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Pracę tę dedykuję wszystkim zawodnikom i szkoleniowcom,  
którzy realizują zasadę „razem możemy więcej”  

Juntos podemos mas 
 
 

Twórczy i korzystny wpływ coachingu sportowego  
na efekty pracy treningowej 

 
 

Coaching to metoda osobistego doskonalenia, która opiera się przede wszystkim na 
diagnozowaniu i uaktywnianiu czyjegoś potencjału sportowca oraz wypracowaniu 
umiejętności wykorzystania tego potencjału do osiągania upragnionych i zamierzonych 
celów przez jednostkę. 

Coaching osobisty w ujęciu sportowym to wejście w partnerską relację pomiędzy 
zawodnikiem, a coachem (trenerem), w której głównym beneficjentem jest zawodnik, 
świadomy swoich marzeń, celów i możliwości oraz w pełni gotowy do rozwijania swoich 
skrzydeł. Żeby tak się stało musi być on wyposażony w niezbędne środki szkoleniowe 
(obiekty sportowe, broń, tarcze, amunicja, sprzęt, wyposażenie osobiste itp.) oraz 
organizacyjne i logistyczne zabezpieczenie tego procesu w miejscu stałego pobytu oraz 
na zgrupowaniach w których uczestniczy. Głównym celem coachingu jest pomoc 
zawodnikom w obiektywnym ustaleniu, gdzie znajdują się w chwili obecnej, a gdzie chcą 
znaleźć się w przyszłości oraz stworzenie dobrego planu, który pozwoli zawodnikowi to 
osiągnąć. Zasadniczym krokiem na drodze coachingu jest praca mentalna zawodnika 
(samoakceptacja), ponieważ to ona jest warunkiem zmiany (poprawy) osiągnięć. 
Podstawą zaś do osiągnięcia radykalnej i trwałej jakości swojego życia jest 
wprowadzenie tzw. siedmiu kroków milowych (Blanchard, Homan 2004): 
1. Bądź Panem swojego świata 
2. Określ swoje normy postępowania i egzekwuj ich przestrzegania 
3. Wykorzystaj skutecznie swoje talenty 
4. Zadbaj o zaspokojenie swoich niezbędnych potrzeb 
5. Wyeliminuj wszystkie czynniki rozpraszające optymalną realizację swoich celów 
6. Wytycz granice swoich możliwości i broń ich 
7. Szanuj i chroń swoje priorytety sportowe i życiowe 

Coaching osobisty jest więc w znacznej mierze oddziaływaniem na procesy myślowe 
i percepcję zawodnika, tym bardziej, że przedstawione poniżej informacje uzasadniają 
konieczność przeznaczenia niezbędnej ilości czasu na pracę w skierowaniu myśli 
zawodnika w pożądanym kierunku. Jak wiemy mózg człowieka produkuje około 85 
tysięcy myśli dziennie (za Stosik, Leśniewska 2013). Część z tych myśli związana jest 
z czynnościami bieżącymi, jednak jak wiemy wiele z nich dotyczy tematyki związanej 
z doskonaleniem człowieka w różnych jego aspektach. Dotyczy to w szczególności osób, 
które podejmują się współzawodnictwa sportowego i praktykują regularny trening. 
Coaching jest więc intelektualizacją i dyscyplinowaniem procesu rozwoju osobowego 
i treningowego. 

 
Coaching osobisty jako skuteczna forma rozwoju sportowca 

Forma coachingu osobistego jest najbliższa aktywności sportowej i bardzo często 
pomaga w tworzeniu nowych zbiorów, zasad, tak by żyć i działać w zgodzie z innymi, ale 
w oparciu o nasze pragnienia i rzeczy dla nas ważne czyli priorytety i normy 
postępowania. Nasze priorytety są fundamentem, na którym budujemy całe nasze życie, 
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normy postępowania stanowią zaś określone praktyki i zachowania, które sami sobie 
narzucamy, to one stanowią nasz model postępowania, niektóre ich przykłady: 

 dotrzymuję słowa, 
 staram się być punktualny, 
 jestem szczegółowo przygotowany do wyjazdów sportowych i innych, 
 startuję dobrze przygotowany do walki sportowej, technicznie, mentalnie, 

fizycznie i taktycznie oraz sprzętowo, 
 dbam o zdrowie poprzez stosowanie właściwego odżywiania, ubioru oraz 

codziennych ćwiczeń ruchowych, 
 trenuję systematycznie według przyjętego planu szkoleniowego, 
 w relacjach z innymi stosuję zasadę „fair play”. 
 pokonuję różnicę zdań bez zbędnych emocji na zasadzie siły spokoju 
Normy postępowania zawsze są ściśle powiązane z priorytetami osobowymi. Jeśli 

