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Wstęp  
Zebranie danych i informacji do poniższego opracowania było możliwe dzięki 

prowadzeniu przez nas indywidualnych kart zawodników Kadry Narodowej, a także 
innych notatek. W ramach indywidualizacji szkolenia każdy zawodnik Kadry Narodowej 
seniorów otrzymuje przed sezonem plan przedsięwzięć szkoleniowych obejmujących 
treningi, zawody, konsultacje, zgrupowania itp. Plany te są plastyczne i wymagają stałego 
nadzoru ich realizacji. Np. udział w planowanych zawodach zagranicznych jest często 
uzależniony od przejścia lub nie, eliminacji. W związku z powyższym brak kwalifikacji do 
imprezy zmusza nas do bieżącego korygowania treści mikrocykli w planie zawodnika. 
Szczegółową Ilość treningów specjalistycznych oraz ich obciążenia treningowe 
planujemy zwykle na okres nie dłuższy niż sześciu kolejnych mikrocykli . Sugerujemy 
zawodnikom także ilość i jakość treningów ogólnorozwojowych, które powinni odbywać. 
Średnio, raz na miesiąc otrzymujemy od zawodników potwierdzenia realizacji ich 
indywidualnych zadań, które przenoszone są do kart realizacji. Notujemy wyniki 
zawodów, zachowania w czasie zawodów itp. W czasie konsultacji szkoleniowych 
potwierdzamy z zawodnikami uzyskane od nich dane. W ten sposób powstaje materiał 
statystyczny dzięki któremu możliwa jest analiza przyczyn postępów lub degradacji 
wyników. W ten sposób w okresie 2013-2016 prowadziliśmy dokumentację sześciu 
najlepszych strzelców w Kadrze Narodowej seniorów, w tym Aleksandry Jarmolińskiej. 
Niniejsze opracowanie jest zbiorem danych dotyczących przygotowań Aleksandry 
Jarmolińskiej do kwalifikacji, a następnie do startu w Igrzyskach Olimpijskich w Rio 2016. 

Uwaga: w preferowanym przez nas systemie szkolenia sezon nie jest równoznaczny 
z rokiem administracyjnym. Sezon zwyczajowo kończymy w okolicach 15 października 
w danym roku i rozpoczynamy następny sezon około 15 listopada. Przerwa roczna (okres 
przejściowy) w zajęciach Kadry Narodowej trwa więc miesiąc. Od 15 listopada zaczyna 
się okres przygotowawczy do następnego sezonu i roku kalendarzowego. 

  
Aleksandra Jarmolińska  

Aleksandra Jarmolińska rozpoczęła swą 
przygodę z rzutkami w warszawskiej Legii 
w 2004 roku. Miała wtedy 14 lat. Uczyła się 
strzelać z broni FN Browning, pod kierunkiem 
trenera Władimira Yukhatova i zamiennie pod 
kierunkiem Iriny Yukhatov. Pierwsze 
poważniejsze sukcesy zaczęła odnosić 
w konkurencji SKEET 75 już w 2007 roku, 
poprawiając rekord Polski juniorek młodszych 
i zdobywając złoty medal w zawodach FOOM. 
Od 2008 roku strzela z broni Beretta i zaczyna 
odnosić poważne sukcesy w swojej kategorii 
wiekowej, na arenie międzynarodowej (fot. 2.). 
W 2008 zdobywa Mistrzostwo Europy. W 2009 

