojrzenie na proces szkolenia z perspektywy czasu 

 
 
W artykule nie znajduje się nic nowego ani odkrywczego. Przypominam tylko znane 

prawdy dotyczące zarówno sportu jak i życia codziennego, które muszą być stosowane 
w sporcie wyczynowym aby odnieść sukces. Prawdy te są uniwersalne, 
interdyscyplinarne ale często o nich zapominamy w codziennej pracy z zawodnikiem. 
Wybrałem te elementy, które z racji mojej wieloletniej praktyki uznałem za najważniejsze. 

W wieloletnim procesie szkolenia zawodnika, trener musi być przygotowany do 
pełnienia wielu ról, co wymaga od niego znajomości i doskonalenia warsztatu, stałego 
rozwijania się, podnoszenia kwalifikacji, a także posiadania wielu pozytywnych cech 
charakteru. 

Trener powinien posiadać również umiejętności motywowania sportowca, 
inspirowania go, by przekraczał fizyczne i psychiczne ograniczenia i posiadał wolę 
zwycięstwa. 
 

  
Jan Paweł II nie był sportowcem 

Ale doskonale rozumiał ducha sportu 

Dobry trener to sprawi,  
że dostrzeżesz jakim zawodnikiem możesz 

być, a nie to jakim zawodnikiem jesteś 

  
Niektórzy nie lubią krytyki… 

ale nie zdają sobie sprawy, że w ten sposób 
pozbawiają się okazji na rozwój 

Refleksja Pepa Gurardioli… 
Tak często bywa, gdy uczeń przerasta mistrza. 
Szacunek dla tego drugiego, jeśli potrafi się do 

tego przyznać i docenić, zamiast próbować 
udowodnić, że jest odwrotnie. 
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Na wstępnym etapie szkolenia, gdzie trzeba zaszczepić u „kandydatów na 
zawodników” zainteresowanie strzelectwem i nauczyć nienagannej techniki, trener wciela 
się w rolę – ojca, matki, nauczyciela i wychowawcy. 

Na etapie podstawowym, gdy zawodnik osiąga wiek juniora i następują największe 
przyrosty wyników, gdzie kształtuje się sportowa przyszłość zawodnika, trener musi 
pełnić rolę – pedagoga, inspiratora, psychologa i wiele innych. 

Na etapie mistrzowskim, kiedy najważniejszym jest wynik sportowy, a decyduje o tym 
mozolny trud codziennej pracy treningowej, trener musi przeistoczyć się często w rolę 
„kata”, doradcy, przyjaciela czy nieraz menedżera. 

Zadaniem trenera nie jest tylko nauczanie umiejętności sportowych, ale także 
nauczanie i modelowanie umiejętności niezbędnych do życia w społeczeństwie. 

We wcześniejszych artykułach (Kijowski 2009) pisałem, że organizacja 
współzawodnictwa opiera się na założeniach, że głównym celem w sporcie jest 
osiągnięcie poziomu mistrzowskiego w wieku seniora, a nie doraźne sukcesy w młodości. 
Znaczące sukcesy młodych zawodników (nawet zdobycie tytułu mistrza świata czy 
Europy) nie gwarantują osiągnięcia mistrzostwa w wieku dorosłym. Za sukces uznaję 
wynik zawodnika w kategorii seniorów, który potrafi on wielokrotnie powtórzyć. 

W mojej ocenie często za szybko kreujemy zawodnika na mistrza po pojedynczym 
sukcesie. Zdarza się, że uzyskujemy to przyspieszając szkolenie i zapominając 
o fazowości i etapowości procesu szkolenia. 

Zawodnicy osiągając pierwszy sukces często uznają, że są predystynowani do 
zwyciężania, że posiadają dar, który umożliwi im powtarzanie tego sukcesu bez 
zbytniego wysiłku. Wielu „spoczywa na laurach” i po pewnym czasie jest wielkie 
zdziwienie, że ci, z którymi wcześniej bez problemu wygrywali są przed nimi. 
 

  
Pokochaj proces 

A efekty przyjdą same! 
Talent pozwoli ci tam wejść  

Ale tylko charakter może cię tam utrzymać! 

