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„Potrzeba pasji i zaangażowania, 

 żeby naprawdę dogłębnie coś zrozumieć, 
 przeżuć, a nie tylko szybko przełknąć.  

Większość ludzi nie poświęca na to czasu”.  
 

Steve Jobs 
 
 

Kontrola treningu  
 
 

Sport strzelecki nie może wystarczająco sprawnie funkcjonować bez odpowiedniej 
kontroli treningu. Wdrażanie trafnych, zobiektywizowanych procedur postępowania w 
doskonaleniu techniki i taktyki oraz zwiększania możliwości funkcjonowania sportowca 
przy wsparciu stale rozwijających się technik komputerowych. Istota strzelectwa jest 
sprawne osiąganie celów w zaistniałych sytuacjach zawodów. Powodzenie w zawodach 
strzeleckich mogą osiągnąć sportowcy, których cechuje inteligencja, czyli zdolność 
spostrzegania zależności i wysnuwania wniosków. Wiedza specjalistyczna to względnie 
trwały system zapamiętywania informacji, sposobem działania w określonych sytuacjach. 

Kontrola często jest kluczem do osiągnięcia efektywności procesu szkoleniowego. 
Dobrzy sportowcy potrzebują skutecznej kontroli. Kombinacja dobrze zaplanowanych 
celów, dobrego treningu, umiejętnego kierowania i motywowania ma niewielkie szanse 
powodzenia, jeśli nie ma dostatecznego systemu kontroli. 

Kontrola jest to proces, przez który trenerzy zapewniają, by rzeczywiste działania 
sportowca były zgodne z działaniami planowanymi. Za pomocą kontroli mierzy się postęp 
w realizacji celów i umożliwia trenerom wykrycie dostatecznie wcześnie odchyleń od 
planu dla podjęcia działań korygujących. 

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. Obszary te wiążą się zazwyczaj 
z podstawowymi czynnościami sportowca, występującymi w czasie walki sportowej. 

Efektywność systemów kontroli zwiększa się wówczas, gdy w nich występują: 
- ścisła informacja, 
- informacja przekazywana i oceniana jest szybko, 
- koncentracja na tych dziedzinach, w których istnieje największe prawdopodobieństwo 

wystąpienia odchyleń od normy, 
- elastyczne reagowanie na niekorzystne zmiany lub nowe sytuacje, 
- akceptacja przez sportowca. 

Kontrola rezultatów polega na zweryfikowaniu rezultatów działania (technika, taktyka), 
ujawnieniu błędów i zaniedbań i zaproponowanie środków usprawniających. Kontrola 
rezultatów uwzględnia cele i normy punktowe, metody pomiaru i oceny. Ocena rezultatów 
jest procesem porównania wyników działania (techniki, taktyki) z założonymi celami 
i normami oraz zaleceniami dotyczącymi niezbędnych korekt stwierdzonych błędów. 

„Nie robi błędów jedynie ten, kto nic nie robi” jednakże niedopuszczalne jest 
nieuczenie się na błędach, powtarzanie takich samych.  
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Przedmiotem kontroli może być ocena sportowca jego postawa, uzdolnienia, 
umiejętności, pracowitość, systematyczność itd. 

Próbę odpowiedzi na pytanie: co wie?, co umie?, czy chce?, jaki jest?. 
Kontrola jest funkcją zarządzania, która ma na celu ustalenie czy rezultaty działania 

są zgodne z celami, czy nakłady, czy nakłady, wysiłek i energia współdziała dla realizacji 
celu. 

Kontrola angażująca sportowców: 
- polega na nieformalnym rozwiązaniach wykorzystujących wkład sportowców, 
- celem jest zapewnienie skutecznego dostosowania się sportowca  
- do otoczenia jego działanie w kierunku realizacji celów, 
- wykorzystanie zapisów kontroli, 
- przezwyciężanie oporu sportowców wobec kontroli. 