Fot. 1. Aleksandra Jarmolińska  
jako juniorka młodsza 
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zdobywa srebrny medal Mistrzostw Europy oraz piąte miejsce w Mistrzostwach Świata. 
W 2010 zdobywa czwarte miejsce w Mistrzostwach Świata kończąc karierę w juniorkach. 
W 2011 jest w grupie seniorek. Zaczyna studiować bioinformatykę i biologię systemów 
na Uniwersytecie Warszawskim. W 2012 jest w dalszym ciągu naszą najlepszą 
zawodniczką Kadry Narodowej w SKEET 75, dzięki czemu, od 2013 jest brana pod 
uwagę w przygotowaniach do IO w Rio. W 2014 czyni dalsze postępy sportowe, a w 2015 
pobija wszystkie swoje rekordy w strzelectwie sportowym (tab. 2.). Dzięki tym wynikom 
staje się szczęśliwą posiadaczką QP do Rio de Janeiro i w efekcie reprezentantką Polski 
na tę Olimpiadę. Pracę magisterską „Effective algorithms for the supertree problem” broni 
na UW 24.09.2015. Od października 2015 staje się doktorantką w Kolegium na 
Międzywydziałowych Interdyscyplinarnych Studiach Matematyczno-Przyrodniczych 
Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje jednocześnie w Centrum Nowych Technologii UW 
i przygotowuje się do startu w Olimpiadzie. W Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro 
startowała w dniu 12.08 2016 zajmując 12 miejsce.  

 
Fot. 2. Pierwsze sukcesy i medale w kategorii juniorek 

 

Przygotowania 2013-2016  

Opieka psychologa sportowego  
Psycholog sportowy Pan Dariusz Nowicki poznał zawodniczkę Aleksandrę 

Jarmolińską w roku 2011 przy okazji realizowanych badań w ówczesnym programie 
SIOKO (Silna i Odporna Kadra Olimpijska). W tym czasie nie zajmował się nią 
indywidualnie, a program SIOKO zakończył się przed Olimpiadą w Londynie. W okresie 
2013-2015 zawodniczka nie współpracowała z psychologiem sportowym. Wraz 
z zawodniczką staraliśmy się sami znaleźć remedium na pokonywanie przez nią stresu 
startowego. Początki były trudne. Nasze starania przyniosły pozytywne rezultaty w 2015. 
Po wyrównaniu rekordu Świata 75/75 w 2015 zawodniczka poczuła się silniejsza oraz 
nabrała pewności siebie. Potrafi już z powodzeniem opanowywać stres w czasie 
decydujących serii. Ponieważ psychologiczne przygotowanie zawodnika jest procesem 
ciągłym to od lutego 2016 nawiązaliśmy ściślejszą współpracę z psychologiem 
sportowym Panem Dariuszem Nowickim. Pan Nowicki odbył z zawodniczką kilkanaście 
sesji. Współpraca trwała aż do wyjazdu zawodniczki na I.O. W przygotowaniach 
olimpijskich 2016 współpraca psychologa z zawodniczką obejmowała: 

 badania diagnostyczne i monitoring rozwoju wybranych cech psychomotorycznych 
oraz osobowościowych (z wykorzystaniem badań komputerowych testem 
amerykańskim „Focus for Success” oraz ew. w dalszym etapie standardowych 
testów psychologicznych),  
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 umiejętności samokontroli emocji (aparaty i programy komputerowe z funkcjami 
biofeedback – biologiczne sprzężenie zwrotne): m.in. polski Sita, fiński Polar 
Ventage, amerykański Freeze-Framer) 

 ćwiczenia rozgrzewkowe kształtujące czucie własnego ciała oraz rozwijające 
koordynację wzrokowo-ruchową (relaksacja progresywna, stretching i metoda 
Dennisona) 

 sportowy trening psychologiczny (tzw. trening mentalny) ukierunkowany na rozwój 
umiejętności relaksacji, kształtowanie motywacji i koncentracji zadaniowej, 
samokontroli emocjonalnej oraz budujący poczucie pewności siebie w sytuacjach 
startowych  

 spotkania coachingowe: rozmowy i ćwiczenia ukierunkowane na rozwój osobisty. 
 