  
Pracuj cierpliwie, gdy nie masz nic 

I nie spocznij na laurach,  
gdy osiągniesz już wszystko 

3 rady dla sportowca 
1) Talent, do dar od Boga – bądź skromy 

2) Sława, to dar od ludzi – bądź wdzięczny 
3) Samozachwyt, do dar od samego siebie – 

bądź ostrożny 
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Strzelectwo jest sportem indywidualny (zawodnik nie walczy z przeciwnikiem, lecz 
z samym sobą o jak najlepsze wykonanie elementów technicznych strzału) i najczęstszą 
formą stosowaną w treningu jest trening indywidulany. Wymaga on od zawodnika 
poważnego traktowania, dużej energii i trenowania przy pełnej samodzielności i izolacji 
od innych strzelców. Jest to bardzo trudne jeżeli nie ma się jasno wytyczonego celu. 
Jeżeli jest to trening „pozorowany”, bez pełnej koncentracji, to nie przynosi oczekiwanych 
efektów. 
 

  
Samotność sportowca 

Ten kto na co dzień zmaga się  
z przeciwnościami, ten wie o czym mowa… 

Bo nawet w tłumie  
Można czuć się samotnie 
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Trener nie może zapominać o indywi-

dualizacji treningu. Należy dostosować 
trening do aktualnego rozwoju i możliwości 
zawodnika. Warto również dostrzec, że 
przyszli mistrzowie to ludzie „trochę inni”, 
niektórzy powiedzą, że „dziwacy” ale to oni 
najczęściej dochodzą na sam szczyt 
i trzeba nauczyć się z nimi współpracować 
a nie eliminować lub na siłę dostosować do 
innych. 

 
 
 
Inną formą treningu jest trening grupowy. Pozwala on poprawić perfekcję strzelania 

w warunkach dużego pobudzenia i mobilizacji. Powinien on być zorganizowany podobnie 
do zawodów – punktualne przybycie na trening, rozpoczęcie treningu w jednym czasie, 
zachowanie na stanowisku zgodnie z regułami zawodów, liczenie wyników. Z praktyki 
można zauważyć znaczne podniesienie poziomu wyników po treningu grupowym (np. na 
zgrupowaniu sportowym gdzie najłatwiej tę formę realizować) u zawodników, którzy do 
tej pory trenowali indywidualnie. 

Następną istotną formą treningu jest strzelanie „na sucho”. Jest to bardzo korzystny 
trening do doskonalenia techniki strzelania ale ze względu na brak czynnika jakim jest 
wynik strzału wymaga dużej wytrzymałości, samozaparcia i silnej woli. Trener musi umieć 
przekonać zawodnika, że taki trening jest niezbędny, a u zawodnika nie może powstać 
wrażenie, że jest to trening „za karę”. 

Od organizacji treningu będzie zależało czy jest on efektywny. Każdy strzał na 
treningu musi być dokładnie wypracowany i oddany jak na zawodach. Często można 

 
Orły latają samotnie 

Barany chodzą stadami 
Źródło: www.sportsy.pl 



62 Andrzej Kijowski  

 

Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwiązania szkoleniowe), zeszyt nr 12, Wrocław, 2015 

zauważyć, że trening odbywa się przy rozmowach, żartach i uśmiechach. Jeżeli zawodnik 
przyzwyczai się do takiej swobody, to będzie miał trudności na zawodach, gdzie takie 
zachowanie jest niedopuszczalne. 

Trening techniczny i nauczanie zawodnika dobrego strzelania to za mało aby 
wychować mistrza, a często tylko tym się zajmujemy i szkoda nam czasu na inne 
czynności – a to one będą decydować w rywalizacji czołowych zawodników 
reprezentujących podobny poziom wyszkolenia. Myślę tutaj o kształtowaniu osobowości 
zawodnika, podejścia do treningu, zaangażowania, determinacji w przygotowaniach oraz 
samodzielności. 
 

  
Nie zaniedbuj umysłu 

Kiedy umiejętności  
są mniej więcej wyrównane,  

prawdziwą różnicę robią walory mentalne. 

Umysł poddaje się pierwszy…  
a nie ciało.  

Sekret tkwi w tym, aby zmusić umysł,  
by pracował dla ciebie, nie przeciwko tobie 
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Jeżeli trener nie będzie potrafił u zawodnika zaszczepić i wykształcić takich cech jak: 
walka z własnymi słabościami, woli walki i zwycięstwa, miłości i pasji do sportu, stawiania 
i realizacji ambitnych celów to są znikome szanse na to, że doprowadzi tego zawodnika 
do poziomu mistrzowskiego. 