„Współzawodnictwo sportowe prowokuje zawsze do poszukiwania coraz 
skuteczniejszych sposobów osiągania wyników. Powoduje to powstawanie zmian 
w sposobach walki, wyposażenia sportowców w specjalny sprzęt i ubiory umożliwiające 
poprawienie rezultatu”(Naglak 1999). 

Kontrola trenerska obejmuje wszystkie środki, które mają na celu pozyskanie 
informacji o zachowaniu sportowca w czasie jego zmagania się w walce sportowej łącznie 
z procesem myślenia. W działaniu szkoleniowym błąd nie zamyka się nigdy w wymiarze 
jednostkowym i nie jest tylko indywidualną przegraną trenera, jest przegraną także 
sportowca. 

Nie szkodzić życiu – ta zasada powinna obowiązywać również trenerów, – dlatego 
kontrola powinna obowiązywać m.in. postępów w edukacji młodego sportowca itd. 

Prakseologiczne znaczenie dla trenerów mają: dociekliwość, rzetelność i wyobraźnia. 
Co jest?, a co powinno być ? – to pytania o których nigdy nie należy zapominać. 

Należy dostrzegać również to, co jest trudno dostrzegalne. 
Okresowa ocena wyników działania ma duże znaczenie praktyczne i powinna 

dotyczyć zarówno sportowców jak i trenerów. Kontrola jest to porównanie wyniku 
działania z jego celem (Pszczołowski 1978). 

Kontrolowanie obejmuje: (Pszczołowski 1978) 
- ustalenie stanu rzeczywistego, to jest warunków, sposobów działania oraz jego 

wyników, 
- porównanie, 
- wykrywanie przyczyn niezgodności,  
- wskazywanie drogi do osiągania sprawności i skuteczności działań. 

Zbyt wiele uwagi przypisuje się czynnikom łatwo mierzalnym, podczas gdy nie zwraca 
się dostatecznej uwagi na sprawy, które trudno jest kontrolować, a mają duży wpływ na 
końcowy wynik na zawodach sportowych.  

Kontrolę należy przeprowadzać również przed, w trakcie i po zawodach, co pozwala 
osiągnąć lepsze wyniki w przyszłości. W kontroli takiej zwraca się głównie uwagę na 
dokładność założeń przed startem, skuteczność procesu oceny startu oraz sprawność 
realizacji. 

Weryfikacja możliwości sportowca dokonuje się wyłącznie podczas zawodów, 
w związku z tym w trakcie ich trwania można dokonywać obiektywnej oceny. Obserwacja 
zawodów pozwala przekształcić uzyskane informacje w wytyczne do wyznaczania zadań 
treningowych. Obserwacja zawodów pozwala weryfikować skuteczność działań 
sportowca. Trening jest racjonalny, gdy stosowane środki treningowe są zbliżone do 
rzeczywistych warunków na zawodach. 

„Podczas strzelania wskazane jest zachowanie równowagi i opanowania przy 
najmniejszym wykorzystaniu energii. Nie ma możliwości rozładowania nagromadzonych 
napięć psychicznych przez dodatkowe czynności ruchowe. Dlatego też istnieje znaczne 
obciążenie układu nerwowego, podczas gdy zmęczenie fizyczne jest niskie. Przy tak 
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dużym obciążeniu psychicznym szybko dochodzi do zaburzeń w funkcjonowaniu układu 
nerwowego. Następstwem tego jest często niższy poziom samokontroli i samooceny, 
 a strzelec gorzej wykonuje daną czynność ruchową, nie analizując popełnionych 
błędów.” (Kurzawski, Sobiech 1993) 

Elementami w strzelectwie podlegającymi kontroli są m.in.: stan zdrowia, sprawność 
fizyczna, technika strzelania, taktyka strzelania, przygotowanie psychiczne, wielkość 
obciążeń treningowych, wynik sportowy, wyposażenie sportowca, broń i amunicja. 
Rzetelność, trafność, standaryzacja, motywacja badanych, liczba pomiarów są bardzo 
ważnymi elementami kontroli.  