określisz swoje priorytety to Twoje normy staną się jasne i akceptowalne. Przyjęte normy 
stosuj jedynie do siebie, a z innymi ludźmi unikaj konfliktów poprzez przyjęcie sytuacyjnie 
wspólnych norm (szkoda tracić dobrą energię). Dotyczy to zwłaszcza wyjazdów 
sportowych, wspólnego zamieszkania w pokoju, przygotowania do startu itp. Osobisty 
coaching zawodnika może stanowić serię werbalnych i mentalnych wzmocnień 
budujących poczucie własnej wartości zawodnika, jego pewność siebie, a także 
adekwatnej jego samooceny. Zawodnik powinien wykonać szereg zadań w procesie 
rozwoju osobistego i doskonalenia wybranych cech determinujących sukces sportowy. 
Proces ten należy rozpocząć od poniższych kroków (Stosik, Leśniewska 2013): 
1. Określ swój cel i bądź świadomy swoich silnych stron oraz kierunku, do którego 

zmierzasz. 
2. Przeanalizuj siebie i wzbogać wiedzę o sobie, po to byś był świadomy jakie są Twoje 

słabe strony lub w czym czujesz się mniej pewnie. 
3. Walcz ze swoimi złymi nawykami, zmiany te wymagają wysiłku, a przyzwyczajenie do 

złych nawyków to efekt lenistwa. 
4. Myśl o sobie pozytywnie, doceniaj się i miej do siebie sympatię, będzie to budować 

Twoje poczucie własnej wartości – to silne strony pozwolą osiągnąć Ci sukces, więc 
nie deprecjonuj się, ale doceniaj siebie. 

5. Myśl pozytywnie o przeszłości, kiedy odczuwasz zwątpienie przypominaj sobie swoje 
sukcesy. Będzie to budować Twoją skuteczność, ponieważ już sporo osiągnąłeś. 

6. Uśmiechnij się i bądź optymistą, bądź aktywny i podejmuj efektywne działania, 
bierność sprzyja negatywnym emocjom i nie uczyni Ciebie mistrzem. 

7. Podziwiaj innych, ale nie porównuj ich ze sobą, pomyśl, że są rzeczy, których jeszcze 
nie opanowałeś, ale to jest tylko kwestią czasu. 

8. Twoje lęki są naturalne, oswajaj się z nimi, im lepiej je poznasz i zrozumiesz, tym 
bardziej pomogą Ci zmobilizować się do działania i je pokonać. 

9. Słuchaj innych i traktuj ich opinie jako życzliwą krytykę, a nie jak atak personalny. 
10. Nie jesteś w stanie wszystko sam zauważyć, więc uwagi innych mogą Tobie pomóc 

robić to lepiej. 
 
Przy braku pewności swoich działań, do których zmierza zawodnik, warto by on postawił 

sobie cele coachingowe ujęte w poniższych pytaniach (Stosik, Leśniewska 2013): 
 Co chcesz osiągnąć w życiu i sporcie? 
 Jakich rezultatów sportowych pragniesz? 
 Jakie wyniki są możliwe w planowanym okresie szkoleniowym? 
 Jak się zmieni Twoja sytuacja, jeśli osiągniesz zamierzone cele życiowe i 

sportowe? 
 Co można i należy zmienić w Twoim zachowaniu, by wyznaczone cele były 
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osiągalne? 
 Jakim wyzwaniom musisz sprostać? Jakie zachowania musisz zmienić? By być 

bardziej skuteczny? 
 Czy Twoje wyzwania osobiste i zawodowe są kompatybilne z Twoimi 

wyzwaniami sportowymi? 
 Co już wiesz o możliwościach osiągnięcia sukcesu, a czego Tobie jeszcze brak 

by zamierzone cele osiągnąć? 
 
Efektywność coachingu sportowego zależy od: 
 Dojrzałości osobowej zawodnika i coacha (trenera) 
 Dyscypliny pracy treningowej 
 Profesjonalizacji szkolenia sportowego 
 Uczciwej i rzetelnej współpracy 
 Pomysłowości inicjatyw w swoim doskonaleniu 
 Profesjonalnego zabezpieczenia procesu treningowego 
 Kontroli i autokontroli pracy treningowej 
 Chęci bycia możliwie najlepszym (ważnym jest aby wszyscy chcieli chcieć iść tą 

drogą rozwoju) 
Coaching sportowy więc, to dojrzałe mentalnie i efektywne technologicznie praktyczne 

działanie, w złożonych warunkach naszej rzeczywistości.  
Cel ten skuteczniej możemy realizować przez coaching, a przede wszystkim przez 

(Stosik 2013): 
 doskonalenie wewnętrznej harmonii,  
 lepsze funkcjonowanie w środowisku,  
 skuteczniej radzić sobie z problemami,  
 skupiać się na realizacji swoich celów i poprawianiu jakości pracy,  
 doskonalić zdolność myślenia strategicznego,  
 inspirować siebie oraz zespół do efektywnej pracy,  
 poprawić komunikację z współpracownikami (pomiędzy trenerem, zawodnikami 

a kierownictwem), 
 poprawić adaptację do trudnych warunków startowych jak i organizacyjno-

logistycznych,  
 lepiej panować nad emocjami,  
 uzyskać satysfakcję z osiąganych wyników.  
 
