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Polityka startowa jako istotny element projektowania 
systemów treningowych 

 
 
Projektowanie procesu treningowego jest, jednym z podstawowych zadań trenera, 

a jego umiejętność należy do podstawowych wyznaczników wykształcenia trenera.  
Istotą pracy trenera jest więc zarządzanie projektami, czyli „zastosowanie wiedzy, 

umiejętności, narzędzi i technik do działań projektowych, tak aby sprostać wymaganiom 
projektu” (A guide to the Project Management Body od Knowledge, wydanie z 2000 r., 
Newton Square, Pensylwania: Project Management Institut, 2000, s. 6 cyt. za: (Heerkens 
2003, s. 11). Jest to możliwe tylko wtedy gdy trener zdobędzie rzetelną wiedzę i posiada 
doświadczenie praktyczne (Heerkens 2003).  

Projektowanie systemów treningowych polega zatem na wykonaniu szeregu 
kolejnych czynności, których efektem jest zbiór danych tworzących projekt cyklu 
treningowego. Zawiera on zestaw założeń, uwarunkowań, celów oraz środków, które 
prowadzą do realizacji celów. Projekt powinien być utworzony dla konkretnego 
zawodnika, a nie dla grupy treningowej, a tym bardziej dla dyscypliny sportowej. Projekt 
nie powinien zawierać rozwiązań szczegółowych, przede wszystkim w zakresie doboru 
środków treningowych. 

Należy zdecydowanie odrzucić przekonanie, że obciążenia treningowe można 
zaplanować na cały makrocykl treningowy, z dokładnością do ćwiczenia, które ma być 
wykonane w każdej jednostce treningowej. Sugestie tego typu pojawiają się jeszcze 
w literaturze dotyczącej tego zagadnienia. Problem tkwi w tym, że w sytuacji gdy tak 
szczegółowo podchodzi się do planowania obciążeń treningowych, zazwyczaj głównym 
celem treningowym staje się realizacja planu treningowego. Ponadto, z reguły nie jest 
możliwe, aby przewidzieć jak sportowiec w danej fazie cyklu treningowego będzie 
reagował na zaplanowane dużo wcześniej obciążenia. Precyzyjne planowanie 
wszystkich działań nie sprawdziło się w ekonomii i polityce, nie ma też racji bytu 
w sporcie. Możliwe jest natomiast i konieczne zarazem projektowanie treningu, które 
sprowadza się, jak wspomniano, do określenia struktury celów oraz sposobów 
i warunków ich realizacji. (Barszowski, Kosendiak 1999). 

 
Algorytm procesu projektowania systemów treningowych 
 

Projektowanie cyklu treningowego polega więc na realizacji następujących kroków 
algorytmu projektowania (Kosendiak 1990, s. 10): 

- zdefiniowaniu współzawodnictwa sportowego w danej dyscyplinie sportu pod 
kątem stwierdzenia wymagań jakie stawia ono sportowcowi, aby mógł on osiągać 
sukcesy sportowe; 

- dokonaniu pełnej charakterystyki zawodnika, którego projekt dotyczy. ma ona stać 
się następnie podstawą wyznaczenia struktury celów treningowych oraz dobrania 
środków ich realizacji; 

- opracowaniu struktury celów treningowych, sformułowaniu zamierzeń 
i odpowiadających im celów głównych, określeniu celów pośrednich, wyznaczeniu 
zadań, które sportowiec w danym cyklu powinien zrealizować; 
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- zbudowaniu struktury czasowej treningu (struktura makrocyklu, mezocykli, 
mikrocykli), która służyć będzie realizacji sformułowanych uprzednio celów 
treningowych; 

- zdefiniowaniu i sklasyfikowaniu środków treningowych, które służyć będą realizacji 
celów oraz opracowaniu strategii wykorzystania tych środków w poszczególnych 
elementach struktury czasowej cyklu treningowego; 

- zaprojektowaniu systemu kontroli procesu treningowego, który byłby adekwatny 
do struktury celów treningowych, w myśl zasady, że nie ma powodu, aby 
dokonywać jakichkolwiek pomiarów w procesie treningowym, których wyniki nie 
mogą być z niczym skonfrontowane i nie mogą być wykorzystane do 
optymalizowania kierowania procesem treningowym; 

- precyzyjnym zaprojektowaniu działań logistycznych, których celem jest 
zapewnienie zewnętrznych warunków realizacji celów. 