„Technika sportowa traktowana jako realizacja sportowo-motorycznego zadania, ma 
charakter zachowania się świadomego i celowego, opartego przede wszystkim na 
przewidywaniu tego, co nastąpi, na antycypacji przyszłości, a również na stałej umysłowej 
korekcji rzeczywistego stanu rzeczy z oczekiwanym wynikiem” (Czabański 1998). 

Taktyka jest przemyślanym, indywidualnym, zracjonalizowanym, ekonomicznym 
i zaplanowanym sposobem prowadzenia walki sportowej (sztuka organizowania 
i kierowania działaniami przed, w czasie walki sportowej) Taktyka jest wykładnikiem cech 
psychologicznych i intelektualnych sportowca oraz jego doświadczenia. 

Praca trenerska ujmowana jest jako zespół działań realizowanych w ścisłym kontakcie 
z sportowcem. Kontrola odnosi się do sprawdzenia, czy uzyskany wynik, wykonanie 
czynności są zgodne z planem. Ostateczny rezultat pracy trenera uzewnętrznia się 
poprzez osiągnięcia jego sportowców. Sposób osiągania wyniku może niejednokrotnie 
powodować większy skutek szkoleniowy niż osiągnięty rezultat. Ważnymi elementami 
w kontroli również jest analizy wykorzystująca ekonomiczność i skuteczność. 

Poszukuje się obiektywnych metod zbierania informacji o wszystkich elementach 
składających się na walkę sportową. Kontrola nie jest celem samym w sobie, lecz spełnia 
funkcje informacyjne konieczne do kierowania procesem szkoleniowym. Dla 
prawidłowego procesu szkolenia niezbędny jest stały dopływ informacji o zachowaniu się 
sportowca na zawodach, reakcji organizmu itd. Najnowocześniejsze systemy kontroli 
tylko wówczas zostaną optymalnie wykorzystane, gdy trener i jego kwalifikacje będą 
nadążały za stale rosnącymi wymogami gwarantującymi skuteczność pracy 
szkoleniowej. Prowadzenie kontroli jest dzisiaj możliwe przy pełnej współpracy sportowca 
z trenerem, a konieczne im wyższy ma być osiągnięty wynik sportowy.  

Wskaźniki wykorzystywane w kontroli powinny odpowiadać określonym wymaganiom. 
Dobór wskaźników musi odpowiadać specyfice dyscypliny sportu, konkurencji, wieku 
i poziomu sportowemu zawodnika oraz trafności i rzetelności. 

Prowadzenie dokumentacji przebiegu poszczególnych sesji treningowych lub 
zawodów, rejestrowanie ważne elementy techniki i taktyki. Gromadzenie dokumentacji 
pozwala na przeanalizowanie dłuższych okresów treningowych. Pozwala na rozpoznanie 
tendencji w postępach dotyczących czynników technicznych, taktycznych, psychicznych 
i fizycznych. Potrzebna jest również pełna dokumentacja występów na zawodach. 
Informacje uzyskane są szczególnie istotne dla planowania dalszych zamierzeń 
szkoleniowych. Notatki umożliwiają zbieranie doświadczeń, wyciąganie wniosków 
i pracować nad poprawą rezultatów, dotyczy to zarówno sportowców jak i trenerów. 

Do obowiązków trenera należy gromadzenie dokumentacji; okresowe oceny stanu 
sportowca, plany roczne oraz plany jednostek treningowych, harmonogram okresowych 
badań stanu zdrowia, wypełnione formularze kontroli sprzętu i wyposażenia, 
dokumentacja posiadanych uprawnień, zapewnienie bezpiecznego transportu, 
ubezpieczenie. Ważne znaczenie na rozwój sportowy zawodnika ma też postawa 
trenera, jego pracowitość, punktualność, odpowiedzialność, zaradność, cierpliwość, 
wiedza i umiejętności praktyczne umiejętne stosowanie zasad nauczania i treningu, 
poznania i działania.  
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Bardzo ważne jest nie tylko, co trener umie, ale to, co i jak potrafi przekazać 
sportowcowi. 

