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Wybrane elementy kontroli treningu sportowego  
w konkurencjach strzelań do rzutków 

 
 

Dążąc w procesie szkoleniowym do coraz wyższego poziomu sportowego 
zawodników zmierzamy do osiągnięcia praktycznie doskonałości w posługiwaniu się 
techniką i taktyką strzelania. Tylko szkolenie oparte na kontroli oraz obserwacji 
zawodnika podczas walki sportowej i treningów umożliwia nam trenerom ocenę 
aktualnego stanu wyszkolenia technicznego i taktycznego zawodnika. Na tej podstawie 
możemy opracować plan korekt w przygotowaniu technicznym oraz ustalić strategię 
działania w zakresie przygotowania taktycznego. W ten sposób możemy wpłynąć na 
rozwój i zwiększenie potencjału możliwości sportowych zawodnika. 

„Kontrola trenerska jest systematycznym działaniem na rzecz ustanowienia norm 
efektywności przy planowanych celach, porównywanie rzeczywistych rezultatów, 
ustalania odchyleń oraz podejmowania wszelkich kroków potrzebnych do zapewnienia, 
by wszystkie zasoby sportowca były wykorzystane najskuteczniej i najsprawniej do 
osiągania założonych celów. Kluczowymi obszarami wyników kontroli są te elementy 
przygotowania sportowca i organizacji procesu szkolenia, które muszą skutecznie 
funkcjonować, aby sportowiec osiągnął sukces. Kontrola obejmuje wszystkie środki, które 
mają na celu pozyskanie informacji o zachowaniu sportowca w czasie jego zmagania się 
w walce sportowej łącznie z procesem myślenia” (Kurzawski K., Kijowski A. 2003). 

   
Działania kontrolne obejmują:  
 Badanie sprawności specjalnej – ocena poziomu efektywności stosowanych 

umiejętności technicznych, taktycznych oraz specjalnej sprawności motorycznej. 
 Badanie sprawności ogólnej – ocena kondycyjnych (siła, szybkość, 

wytrzymałość) oraz koordynacyjnych (czas reakcji, orientacja przestrzenna) 
zdolności motorycznych oraz gibkości. 

 Badanie i analizę obciążeń treningowych i startowych, kontrola efektów po 
treningowych – monitoring procesu szkoleniowego.  

 Badanie zachowanie zawodnika podczas walki sportowej. 
 

Testy i obszary kontrolne: 
 Rejestracja obciążeń treningowych i startowych: ilość i rodzaj treningów – 

trening techniki, taktyki, wytrzymałości, szybkości, ogólnorozwojowy itd., 
intensywność treningu, ilość amunicji, ilość złożeń, rezultaty z zawodów oraz 
startów i serii kontrolnych. Dokumentowanie obciążeń ma prowadzić do 
udoskonalenia procesu treningowego. 

 Ocena poziomu opanowania elementów technicznych i taktycznych przez 
zawodnika – możemy wykorzystać zapis cyfrowy lub obserwację wzrokową. W ten 
sposób zaobserwujemy zmiany zachodzące w samej postawie oraz w technice 
strzelania podczas pojedynczego treningu, treningów lub podczas zawodów. 
Trener w każdym momencie trwania procesu szkoleniowego powinien zwracać 
szczególną uwagę na poprawność wykonania poszczególnych elementów 
składających się na pojedynczy cykl złożenia i strzał. W przypadku taktyki 
zaobserwujemy zachowanie zawodnika podczas walki sportowej np. zachowanie 
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podczas strzelania w trudnych warunkach atmosferycznych, reakcje na 
nieprzewidziane sytuacje występujące podczas pojedynczej serii lub podczas 
zawodów itd.  

 Ocena prawidłowości postawy strzeleckiej. Ocenie podlegają: ustawienie 
zawodnika na stanowisku strzeleckim, rozłożenie ciężaru ciała, położenie głowy 
oraz twarzy na kolbie, ułożenie ramion – trzymanie broni , chwyt rękojeści, 
ułożenie palca na języku spustowym, zgranie przyrządów celowniczych, ogólny 
wygląd sylwetki. Przykładowy wzór arkusza oceny postawy strzeleckiej – 
załącznik nr 1. 

 Ocena pracy na języku spustowym podczas strzelania. Ocenie podlegają: 
chwyt rękojeści, ułożenie palca na języku spustowym, wyciśnięcie pierwszego 
oporu – I faza pracy , praca na języku spustowym podczas pierwszego oraz 
drugiego strzału. Przykładowy wzór arkusza oceny pracy na języku spustowym – 
załącznik nr 2. 