Należy ukierunkować zawodnika na walkę ze swoimi słabościami i nastawienie się 
podczas zawodów na jak najlepsze wykonanie poszczególnych elementów techniki 
strzału, a nie walkę z przeciwnikiem – bo w strzelectwie wygrywa ten, kto lepiej umie 
radzić sobie ze sobą i popełnia najmniej błędów. 
 

  

Błaszczu o nowym pokoleniu… 
I o realiach w topowych klubach europejskich 

Taka prawda… (?) 

Sukces według Pelego  
Kto jak kto, ale on wie, o czym mowa 
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Pozbądź się wewnętrznego wroga 
Raz na zawsze 

Spójrz w lustro!  
To jest twój prawdziwy przeciwnik… 

  

 
Ludzie z pasją…  

Potrafią przekraczać granice niemożliwego! 

  

Wolno ci przegrać z konkurentem 
ale nigdy z własnym słabościami! 

Siła woli  
Można ją rozwinąć robiąc to, czego twój 

umysł robić nie chce i nie robiąc tego na co 
umysł ma ochotę! 
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Porażkę można wybaczyć 
Ale brak walki i poświęcenia – nigdy! 

Siła człowieka…  
Nie polega na tym, że nigdy nie upada,  

ale na tym, że potrafi się podnosić. 
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Badania wykonane przez K. Andersa Ericssona, profesora psychologii 

upowszechnione przez Macolma Gladwella nazwane „regułą 10000 godzin” wskazują, 
że bardzo dobrego pianistę od doskonałego różni 10000 godzin ćwiczeń. Podobnie dzieje 
się w malarstwie, sporcie i wielu innych dziedzinach. 

Wykazano, że proces ćwiczenia ma 
znacznie silniejszy wpływ na końcowe 
efekty niż talent i predyspozycje, które też 
się liczą ale słabną pod mocą wytrwałości 
w ćwiczeniu. 

Z moich obserwacji wynika, że 
w pierwszej fazie rozwoju zawodnika (do 
kategorii juniora młodszego) o wynikach 
w 90% decydują predyspozycje (talent). 
Zawodnicy w tym okresie realizują małe 
obciążenia treningowe, dlatego też 
posiadane przez nich wrodzone 
predyspozycje są decydujące. 

Na poziomie sportu zaawansowanego 
w szkoleniu pozostają z reguły zawodnicy 
o podobnym poziomie niezbędnych do szkolenia predyspozycji i wtedy o uzyskiwanych 
wynikach w 90% decyduje praca, zaangażowanie i determinacja. 

Nie każdy musi bądź chce być mistrzem, wtedy nie trzeba wiele pracy i trudu. Trzeba 
jednak sobie uzmysłowić, że nie osiągnie się mistrzostwa byle jakim treningiem od czasu 
do czasu. Aby ten cel zrealizować trzeba ponosić wieki wysiłek i wiele wyrzeczeń. 
 

  
Fizyka, którą łatwo zrozumiesz 

I już nigdy nie zapomnisz tego wzoru! 
Nie oczekuj 100% efektu  

Jeżeli na treningu dajesz z siebie jedynie 50% 
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10% talentu – 90% ciężkiej pracy 

Takie proporcje powinieneś zachować jeśli 
chcesz osiągnąć sukces w sporcie! 

Źródło: SPORTFOLIO.pl | Shorty – sportowe (de)moty! 



 Co w pracy trenera jest ważne, a o czym często zapominamy. Spojrzenie na proces szkolenia… 65 

 

Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwiązania szkoleniowe), zeszyt nr 12, Wrocław, 2015 

  
Lepiej ciężko trenować… 

Niż od początku być na przegranej pozycji. 
Nikt przecież nie obiecywał…  

Że będzie łatwo. 

  
Mistrzostwo to jest proces! 

Jednorazowe i krótkotrwałe wysiłki tego 
efektu nie przyniosą. 

Liczy się tylko dziś!  
Wczoraj i jutro nie istnieją już/jeszcze! 

  

Każdy zaliczony trening… 
To krok do przodu, ale każdy odpuszczony 

trening to dwa kroki w tył! 