Coaching sportowy jego cele i założenia (Stosik 2013): 
 lepiej panować nad emocjami w trakcie zawodów, 
 przezwyciężać ograniczające przekonania i negatywne myślenie, 
 zyskać większą wiarę w sukces i zwycięstwo, 
 zyskać większą koncentrację w czasie zawodów, 
 zyskać większą świadomość swojego ciała w trakcie treningu lub zawodów, 
 zintegrować ciało i umysł, 
 sformułować motywujące cele, 
 zaplanować rozwój kariery, 
 posiąść umiejętność utrzymywania szczytowej formy, 
 podtrzymywać dostępność do swoich zasobów, 
 polepszyć komunikację w zespole/ z trenerem, 
 zyskać większą motywację do treningów, 
 zmaksymalizować efekty i rozwijać mocne strony, 
 pokonywać własne słabości, 
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 znaleźć rozwiązania dla problemów, 
 przełamać narzucone bariery i przekraczać granice.  
 
Grupą, która w największym stopniu może skorzystać z coachingu sportowego, są 

osoby zaangażowane w aktywność fizyczną, których celem jest poprawa swoich 
osiągnięć i ogólnego funkcjonowania. Udział w procesie coachingu sportowego pozwoli 
sportowcowi: 

 określić indywidualnie cele dla własnego rozwoju (psychologiczne, fizyczne, 
techniczne, taktyczne), 

 rozpoznać własne mocne i słabe strony w odniesieniu do uprawianej dyscypliny,  
 rozwinąć umiejętność korzystania z własnego doświadczenia oraz rozwój 

własnego potencjału (uruchomienie rezerwy), 
 nauczyć się radzić sobie z presją i rywalizacją, a także rozwinąć umiejętność 

współpracy grupowej i prawidłowej komunikacji wewnątrz zespołu i środowiska 
sportowego, 

 przygotować się na trudne sytuacje w czasie treningów i zawodów oraz nauczyć 
się zmniejszać koszty emocjonalne związane z przegraną, 

 uzyskać wsparcie w radzeniu sobie ze stresem związanym ze startami 
w zawodach, 

 zrozumieć, zidentyfikować i/lub wypracować zestaw własnych rutyn przed 
treningowych, przedstartowych, startowych i po-startowych, w tym doskonalić 
techniki relaksacyjne łatwe do zastosowania przed startem, 

 popracować nad koncentracją przed i w trakcie startu w zawodach, 
 wypracować sposób na połączenie aktywności sportowych z pozostałymi 

obszarami życia.  
Sukces sportowy zależy od bardzo wielu czynników. Ich długą listę otwierają te 

najbardziej istotne jak przygotowanie kondycyjne, specjalistyczne i bardzo ważne 
przygotowanie mentalne, dobrany odpowiednio cykl treningowy oraz odpowiednio 
wyszkolony sztab trenerski. Jeżeli zawodnicy znajdą wspólny język z zespołem 
szkoleniowym, a cele będą realizowane odpowiedzialnie, szczerze i skutecznie to stosując. 

Obecne zmiany w programie Igrzysk Olimpijskich w strzelectwie obejmują 
powiększenie z czterech do sześciu konkurencji strzelanych z broni pneumatycznej na 
dystansie 10 m (Ppn mix i Kpn mix) i zlikwidowanie dwóch  z sześciu  konkurencji 
kulowych (Pdw 60, 50m i Kdw 60l, 50 m) powodują ułatwienia treningu również metodą 
coachingu dla zawodników studiujących oraz rozpoczynających pracę zawodową. Daje 
to szansę uchronienia przed przedwczesnym zakończeniem kariery dla wielu 
uzdolnionych młodych zawodników. Również stwarza to możliwość na podstawie 
przytoczonych przykładów osobowych dla później rozpoczynających przygodę ze 
strzelectwem sportowym (nie będących profesjonalnymi strzelcami) na obiecujący rozwój 
swojego talentu. Działania Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, popierają taki 
kierunek szkolenia poprzez zakup indywidualnych tarcz elektronicznych oraz innego 
sprzętu. Wiele Regionalnych Związków Strzelectwa Sportowego i klubów strzeleckich 
również aktywnie uczestniczy w tym procesie.  

Reasumując: coaching to jedna z bardziej skutecznych metod osiągania celów 
rozwojowych tak w prywatnej jak i zawodowej sferze życia. Skuteczne wdrażanie 
niezbędnych zmian, korzystanie w życiu codziennym z wiedzy nabytej w trakcie szkoleń 
jest gwarancją korzystnego rozwoju. To wyzwanie jest trudne do osiągnięcia dla wielu 
sportowców, ponieważ trudno uporać się ze złymi przyzwyczajeniami, a łatwo wrócić do 
starych złych nawyków i nieefektywnych metod postępowania. Zdajemy sobie sprawę, 
że tego rodzaju nawyki nie są skuteczne i musimy je zmienić. Te złe nawyki 
i niedociągnięcia możemy poprawić, a nawet zlikwidować poprzez coaching. Jest to więc 
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bardzo dobry sposób, w którym coach (trener) współpracuje z zawodnikiem oraz wspiera 
go w określaniu i osiąganiu celów sportowych przy wykorzystaniu wspólnie dobranych 
skutecznych metod coachingowych. 
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