 
Współzawodnictwo, walka sportowa 
 

Istotą współzawodnictwa sportowego jest walka sportowa, czyli nadzwyczajny okres 
napięć psychicznych i wysiłku fizycznego. Współzawodniczący dążą do tego samego 
celu i wiedząc o tym, starają się sobie nawzajem przeszkadzać (Naglak 1999).  Przebieg 
walki sportowej regulują przepisy danej dyscypliny czy konkurencji. (Sozański i wsp. 
2013) 

Elementy charakteryzujące walkę sportową przedstawiono na ryc.1.  

 
Ryc. 1. Elementy charakteryzujące walkę sportową (Naglak 1999). 

Współzawodnictwu – w warunkach ścisłego powiązania z systemem szkolenia 
przypisuje się różnorakie funkcje: 

- szkoleniową, w ramach której zawody spełniają rolę środka treningowego – 
zwiększenie intensywności pracy, doskonalenie umiejętności techniczno-
taktycznych; 

- kontrolną – sprawdzenie poziomu wytrenowania i postępu wyników; 
- selekcyjną – wybranie najlepszych i najzdolniejszych zawodników; 
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- wychowawczą- poprzez rozwijanie w rywalizacji form zachowania sportowego, 
wyrobienie odpowiedniej motywacji do udziału w zawodach oraz kształtowanie 
zainteresowań sportowych (Sozański i wsp. 2013). 

Zaleca się przyjęcie następujących zasad organizacji współzawodnictwa (Kielak, 
Śledziewski 1999): 

- zawodnik może brać udział w zawodach dopiero wówczas, gdy osiągnął poziom 
przygotowania umożliwiający realizację postawionych zadań; 

- zawody powinny być tak dobrane, aby uwzględniały stopniowe narastanie 
trudności współzawodnictwa; 

- należy dobierać przeciwników równorzędnych lub nieco silniejszych (zawody, 
które nie stwarzają jakichkolwiek trudności nie służą podwyższaniu poziomu 
sportowego; 

- zawodnik powinien startować tylko w tylu startach pomocniczych, ile jest 
niezbędnych do osiągnięcia i stabilizacji wysokiej formy przed zawodami 
głównymi; 

- zbyt wiele startów oraz niewłaściwe rozłożenie ich w czasie zakłóca 
systematyczny rozwój wytrenowania (powoduje zbyt duże przeciążenie fizyczne 
i psychiczne);  

- w każdych zawodach start musi być traktowany poważnie i wymaga od zawodnika 
wysokiej koncentracji stosownie do zadań określonego cyklu treningu i zawodów; 

- zbyt wiele startów bez odpowiedniego przygotowania, jak również zbyt mało 
startów przy dużej ilości treningów, powoduje zachwianie zależności między 
efektami, a pracą wykonaną na treningu. 

Częstotliwość udziału w zawodach uzależniona jest od wieku, poziomu sportowego 
oraz od charakteru wysiłku występującego w czasie startu. Generalnie początkujący 
i młodsi zawodnicy startują z mniejszą częstotliwością niż zaawansowani (Czerwiński, 
Sozański 2004). 
 
Podstawy prowadzenia polityki startowej 
 

Podstawą każdego projektu treningowego powinien być plan startów dla danego 
sportowca opracowany w oparciu o oficjalny kalendarz zwodów opublikowany przez 
związek sportowy. Różnica pomiędzy kalendarzem, a planem zawodów jest taka, ze 
kalendarz zawodów zawiera wszelkie możliwe imprezy sportowe organizowane przez 
związki sportowe w danej dyscyplinie sportu (MKOL, Międzynarodowe i Europejskie 
Federacje, Polskie Związki, Okręgowe Związki …), a plan zawodów uwzględnia jedynie 
te starty, w których przewidujemy udział naszego podopiecznego. Przyjmuje się 
założenie, że kalendarz narodowy przewiduje też terminy i miejsca startów 
międzynarodowych. Układając plan startów, tworzymy swojego rodzaju politykę startową, 
której cele wyznaczą cele strategiczne i operacyjne cyklu treningowego.  