Siła woli  
Można ją rozwinąć robiąc to, czego twój 

umysł robić nie chce i nie robiąc tego na co 
umysł ma ochotę! 

  
Jeśli jest ciężko… 

To znak, że zmierzasz w dobrym kierunku 
Na każdy sukces…  

Musisz ciężko zapracować! 
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„Człowiek, chcąc nie chcąc, staje się mistrzem w tym, co trenuje. A ty, co codziennie 
trenujesz?” Koniec filozofii (Brzeziński 2013). Ćwiczymy wymówki, bo się nie zabraliśmy 
do pracy. Jesteśmy także coraz lepsi w czekaniu na natchnienie. 

Powieściopisarka i noblistka Pearl S. 
Buck twierdzi „nie czekam na nastrój. 
Niczego nie osiągniesz czekając na 
natchnienie. Twój umysł po prostu musi 
wiedzieć, że ma się zabrać do roboty”. 

Im mniej ćwiczymy, tym mniej nam się 
chce. Satysfakcja przychodzi z rzeczy, 
które osiągamy z trudem. 

Thomas Edison powiedział: „geniusz to 
1% inspiracji i 99% potu”. Zawodnik, który 
chce być efektywny, po pierwsze musi 
upraszczać swoje życie, czyniąc je pełne 
ustalonego rytmu i rytuałów, a po drugie 
wie, że z niektórych rzeczy trzeba na 
zawsze zrezygnować. 

W psychologii istnieje hasło „curlingowi rodzice” (również mogą być trenerzy), którzy 
zmiatają wszystkie trudy przed potomstwem (zawodnikiem), powodując w efekcie to, że 
stają się oni coraz bardziej niezadowoleni z życia. 
 

  
Walka 

Czasem walka to, to czego nam w życiu 
potrzeba. Jeśli Bóg pozwala nam iść przez 
życie bez jakichkolwiek problemów to może 

to zrobić z nas słabeuszy i nigdy nie 
będziemy tak silni jak moglibyśmy 

Przeciwności są dobre  
To dzięki ich pokonaniu stajemy się silniejsi! 
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Osobiście wyznaję zasadę „im gorzej tym lepiej” i uważam, że w procesie 

treningowym, trener powinien wprowadzać sytuacje trudne, często nieakceptowane 
przez zawodnika. Ma tu na myśli trening w trudnych warunkach (temperatura, wiatr, słabe 
wyposażenie strzelnicy), treningi ogólnorozwojowe o dużych objętościach czy stosowanie 
bardzo trudnych ćwiczeń. Te sytuacje wzmacniają odporność psychiczną zawodnika 
i prowadzą do jego mistrzowskiego rozwoju. 

W literaturze można znaleźć twierdzenie, że „mistrz to ten kto dwa razy w tygodniu 
przekracza swoje możliwości (zmęczenie, strach, ból) i dwa razy się do nich zbliża”. 

Często trenerom i zawodnikom wydaje się, że w treningu robią bardzo dużo, a nie 
wiadomo dlaczego oczekiwanych rezultatów brakuje. Zadajemy sobie pytanie – o co 
chodzi, że nie ma oczekiwanych postępów i stabilności rezultatów. 

 
Michael Phelps 

Co robię gdy nie mam nastroju, by iść na 
trening? Zmieniam nastrój. 
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Aby osiągnąć sukces w sporcie należy: 
1. Chcieć osiągnąć sukces, doskonalić się, zakwalifikować się na najważniejsze zawody 

– ale nie może to być tylko „chciejstwo”. 
2. Wiedzieć co trzeba zrobić, żeby to pragnienie zrealizować – jasno postawione cele. 
3. Realizować postawione cele, być na tyle zmotywowanym aby nawet przy problemach, 

kłopotach trwać  przy swoich postanowieniach. 
Niestety, często nie realizujemy tego co sobie założyliśmy, bo jesteśmy „zmęczeni”, 

mamy jeszcze coś innego do zrobienia, przecież jakaś rozrywka nam się należy i nie tylko 
strzelectwem się żyje. Szukamy sobie wytłumaczeń i usprawiedliwień, że czegoś nie 
zrobiliśmy, a potem dziwimy się, że nie wszystko nam wychodzi. 

Angielski psycholog Jim Taylor sformułował „10 praw idealnego treningu dającego 
sukces w sporcie” Przedstawił to na konferencji dla trenerów szkolenia olimpijskiego 
w Spale. Stwierdził, że oprócz dobrej organizacji treningu rolą trenera jest również 
mentalne przygotowanie sportowca do zawodów. 
 