Opieka fizjoterapeuty  
Edmund Cichomski jest wysokiej klasy fizjoterapeutą, który towarzyszył zawodnikom 

w strzelaniu do rzutków w ciągu całego cyklu czteroletniego 2013-2016 (tab.1.). 
Aleksandra Jarmolińska mogła korzystać z jego usług praktycznie w dowolnym czasie, 
ponieważ Pan Edmund Cichomski przyjmował zawodników w razie potrzeby również 
poza akcjami szkoleniowymi w swoim gabinecie w Łodzi. W tym czteroleciu Interwencje 
u zawodniczki miały zwykle na celu usuwanie jej zmęczenia po podróżach lub usuwanie 
zmęczenia potreningowego. Czasem stosowane były zabiegi rozluźniające lub 
usuwające ból. Poniżej zestawienie obecności Edmunda Cichomskiego w akcjach 
szkoleniowych strzelców do rzutków w 2016. 

Tab. 1. Obecność Pana Edmunda Cichomskiego z zawodnikami w strzelaniu do rzutków 2016 

Akcja szkoleniowa Data Miejsce akcji zgodnie z jej 
realizacją (miasto) konsultacje, zgrupowania, zawody od do 

ZM GP Cypr 06.03 14.03 Nikozja  
I PŚ Cypr  16.03 25.03 Nikozja  
Konsultacja szkoleniowa  05.04 11.04 Bydgoszcz 
II PŚ Rio de Janeiro Brazylia  12.04 25.04 Rio de Janeiro  
ZM Open Green Cup  18.05 31.05 Włochy  
III PŚ San Marino  01.06 11.06 San Marino  
ME Lonato Włochy  03.07 13.07 Lonato - Włochy  
Nieobecny  04.08 15.08 Rio de Janeiro  

 
Opieka lekarska  

W czteroleciu przygotowania do Olimpiady zanotowano tylko kilka okresów niepełnej 
zdolności zawodniczki do treningów i zawodów. W 2013, w okresie 18.11.-15.12. 
zawodniczka była zmuszona przerwać treningi ze względu na kontuzje stawu barkowego. 
W 2014 w dn. 11.09. w przeddzień wylotu na Mistrzostwa Świata do Grenady zaczęła 
odczuwać ból spowodowany utrudnieniem krążenia w podudziu, zaczęła kuleć, co 
niewątpliwie miało niekorzystny wpływ na jej wynik w Mistrzostwach. W tym samym roku 
w dniu 23. 09. zawodniczka przeszła operację usunięcia wyrostka robaczkowego co 
spowodowało konieczność jej rezygnacji z zawodów o Mistrzostwo Polski Seniorów 
i z AMŚ w Al Ain. W latach 2013 do 2014 zawodniczka korzystała z badań lekarskich 
w COMS Warszawa oraz z ogólnodostępnej opieki lekarskiej w Warszawie. W zakresie 
prewencji oraz ochrony zdrowia zawodniczka kontaktowała się z dr Moniką Skrzypiec-
Spring. Ich ścisła współpraca datuje się od września 2014, kiedy to Aleksandra uległa 
kontuzji na dzień przed wylotem na Mistrzostwa Świata w Grenadzie. Od tamtego czasu 
Pani Monika Skrzypiec Spring starała się monitorować stan zdrowia zawodniczki. 
Jednocześnie, zapewniała zawodniczce dostęp do sprawdzonych odżywek 
i suplementów diety. Przekazywała zawodnikom w strzelaniu do rzutków aktualności 
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światowe w walce z dopingiem ogłaszane przez WADA. Uświadamiała niebezpieczeństwa 
wynikające z niekontrolowanego brania leków i odżywek, a także uczulała zawodniczkę 
na właściwą współpracę z kontrolującymi doping w systemie ADAMS. Pani Monika 
Skrzypiec-Spring była obecna w ekipie lekarzy polskiej misji olimpijskiej w Rio. W trakcie 
sezonu 2016 Aleksandra Jarmolińska cieszyła się ogólnie dobrym stanem zdrowia. Nie 
zanotowaliśmy żadnej poważniejszej kontuzji ani urazu.  
 