 Ocena cyklu złożenia. Według stworzonego przez trenera indywidualnego dla 
zawodnika arkusza. Ocenie podlegają: sposób wykonania całości, odpowiednia 
kolejność poszczególnych elementów, czas wykonania całego cyklu oraz 
poszczególnych jego elementów. Przykładowy wzór arkusza oceny cyklu złożenia 
– załącznik nr 3 

 Ocena statyki postawy – np. wykorzystanie trenażera SCATT podczas treningu 
zimowego. Badanie powtarzalności osiąganiu odpowiedniego rozłożenia ciężaru 
ciała. 

 Ocena tempa oddania strzału (pomiar czasu). Przykładowy wzór karty 
rejestrującej czas oddania pierwszego (od momentu wylotu rzutka do momentu 
pierwszego strzału) oraz drugiego strzału (czas pomiędzy pierwszym, a drugim 
strzałem - najdokładniej można ocenić czas strzelania używając cyfrowego zapisu 
– załącznik nr 4 

 Ocena rytmu oddania strzałów (pomiar czasu) – strzelanie dubletów 
w konkurencjach Skeet i Double Trap oraz drugi strzał w konkurencji Trap. 
W konkurencji Skeet można jeszcze oceniać strefę trafienia rzutka/rzutków. 
Wyznaczone strefy na polu strzelań na oddanie strzału do poszczególnych 
rzutków mają duże znaczenie w nauczaniu odpowiedniego rytmu strzelania 
rzutków pojedynczych oraz dubletów, a przede wszystkim nauczaniu 
powtarzalności wykonania tego elementu. 

 Ocena miejsca trafienia rzutka. Umożliwia nam kontrolę poprawności procesu 
celowania w zależności o rodzaju rzutków. Przykładowy wzór karty rejestrującej 
miejsce trafienia rzutka do konkurencji Trap – załącznik nr 5. 

 Rejestracja przebiegu strzelania pojedynczej serii przy użyciu arkusza 
obserwacyjnego: pozwala na zapis wyniku pojedynczego strzału/ów, kierunku toru 
lotu rzutków w konkurencji Trap, w konkurencji Double Trap rodzaju schematu 
dubletów, uwag dotyczących danego strzału/ów oraz opisanie sytuacji 
występujących podczas serii – warunki atmosferyczne, zakłócenia podczas serii 
oraz zachowania zawodnika (ocena zawodnika pod kątem radzenia sobie z 
występującymi podczas pojedynczej serii sytuacjami trudnymi – opanowanie 
emocji, reakcje na zakłócenia, reakcje na strzały niecelne, zachowanie przed, w 
trakcie i po serii oraz zachowanie podczas całych zawodów) – załącznik nr 6/7/8. 

 Ocena sprawności fizycznej oraz przygotowania psychicznego.  
Wykorzystanie sport testerów ( POLAR ). Sport testery gromadzą informacje o 
intensywności i objętości wysiłku w naturalnych warunkach treningu, obliczają 
wydatek energetyczny. Rejestrują pomiar tętna w trakcie wysiłku i w wybranych 
fazach jednostek treningowych, a także reakcje układu krążenia w dalszych fazach 
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odnowy (wypoczynek, sen itp.). Sport tester rejestrując zmiany w częstości tętna 
umożliwia ocenę wpływu obciążeń psychicznych na reakcje fizjologiczne 
zawodnika podczas rywalizacji sportowej. 

 Testy sprawności fizycznej: minimum 2 razy do roku (na początku okresu 
przygotowawczego, po okresie przygotowawczym). 

 Ocena zawodnika. Postęp uzyskiwanych wynikach, motywacja do pracy, 
systematyczność, frekwencja na treningach – arkusz obecności itp. 

 Kontrola dopasowania sprzętu: odpowiednie dopasowanie broni – wyważenie, 
długość, ciężar, ustawienie położenia języka spustowego, amunicja przestrzelana 
do luf, odpowiednia odzież i obuwie. 

 Kontrola stanu zdrowia – okresowe badania lekarskie 
 
„Kontrola jest ważną składową organizacji treningu, wnioski z niej płynące stanowią 

równocześnie punkt wyjścia do precyzowania celów i opracowania następnego cyklu 
treningu. Istotą jest tu porównanie wyniku działania z jego celem by następnie dokonać 
oceny efektów i wprowadzić modyfikacje w odniesieniu do celów lub poszczególnych 
elementów działania (Sozański 1999).” Kontrola spełnia funkcje informatyczne, 
„(..)uzyskanie informacji umożliwiających kierowanie procesem dla jego optymalizacji 
w konkretnych warunkach działalności sportowej (Sozański 1999).”  