10 praw idealnego treningu dającego sukces w sporcie 
 
Prawo 1 Zawody nie są wygrywane w dniu startu ale w ciągu dni, tygodni 

i miesięcy go poprzedzających. 

Aby osiągnąć sukces trzeba być „porządnym” na co dzień – ranne 
wstawanie, rozruch, porządny trening ogólny i specjalny, odpoczynek – 
jeżeli któryś element wypada ze „sportowego dnia” to jest niedobrze 
i często nie da się tego nadrobić solidnością na krótko przed startem. 

Zapadam w „sen zimowy” i budzę się przed zawodami – to do przyjęcia 
tylko u niedźwiedzi. 

 

  
Chcesz być jutro lepszy? 

Zrób dziś to, co cię do tego przybliży 
Takich zasad się trzymaj!  

Jeśli chcesz uniknąć rozczarowań… 

Źródło: SPORTFOLIO.pl | Shorty – sportowe (de)moty! 

 
Prawo 2 Zawodnicy muszą ponosić odpowiedzialność za wszystko co wpływa 

na ich trening oraz startowe wykonanie. 

Oczywiście nie wyłączam z tego trenera. Jeżeli zawodnik jest młody to 
trener decyduje się od A-Z (tłumaczy, wymusza, pilnuje, itp.) 

Zawodnik zaawansowany część odpowiedzialności bierze na siebie, 
współdecyduje o pewnych sprawach szkoleniowych gdyż konsekwencje 
decyzji w największym stopniu ponosi on sam. 
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Prawo 3 Trening stanowi podstawę umiejętności fizycznych, technicznych, 
taktycznych oraz mentalnych. 

Nie można skupiać się tyko na jednym ogniwie przygotowania. 

 w zakresie przygotowania specjalnego – większość ma dobre 
podejście, ale wydaje mi się, że nie znacie pełnych swoich 
możliwości, 

 w zakresie przygotowania ogólnego – myślę, że nie wszyscy 
doceniają tego ogniwa, a bez niego nie można zrealizować w pełni 
przygotowania specjalnego, 

 w zakresie przygotowania mentalnego (psychicznego, 
świadomościowego, umysłowego) – bez tego ogniwa nie jest 
możliwe osiągnięcie sukcesu. Powinno się zacząć od zrozumienia 
celów – po co trenuję, co powinienem zrobić, ile trenować. 

Prawo 4 Celem treningu jest efektywny rozwój umiejętności i nawyków. 

(strzelnica to nie tylko miejsce spotkań towarzyskich i zabicie wolnego czasu) 

 
Sam cel jest bardzo ważny 

Ale jeszcze większe znaczenie ma wysiłek, 
który włożysz w jego osiągnięcie! 

Źródło: SPORTFOLIO.pl | Shorty – sportowe (de)moty! 
 

Prawo 5 Idealne przygotowanie wymaga jasnych założeń, idealnej 
koncentracji oraz idealnego pobudzenia. 

Pełna świadomość tego co robię – jasno określone cele, zaangażowanie. 

Zadaj sobie pytanie – co chcę osiągnąć, co zrobić żeby to osiągnąć, zdać 
sobie sprawę, że jak nie będę tego w pełni realizował to niewiele osiągnę. 

 

  
Wyznaczaj sobie wielkie cele! 

Lepiej nie zrealizować w całości ogromnego 
celu, niż w pełni osiągnąć mały. 

Pragnienie…  
I wszystko się z tym wiąże. 

Źródło: SPORTFOLIO.pl | Shorty – sportowe (de)moty! 
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Prawo 6 Cierpliwość i wytrwałość są niezbędne do osiągnięcia Idealnego 
Wykonania. 

Szkolenie sportowe jest procesem długotrwałym (sport to nie piekarnia). 
Chcąc się doskonalić trzeba sobie uzmysłowić, że pewne zmiany trwają 
latami. Nie można liczyć na to, że po kilku treningach nastąpi poprawa 
trenowanego elementu. 

Nie można się zniechęcać i wracać do starych nawyków bo jakaś zmiana 
nie dała natychmiastowego efektu. 

 

  
Do sukcesów nie ma żadnej windy.  