Używany sprzęt specjalistyczny  

Wraz z zawodniczką staraliśmy się, aby broń zawodniczki była stale kontrolowana 
i sprawna. Aleksandra Jarmolińska w czteroleciu 2013-2016 strzelała z tej samej broni 
Beretta 682 Gold. Łoże tej broni zostało do niej dopasowane w rusznikarni Esseviere w 
Gardone Val Trompia we Włoszech. Przez cztery lata używaliśmy na zawodach 
wyłącznie włoskiej amunicji RC 4 Champion 9,5, a na treningach poza okresem 
startowym amunicji RC 2 9,5 lub na wiosennych zgrupowaniach zagranicznych amunicji 
hiszpańskiej. Zawodniczka tylko raz zmieniła kamizelkę strzelecką. Przy wymianie butów 
sportowych zwracała uwagę, aby w nowych butach, kąty nachylenia podeszwy oraz 
powierzchnia spodnia podeszwy były identyczne jak w obuwiu używanym uprzednio. 
Aleksandra używa okularów Randolph Falcon o szkłach wymiennych. Używała głównie 
szkieł w dwóch podstawowych kolorach: żółtym i czerwonym. Przed sezonem olimpijskim 
2016 przygotowaliśmy dla Aleksandry broń zapasową o bardzo zbliżonych parametrach 
do aktualnie używanej przez nią. w razie awarii, zniszczenia, czy też zagubienia broni, 
z której strzelała mogła wykorzystać zapasową. Łoże w broni zapasowej dopasowaliśmy 
w tej samej rusznikarni Esseviere, jako ulepszoną kopię łoża istniejącego.  
 
Trening ogólny 

Od 2011 Aleksandra Jarmolińska brała udział w organizowanych w czasie konsultacji 
i zgrupowań zajęciach ogólnorozwojowych zarówno w okresach przygotowawczych jak 
i w okresie startowym. W czasie pobytu w Warszawie uczęszczała w miarę możliwości 
na dwa treningi ogólne w tygodniu. Treningi te 
miały formę zorganizowaną na Uniwersytecie 
Warszawskim, gdzie prowadzonych jest kilka 
sekcji sportowych. Dodatkowo, Aleksandra 
sporo gimnastykowała się w domu. Z zajęć, na 
które uczęszczała warto wymienić: Climbing 
Wall tj. trening wspinania się na ściankę, yogę, 
a ostatnio elementy gimnastyki akrobatycznej. 
Gimnastykę akrobatyczną trenowaliśmy jako 
grupa strzelców do rzutków praktycznie od 2013 
na każdych konsultacjach w Bydgoszczy. 
Zajęcia prowadził trener gimnastyki klubu 
Zawisza. Celem było opanowywanie własnego 
strachu, poprawa koordynacji, poprawa czucia 
własnego ciała i równowagi, a w sumie poprawa 
motoryki. Staraliśmy się urozmaicać zajęcia 
ogólnorozwojowe poprzez poznawanie 
i stosowanie różnych form ruchu. W czteroleciu 2013-2016 Aleksandra Jarmolińska 
wykonywała: ćwiczenia równoważne, grała w siatkówkę, koszykówkę, piłkę nożną, 
w badmintona, ćwiczyła na siłowni. Stosowane obciążenia miały w 90% charakter 
tlenowy i miały na celu poprawę koordynacji wzrokowo – ruchowej lub poprawę 
równowagi czy też szybkości. W okresie startowym dużą wagę przywiązywaliśmy do 
zajęć rekreacyjnych takich jak, spływy kajakowe, go-kart, paintball, wycieczki rowerowe, 
które to zajęcia usuwały znużenie treningiem specjalistycznym (fot. 4.).  

Fot. 3. Salto w tył – Bydgoszcz 2015 
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Fot. 4. Trochę rekreacji – Granada 2016 