Analiza efektów obserwacji służy nie tylko do znalezienia rozwiązania do poprawy 
poszczególnych elementów. Powinna również wyposażać trenera i zawodnika 
w odpowiednią wiedzę ( myślenie przyczynowo – skutkowe ), umiejętności oraz 
zachowania. W przypadku zawodnika powinna rozwijać świadome i ukierunkowane 
myślenie, dążenie do postępu, do doskonałości, do lepszej jakościowo pracy. Zawodnik 
musi aktywnie i ustawicznie się starać o lepsze wykonywanie tego , co robi, tylko wtedy 
jest szansa: na osiągnięcie poprawy w jakimś elemencie, na osiągnięcie lepszych 
rezultatów oraz na osiągnięcie mistrzostwa sportowego. Obserwowanie swoich emocji 
podczas walki sportowej oraz związanych z tym przyczyn i skutków pozwala bardziej 
świadomie oraz skutecznie działać. Pozwala to rozwijać się zawodnikowi.  

Proponowane w opracowaniu metody obserwacji nie są pełnym zestawem środków 
wpływającym na doskonalenie techniki i taktyki zawodnika. Mogą jedynie posłużyć 
pomocą w kontroli procesu szkoleniowego oraz stać się bazą do stworzenia bardziej 
doskonałych i skutecznych metod. Każdy trener powinien wypracować swoje metody 
kontroli dopasowane do poziomu szkolonych przez siebie zawodników. 
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Załączniki 

Załącznik nr 1 - Arkusz oceny postawy strzeleckiej (opracowanie własne). 

 Imię i Nazwisko 
Data 

kontroli 
Data 

kontroli 
Data 

kontroli 
Data 

kontroli 
Data 

kontroli 
1. Ustawienie na stanowisku.      
2. Rozłożenie ciężaru ciała.      
3. Ułożenie głowy oraz twarzy na kolbie.      
4. Ułożenie ramion – trzymanie broni.      
5. Chwyt rękojeści.      
6. Ułożenie palca na języku spustowym.      
7. Zgranie przyrządów celowniczych.      
8. Ogólny wygląd postawy strzeleckiej      

 
 
Załącznik nr 2. - Arkusz oceny pracy na języku spustowym (opracowanie własne).  

 Imię i Nazwisko 
Data 

kontroli 
Data 

kontroli 
Data 

kontroli 
Data 

kontroli 
Data 

kontroli 
1. Chwyt rękojeści.      
2. Ułożenie palca na języku spustowym.      
3. Wyciśnięcie pierwszego oporu – I faza.      
4. Praca na języku spustowym podczas I strzału      
5. Praca na języku spustowym podczas II strzału      

 
 
Załącznik nr 3. - Arkusz oceny cyklu złożenia (opracowanie własne). 

 Imię i Nazwisko 
Data 

kontroli 
Data 

kontroli 
Data 

kontroli 
Data 

kontroli 
Data 

kontroli 
1. Prawidłowa kolejność poszczególnych 

elementów 
     

2. Sposób wykonania cyklu      
3. Czas wykonania cyklu – zgodny z 

obowiązującymi przepisami 
     

4. Czas wykonania złożenia do momentu 
podania komendy  

     

 
 
Załącznik nr 4 - Karta rejestru czasów oddania strzałów. Na podstawie nagrania na 
kamerze. Możliwy zapis czasu tylko pierwszego strzału – pomiar ręczny stoperem. 
(opracowanie własne).  
 

 
Imię i Nazwisko Data 

Seria w danym 
dniu 

Wynik 

    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

I 
strzał 

                         

II 
strzał 
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Załącznik nr 5 - Karta rejestracji miejsca trafienia rzutka – Trap (opracowanie własne).  

Imię i Nazwisko Data Seria w danym dniu Wynik 
    

1. 2. 3. 4. 5. 

     

6. 7. 8. 9. 10. 

     
11. 12. 13. 14. 15. 

     
16. 17. 18. 19. 20. 

21. 22. 23. 24. 25. 

     
 
Załącznik nr 6 – Arkusz obserwacyjny – Trap (opracowanie własne).   

Nr stanowiska 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 
Stanowisko ……..      
Stanowisko ……..      
Stanowisko ……..       
Stanowisko ……..      
Stanowisko ..…...      

WYNIK      
 
Załącznik nr 7 – Arkusz obserwacyjny – Skeet (opracowanie własne).   

Nr stanowiska     Ilość trafień 
Stanowisko 1      
Stanowisko 2      
Stanowisko 3      
Stanowisko 4      
Stanowisko 5      
Stanowisko 6      
Stanowisko 7      
Stanowisko 4      
Stanowisko 8      
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Załącznik nr 7 – Arkusz obserwacyjny – Double Trap (opracowanie własne).  

 SCHEMAT A SCHEMAT B SCHEMAT C 
Stanowisko 1       
Stanowisko 2       
Stanowisko 3       
Stanowisko 4       
Stanowisko 5       

 
 

 