Przyjęta polityka startowa wyznacza od razu rodzaj makrocyklu: makrocykl roczny 
z jednym okresem startowym, makrocykl z dwoma okresami startowymi, ewentualnie 
makrocykl półroczny, bądź specjalny.  

 
Tworząc plan startów należy przestrzegać następujących zasad: 

- Najpierw planujemy starty główne a później starty uzupełniające. 
- Liczba i rozmieszczenie w kalendarzu startów głównych wyznacza rodzaj 

makrocyklu. 
- Liczba startów głównych nie może być zbyt duża, zależy ona od poziomu 

sportowego zawodnika, jego wieku i stażu treningowego. 
- Planując starty w zawodach należy przewidzieć wszelkie aspekty udziału 

w zawodach takie jak: 
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 Konieczność udziału (np. start jest warunkiem zakwalifikowania się do 
zawodów wyższego szczebla). 

 Spodziewany poziom sportowy (skład uczestników zawodów). 
 Aspekty logistyczne (konieczność dalekich przelotów, podróży, problemy 

klimatyczne itp.) 
 Inne aspekty (możliwość uzyskania dobrego wyniki, możliwość promocji 

w mediach, wysokość nagród itp.) 
- Należy dokładnie określić rolę i cele w każdym starcie (zarówno w zawodach 

głównych jak i w innych startach. 
- Szczególnie należy rozważyć celowość startów w zawodach towarzyskich lub 

pokazowych. 
- Niektóre starty mogą być zaplanowane pod koniec okresu przygotowawczego, ale 

zawsze muszą to być starty kontrolne, realizujące obciążenia treningowe 
o charakterze specjalnym. 

 
Dyskusja i uwagi praktyczne 
 

Komentując powyższe zasady należy zwrócić uwagę na znaczenie niektórych 
sformułowań użytych powyżej. (Kosendiak 2013). W makrocyklu należy uwzględnić 
minimum jeden start główny. W większości przypadków startów tych może być więcej niż 
jeden. Rozmieszczenie tych startów w czasie warunkuje budowę okresu startowego. 
Może to być okres startowy z jednym szczytem formy – gdy wyróżnimy jeden start 
główny, lub kilka startów bardzo zbliżonych do siebie terminami. Może to być również 
okres startowy z dwoma szczytami formy, kiedy starty główne są od siebie oddalone 2-3 
miesiące. Należy zawsze rozważyć, które zawody zaliczymy do startów głównych, 
a które uznamy za uzupełniające. Im młodszy zawodnik, im krótszy jego staż 
treningowy tym mniejsza liczba startów głównych. Udział w zawodach wiąże się bowiem 
z dużym obciążeniem psychicznym i tylko sportowiec doświadczony jest w stanie podjąć 
tak duże wyzwanie jakim jest udział w kilku ważnych startach w ciągu roku 
kalendarzowego. Udział w każdych zawodach powinien mieć dla sportowca duże 
znaczenie. Sportowiec nie może przystępować do startu „z musu”, musi mieć jasno 
określony cel każdego startu, musi wiedzieć dlaczego akurat w tych zawodach 
startuje, czego się od niego wymaga i co może osiągnąć. Na pierwszym miejscu 
trzeba zawsze rozważyć jakie znaczenie ma start w danych zawodach dla rozwoju kariery 
sportowej zawodnika. Szczególnie trzeba uwzględnić w planie startów te zawody, 
które stanowią system eliminacyjny do zawodów wyższej rangi. Trzeba przy tym 
myśleć perspektywicznie, gdyż w obecnej sytuacji zdarza się, że aby wystartować na 
Igrzyskach Olimpijskich lub w Mistrzostwach Świata kwalifikacje należy kwalifikacje do 
tych startów zdobywać rok lub dwa lata wcześniej. Konieczne jest uświadomienie 
sportowcowi, że to start docelowy jest najważniejszy. Eliminacje są środkiem do tego 
celu. Często bowiem w warunkach polskich można zaobserwować, że sam fakt 
zakwalifikowania się do zawodów mistrzowskich staje się celem głównym. Takie 
ustawienie sprawy jest z gruntu błędem. Sportowiec po uzyskaniu kwalifikacji, po 
przejściu eliminacji czuje, że zrealizował cele treningowe i traci motywację do dalszych 
startów. Tak więc w sytuacji gdy mamy w planie startowym przykładowo start 
w Mistrzostwach Świata, a warunkiem tego startu jest medal Mistrzostw Polski, to startem 
głównym będą Mistrzostwa Świata, a startem uzupełniającym Mistrzostwa Polski. Natomiast 
gdy warunkiem startu na MŚ będzie uzyskanie w odpowiednim terminie konkretnego wyniku 
(niekoniecznie na MP), to MP mogą stać się drugim (a pierwszym w kolejności) startem 
głównym. Istotne jest też to, żeby nie planować zawodów o niższej randze po zawodach 
rangi wyższej. Sportowiec będzie miał problemy z motywacją do takiego startu. Wyjątkiem 
mogą być zawody o charakterze pokazowym, w których zawodnik ma szansę zdobyć 
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intratne nagrody, lub gdy zawody te mają duży wydźwięk medialny i posłużą w przyszłości 
promocji danego sportowca lub dyscypliny sportu, którą uprawia lub mogą mu przysporzyć 
korzystnych kontraktów sponsorskich. 