Trener wpływa na postawy, zaangażowanie, poglądy i umiejętności strzelca nie tylko 
tym, co i jak robi, ale tym, kim jest. W trakcie treningu sportowiec może otrzymywać 
informacje czuciowe różnego rodzaju, wartość przestrzeliny, ale najważniejszym źródłem 
wiedzy jest dostarczona przez trenera zewnątrzpochodna informacja zwrotna 
o popełnionych błędach. Trener może przekazywać taką wiedzę słownie, ale może to 
czynić wykorzystując inne bardziej nowoczesne formy przekazu. Informacja zwrotna 
może równocześnie wskazywać błędy oraz sposoby ich poprawy. Wzrost dokładności 
informacji zwrotnej wpływa korzystnie na proces treningu.  

„Skuteczni trenerzy to tacy, którzy są w stanie uczyć nowych umiejętności, są 
wystarczająco elastyczni, by korygować stare sposoby, jeśli potrzebna jest zmiana, 
którzy są w stanie zaakceptować konstruktywną krytykę i są w stanie rzetelnie oceniać 
samych siebie” (Martens 2009 s. 10). 

Wszystkie problemy sportowca na treningu może rozwiązywać tylko ten trener, który 
wie, co ścisłe i dokładnie może być kształcone i doskonalone, pod jednym warunkiem 
jest cały czas na strzelnicy, w trakcie zawodów i treningu. 

Zadaniem trenera jest takie zaplanowanie i wykonanie zamierzeń taktycznych, aby 
utwierdzić i upewnić zawodników w tym, że, to, co robią dobrze, wykonują dobrze 
w czasie zawodów. Trener nie posiada władzy nad swoimi sportowcami, natomiast 
dysponuje kompetencją kontroli, w ramach, której ma prawo wymagać od nich szacunku 
dla przyjętych zasad organizacji treningu, systematyczności i konsekwencji 
w przygotowaniach. Każdy sportowiec wychodząc na start powinien mieć wsparcie 
przede wszystkim od trenera i od ludzi z mim współpracujących. 

Trening strzelecki musi być badany i opisywany inaczej, niż robiliśmy dotychczas, tak 
opisywany, by spełniał wymagania współczesności. Brak sukcesów zawodnika można 
traktować jako zaniechanie przez trenera pożądanych działań szkoleniowych. Należy 
zwiększyć precyzję kierowania procesem treningu strzeleckiego oraz wprowadzić 
sukcesywnie nowe elementy do systemu szkolenia. 

Świadomość trudnych, niekiedy bardzo trudnych warunków atmosferycznych, jakie 
mogą wystąpić w czasie zawodów oraz umiejętność ograniczenia ich skutków, powinni 
mieć przede wszystkim trenerzy, którzy przygotowują strzelców do startu. Najważniejsza 
jest powtarzalność czynności. Jeżeli będziemy dobrze przygotowani, to nic nas nie 
zaskoczy, nawet zła pogoda. 

Po sukces mają szansę sięgnąć tylko strzelcy doskonale przygotowani do 
czekających na nich warunków atmosferycznych. Nietrudno dostrzec, jak szybko zmienia 
się sport strzelecki, warunki jego uprawiania i współzawodnictwa. Istota pracy trenera 
pozostaje właściwie nienaruszona, powinien się dokształcać przez całe życie zawodowe. 
Zmianie ulegają natomiast warunki, zakres wymagań i obowiązków fizycznych 
i psychicznych trenera. 

Trener po każdym treningu, powinien przynajmniej przez chwilę pomyśleć – czy to, 
co zrobił, zrobił dobrze, czy można było to wykonać lepiej, aby praca okazała się bardziej 
efektywna. 