Trening specjalistyczny 
Trening specjalistyczny realizowany był głównie poprzez: trening techniki strzeleckiej, 

trening wytrzymałości specjalnej, trening szybkości specjalnej oraz przygotowanie 
i ulepszanie taktyki. W treningu techniki strzeleckiej można było rozróżnić akcenty 
polepszające technikę strzelania do pojedynczych rzutków, do dubletów, trening finałów, 
serie kontrolne w różnych konfiguracjach, zawody kontrolne czy też inne zawody. Trening 
wytrzymałości specjalnej miał miejsce głównie we wstępnej fazie okresu 
przygotowawczego. Trening szybkości specjalnej pojawiał się w okresie startów 
kontrolnych. Wszystkie, wyżej wymienione treningi miały miejsce w zajęciach 
specjalistycznych i realizowane były oddzielnie lub w żądanych proporcjach w czasie 
łączonych tematów treningów. Akcenty treningowe realizowane były przez pracę o różnej 
objętości i intensywności, charakterystyczną, dla różnych rodzajów treningu (patrz tab. 2 
i rys. 1.). 

Sezon 2013 poświęciliśmy na zmianę techniki strzeleckiej reprezentowanej uprzednio 
przez Aleksandrę Jarmolińską. W sezonie 2014 z powodzeniem doskonaliliśmy jej nową 
technikę strzelania, którą posługuje się do dnia dzisiejszego. 

Taktyka  
W minionym czteroleciu przywiązywaliśmy sporą wagę do wszystkich możliwych 

zagadnień związanych z taktyką. Skompletowaliśmy stały ubiór zawodniczki, w którym 
występuje na zawodach. Opracowywaliśmy model rozgrzewki do użytku przed serią na 
zawodach, sposób wypoczynku w trakcie serii, sposób wypoczynku między seriami, 
sposób zachowania w trakcie finałów, sposób odnoszenia się do sędziego 
prowadzącego, wymagane zachowanie w czasie awarii urządzeń, sposób 
przemieszczania się po standzie w czasie upałów i deszczu itp. Staraliśmy się 
wypracować timing zachowań, tzn., kiedy zaczynamy rozgrzewkę, kiedy zmierzamy 
w kierunku standu, od kiedy ze sobą nie rozmawiamy itp. Określiliśmy sposób odżywiania 
się w czasie zawodów i przed zawodami, ustaliliśmy czas uzupełniania cukrów prostych 
i płynów. Używamy stale tej samej amunicji i broni co też jest elementem taktyki. W czasie 
niektórych treningów symulowaliśmy nieprawidłowe loty i doloty rzutków, aby utrudnić 
trening. Ta forma ćwiczeń należy również do treningu techniki, ale użycie jej jest skutkiem 
taktyki przygotowań. W 2016 Aleksandra Jarmolińska startowała bez powodzenia 
w teście olimpijskim – Pucharze Świata w Rio de Janeiro, uzyskując swój najsłabszy 
wynik w sezonie 64/75 (rys. 6.). Startujące tam zawodniczki były zaskoczone 
nieprawidłowymi dolotami rzutków dymnych Laport, które ze względu na panującą tam 
wilgoć nie „trzymały” torów i regulaminowych dolotów. Zawodniczki były też zaskoczone 
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dziwnymi kolorami standów – strzelnic. Budki były pomalowane na agresywny, 
ciemnozielony kolor, a wszystkie ścieżki, po których poruszały się zawodniczki w czasie 
serii były w kolorze ostrym – niebieskim. Takiego połączenia kolorów nie ma na żadnej 
strzelnicy na Świecie. W związku z powyższym, na dwa miesiące przed Igrzyskami 
przygotowaliśmy w bardzo zbliżonych kolorach jeden stand na strzelnicy Aleksandry 
Jarmolińskiej w Rembertowie. Jednocześnie, zakupiliśmy z Francji identyczne rzutki 
dymne Laport jakie miały być wypuszczane w czasie I.O. W ten sposób, Aleksandra 
odbyła 8 treningów w warunkach bardzo zbliżonych do warunków na strzelnicy 
olimpijskiej. Powyższy fakt był bardzo dobrym przykładem przełożenia myśli taktycznej 
na konkretne, praktyczne działania. 

Ilość treningów 2013-2016  

Tab. 2. Treningi w latach 2013-2016 
 2013 2014 2015 2016 
Ilość treningów specjalistycznych  108 111 135 116 
Średnia objętość treningu w szt. amunicji  105 102 108 115 
Ilość treningów ogólnorozwojowych 79 61 82 90 

 
Rys. 1. Praca treningowa Aleksandry Jarmolińskiej. 