Niezwykle ważnym zagadnieniem jest wybranie z kalendarza starów takich zawodów, 
podczas których sportowiec zmierzy się z konkurentami reprezentującymi odpowiedni 
poziom sportowy. W zasadzie powinna obowiązywać reguła doboru przeciwników 
o zbliżonym poziomie sportowym. Takie zawody gwarantują ciekawe widowisko, wynik 
jest trudny do przewidzenia, a emocje dla kibiców zapewnione. Jednak z przyczyn 
szkoleniowych celowe jest w pewnych przypadkach zaplanowanie zawodów, w których 
nasz sportowiec spotka się z zawodnikami słabszymi. Nie koncentruje się on wówczas 
tak bardzo na wyniku, a bardziej na zadaniu, które ma wykonać. Zawody taki mają 
wartość jako start szkoleniowy i nie należy im przypisywać większych walorów 
sportowych. Analogicznie, zdarza się, że celowy jest udział w zawodach, w których 
sportowiec zdobywa doświadczenie, uczy się odpowiednich zachowań, poznaje 
atmosferę wielkich zawodów. Mówi się wówczas, że zawodnik jedzie na zawody „po 
naukę”. W niektórych przypadkach jest to konieczne. Praktyka uczy jednak, że często 
klęska poniesiona w takich zawodach, złe recenzje medialne, niedobre reakcje kibiców 
mogą spowodować załamanie się kariery sportowej młodego sportowca zbyt wcześnie 
wystawionego do zawodów z konkurentami najwyższej klasy. Szczególnie nie należy 
lekceważyć reakcji kibiców. W dobie Internetu i pełnej wolności panującej na różnego 
rodzaju forach, młodzi ludzie publikują niezwykle ostre opinie, w dużej mierze 
niesprawiedliwe i nieuzasadnione. Niestety jest to broń, przed którą nie można się obronić. 
Wielu sportowców, najwyższej nawet klasy, musiało i musi znosić niedorzeczne krytyki pod 
swoim adresem. W ostatnich latach doświadczyła tego wybitna siatkarka, reprezentant 
Polski w piłce nożnej, czy pewien znany skoczek narciarski. Dlatego zanim wyślemy 
młodego sportowca „po naukę”, zastanówmy się nad wszelkimi aspektami takiej nauki. 
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