Trzeba iść po bardzo stromych schodach. 
Weź sprawy w swoje ręce!  

Nikt inny za ciebie tego nie zrobi. 
Źródło: www.bezkoskow.pl Źródło: SPORTFOLIO.pl | Shorty – sportowe (de)moty! 

 
Prawo 7 Porażka jest niezbędna do osiągnięcia Idealnego Wykonania 

Porażek w życiu sportowca jest więcej niż sukcesów. Porażkę należy 
wykorzystać gdyż więcej można wyciągnąć wniosków szkoleniowych niż 
z sukcesu. 

Po porażce należy opracować strategię dalszych treningów a nie 
rozpłakać się i odpuścić. 

 

  

Porażka nie jest ostateczna! 
Jeśli potrafisz wyciągnąć odpowiednie 
wnioski z porażki, to jest ona po prostu 

doświadczeniem przybliżającym  
cię do zwycięstwa 

Tylko rezygnacja jest porażką  
Wszystko inne jest krokiem naprzód! 

Źródło: SPORTFOLIO.pl | Shorty – sportowe (de)moty! 
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Przegrani vs. Zwycięzcy 

Zwycięzca zawsze znajdzie  
drogę do sukcesu.  

Przegrany znajdzie wytłumaczenie… 

Michael Jordan nienawidził porażek!  
Jednak nigdy nie bał się ich ponosić, bo 

wiedział, że są one częścią sukcesu.  
Po prostu robił wszystko co mógł,  

by do nich nie dopuścić 

Źródło: SPORTFOLIO.pl | Shorty – sportowe (de)moty! 

 
Prawo 8 Regularny wysokiej jakości trening prowadzi do wysokiej jakości 

startowego funkcjonowania. 

Bez solidnego, stałego treningu nie można marzyć o sukcesie. 
Odpowiedzcie sobie na pytanie – ile razy w tygodniu trenuję, ile oddaję 
strzałów? 

Zawodnicy czołówki światowej w kdw 3x40 oddają tygodniowo 1500 
strzałów, są w stanie wielokrotnie w postawie stojącej uzyskać 390 pkt. 

Na dzisiaj nie jesteśmy przygotowani do takiego treningu, ani fizycznie 
ani mentalnie.  

Zbyt małe obciążenia treningowe powodują, że osiągane przez nas 
rezultaty są niestabilne, a sukcesy są „od czasu do czasu”. 

Powinienem niektórym powiedzieć – trenuj kiedy chcesz i jak chcesz ale 
zapomnij o starcie w Igrzyskach Olimpijskich. Niech Ci klub, wojsko, itd. 
płaci ale miej świadomość, że tylko robisz „ruchy pozorowane”. 

 
Prawo 9 Zawodnicy powinni trenować w taki sam sposób jak startują. 

Nie znaczy to że na każdym treningu strzelamy konkurencję na ocenę. 

Należy to interpretować tak, że każdy strzał na treningu jest ważny jak na 
zawodach. Pełna koncentracja i zaangażowanie,  
a nie towarzyskie rozmowy i „komórka na statywie”. 

Spróbujcie na treningu skupić się tylko na pracy i zostawić „komórkę 
w szatni” i zobaczymy po pewnym czasie jaki jest tego skutek. 

 
Prawo 10 Idealny trening jest ukierunkowany na przygotowanie zawodników 

do jak najlepszego funkcjonowania w najbardziej wymagających 
warunkach najważniejszych zawodów w życiu. 

Tylko codzienne, profesjonalne podejście do każdego treningu może dać 
sukces w zawodach. 
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J. Taylor stwierdził również, że zawodnicy są w stanie osiągnąć 95% swoich 
możliwości tylko poprzez ciężki trening, natomiast ostatnie 5% wymaga czegoś więcej. 
To 5% związane jest z emocjami: 

 przejście od emocjonalnego zagrożenia do wyzwania,  
 tylko ryzykując porażkę możesz odnieść sukces (idź na całość!), 
 aby zrealizować swój potencjał zawodnik musi wykorzystać swoje emocje. 

W artykule chciałem przekazać kilka myśli i rad, które uznałem za istotne 
w prowadzeniu zawodnika do mistrzostwa. W większości są one jasne, proste, 
zrozumiałe i znane jednak ciężkie do zastosowania w codziennym treningu. 
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