Zamiast narzekać, trzeba wziąć się w garść, nauczyć się choćby posługiwania 
komputerem, jak on ułatwia pracę, jakie daje korzyści, w jaki sposób podnosi jej 
efektywność. Istotną cecha kierowania procesem treningu strzeleckiego jest ciągłe 
poszukiwanie przez trenera sposobów usprawniania własnego działania w celu 
uzyskania najlepszych wyników. Niska skuteczność na zawodach najczęściej nie jest 
dziełem przypadku, ale wynika z błędów popełnionych wcześniej, w procesie treningu, 
przed startem lub w czasie startu, już na zawodach. Odpowiednie zachowanie, dbałość 
o sprzęt i adekwatny ubiór, odpowiednia dieta, właściwy odpoczynek, aby tego uniknąć 
potrzebna jest odpowiednia nowoczesna technologia szkolenia przy pilnej obserwacji 
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zawodów i analizie procesu treningu. Rezultat uzyskiwany w czasie zawodów jest 
wypadkową dwóch czynników – potencjału sportowego oraz umiejętności przygotowania 
najwyższej formy sportowej zawodników na żądany termin. 

Sukces odnoszą sportowcy, którzy potrafią się skupić na konkretnym zadaniu 
i uniezależnić się od przeszłości. Umieją odizolować się od bodźców nieistotnych. Mają też 
na odpowiednim poziomie pewność siebie, motywację i potrafią panować nad emocjami. 

Trener nie posiada władzy nad swoimi sportowcami, natomiast dysponuje kompetencją 
kontroli, w ramach, której ma prawo wymagać od nich szacunku dla przyjętych zasad 
organizacji treningu, systematyczności i konsekwencji w przygotowaniach. 

Czołowi sportowcy wykorzystują w działaniu ciało i umysł. Wiedzą, że osiągną swoje cele 
tylko wtedy, gdy połączą właściwe nastawienie psychiczne ze sprawnością fizyczną, przy 
odpowiednim sprzęcie sportowym, odpowiednią dietą i określonymi umiejętnościami. 

Sportowcy powinni wiedzieć że są lepsi, niż im się wydaje, mogą strzelać lepiej, niż 
sądzą, są w stanie wygrywać z tymi, którzy rzekomo strzelają lepiej. Zawody zaczynają 
się przed strzelnicą, trwają przez cały czas, przed i w trakcie strzelania, a także po 
zakończeniu konkurencji. Mądrzy sportowcy wiedzą, jak przygotować się  odpowiednio 
do startu i jak panować nad uczuciami w trakcie. Oczywiście wymaga to pewnej dozy 
dyscypliny, zaangażowania i wysiłku. 

Najlepsi sportowcy mają niezwykle pozytywny stosunek do swoich błędów, wcale nie 
nazywają ich błędami lecz treningiem, gdyż jest to nieodłączna część szkolenia 
sportowego. W sporcie dochodzi się do sukcesów poprzez działanie. Sport polega na 
praktycznym działaniu, nie osiągnie się sprawności fizycznej przy czytaniu książek, 
chociaż można z nich uzyskać wiedze teoretyczną. O poziomie strzelectwa sportowego 
decydują nie tylko trenerzy, są jednym z najważniejszych elementów systemu szkolenia. 
Każdy trener powinien pamiętać, że jego praca zaczyna się i kończy przy biurku.  

Sukces ma wielu ojców, ale przyczyną klęski jest tylko trener. 
 
Piśmiennictwo: 
Baranowski T., Haber Z., Kijowski A., Kurzawski K., Łasiński G., (1994) Dokumentacja 

szkoleniowa w strzelectwie sportowym. AWF Wrocław, PZSS Warszawa. 
Bompa T. O., Haff G. G., (2010) Periodyzacja. Teoria i metodyka treningu. Biblioteka 

Trenera, COS Warszawa. 
Czabański B. (1998) Wybrane zagadnienia uczenia i nauczania techniki sportowej. 

AWF, Wrocław. 
Haber Z., Kijowski A., (1994) Rejestracja i analiza obciążeń treningowych w strzelectwie 

sportowym Trening.  nr 1, s. 147-153. 
Haber Z., Kijowski A., Kurzawski K., Łasiński G., (1996) Ocena wartości wyniku. 

Kwartalnik Trening nr 1 s. 87-93. 
Kijowski A., Netzel P. (1997) Komputerowy sposób rejestracji i analizy przebiegu walki 

sportowej w strzelectwie na przykładzie startu R. Mauer w Igrzyskach Olimpijskich 
Atlanta 1996. Kwartalnik Trening. t. 2, nr 3 s. 113-122.  

Kijowski A. (2008) Prowadzenie obserwacji strzelania podczas treningów i zawodów. 
[W:] Strzelectwo sportowe. Nowoczesne rozwiązania szkoleniowe. Z. 5, Kurzawski 
K. (red.) Wrocław, s. 83-93. 

Kijowski A. (2013) Kontrola procesu treningowego w strzelectwie sportowym. [W:] 
Strzelectwo sportowe. Nowoczesne rozwiązania szkoleniowe. Kurzawski K., (red.) 
Wrocław, PZSS w Warszawie; AWF we Wrocławiu, s. 19-28. 

Kijowski A., (2014) Ocena wyniku sportowego w strzelectwie i jego dokumentowanie. 
[W:] Strzelectwo sportowe. Nowoczesne rozwiązania szkoleniowe.  Z. 11 
Kurzawski K., (red.) PZSS w Warszawie; AWF we Wrocławiu, s. 83-94. 

Kurzawski K., Sobiech K.A., (red.) (1993) Wybrane elementy specyficznego wysiłku 
w strzelectwie sportowym. Studia i Monografie nr 35 AWF Wrocław. 



28 Kazimierz Kurzawski 

 

Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwiązania szkoleniowe), zeszyt nr 13, Wrocław, 2016 

Kurzawski K., Kijowski A., (2003) Wybrane elementy kontroli w strzelectwie sportowym. 
[w:] Bartoszewicz R., Koszczyc T., Nowak A., (red.) Kontrola i ocena 
w wychowaniu fizycznym. Wrocław s. 359-367. 

Kurzawski K., Kijowski A., (2004) Wybrane obszary zastosowania systemu 
informacyjno-kontrolnego w strzelectwie sportowym. [W:] Koncepcje i narzędzia 
zarządzania informacją i wiedzą (red.) Niedzielska E., Perechuda K., Wrocław 
Akademia Ekonomiczna,   s. 172-179.  

Kurzawski K., Kijowski A., Kucharczyk K., Netzel P. (2011) Komputerowe systemy 
wspomagania procesu szkolenia w strzelectwie sportowym - cz. 1. Sport 
Wyczynowy nr 3; s. 21-36 

Kurzawski K., Kijowski A., Kucharczyk K., Netzel P. (2011) Komputerowe systemy 
wspomagania procesu szkolenia w strzelectwie sportowym - cz. 2.  Sport 
Wyczynowy nr 4; s. 32-44. 

Kurzawski K., Kijowski A., Kucharczyk K., Netzel P. (2012) Komputerowe systemy 
wspomagania procesu szkolenia w strzelectwie sportowym - cz. 3. Sport 
Wyczynowy nr 1; s. 17-30.  

Łasiński G. (1988) Prakseologiczno-systemowe podstawy badania i usprawniania 
treningu sportowego. Studia i Monografie AWF, Wrocław, 20   

Łasiński G., Kurzawski K., Kijowski A., Haber Z., (1995) Planowanie i rejestracja 
obciążeń w strzelectwie sportowym.  Sport Wyczynowy.  nr 3-4, s. 25-32. 

Martens R., (2009) Jak być skutecznym trenerem. Biblioteka trenera. COS Warszawa. 
Naglak Z. (1999) Metodyka trenowania sportowca. AWF, Wrocław. 
Pszczołowski T. (1978) Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji. Ossolineum, 

Wrocław.  
Schmidt R. A., Wrisberg C. A., (2009) Czynności ruchowe człowieka. Uczenie się 

i wykonywanie w różnych sytuacjach. Biblioteka Trenera. COS Warszawa. 
 
 

„Tylko głupcy  
oczekują innych rezultatów 

 robiąc wciąż te same rzeczy”.  
 

Albert Einstein 
 

 