 
Wyniki sportowe Aleksandry Jarmolińskiej w sezonach 2013-2016 

Sezon 2013 
Aleksandra Jarmolińska ustanowiła w czasie Mistrzostw 

Polski nowy rekord Polski i swój rekord życiowy wynikiem 73/75 
(rys. 3.). Poza tym zdobyła: wynikiem 67/75 w Grand Prix 
Słowacji złoty medal, w Grand Prix Suhl zajęła piąte miejsce 
wynikiem 69/75, a w Grand Prix Brno zdobyła brązowy medal 
wynikiem 67/75 (tab. 3 i rys. 2.). 

Sezon 2014 
Największym sukcesem Aleksandry Jarmolińskiej w 2014 

było wyrównanie Rekordu Świata wynikiem 74/75 w czasie 
Pucharu Świata w Monachium, gdzie w finale zajęła piąte 
miejsce (rys. 4.).W Mistrzostwach Świata w Grenadzie uzyskała 
wynik 69/75 i zajęła 18 miejsce. Rano w dniu wyjazdu na zawody 
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Wielkość pola trójkątów wyznacznikiem ilości pracy treningowej.

Fot. 5. Brązowy medal 
– GP Brno 2013 
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przyszła na lotnisko kulejąc i skarżąc się na ból mięśnia dwugłowego podudzia. Obecna 
w Grenadzie, lekarz ekipy PZSS Pani Monika Skrzypiec-Spring od razu podjęła leczenie 
zawodniczki w celu umożliwienia jej startu. Zawodniczka była cały czas pod kontrolą 
lekarza, jednakże startowała kulejąc, co niestety odbiło się na jej wyniku (tab. 3 i rys. 2.). 

Sezon 2015  
Aleksandra Jarmolińska w Pucharze Świata w Gabali w Azerbejdżanie wyrównała 

Rekord Świata wynikiem 75/75 (rys.5.) a w finale zajęła czwarte miejsce. Powyższy wynik 
dał jej kwalifikację do I.O. w Rio de Janeiro 2016. Poza tym, uzyskała kilka dobrych 
wyników. W Pucharze Świata w Acapulco z wynikiem 70/75 miejsce siódme. 
W Igrzyskach Europejskich w Baku z wynikiem 71/75 miejsce siódme. W Mistrzostwach 
Europy w Mariborze ósme miejsce z wynikiem 71/75. W Grand Prix Brno złoty medal, 
a w Pucharze Emira w Kuwejcie brązowy medal. Aleksandra Jarmolińska zdobyła QP 
w czasie Pucharu Świata w Gabali w Azerbejdżanie i wykonała swoje zadanie sportowe 
na rok 2015 na 100%. Awansowała do grona pierwszej dwunastki w Pucharze Świata 
i brała udział w finale Pucharu (patrz tab. 3 i rys. 2.). 
 

Fot. 6. Trzeba ustalić jak trafiać i w co –  
IE BAKU 2015 

Fot. 7. Współrekordzistka świata 75/75. 
GABALA 2015 – przed finałem 

 

Sezon 2016 
W tym sezonie zawodniczka była czwarta na Grand Prix w Katarze z wynikiem 70/75. 

Zajęła trzecie miejsce w Grand Prix na Cyprze z wynikiem 72/75, a w Pucharze Świata 
na Cyprze z wynikiem 69/75 zajęła dziewiąte miejsce. W zawodach Green Cup zajęła 
piąte miejsce z wynikiem 71/75. W Mistrzostwach Europy w Lonato kompletnie zawiodła 
strzelając 66/75, tak zresztą jak i w Pucharze Świata w Rio gdzie uzyskała wynik 64/75 
W 2016 celem głównym było zdobycie jak najlepszego miejsca Aleksandry Jarmolińskiej 
na I.O. w Rio de Janeiro. Obciążenia treningowe i startowe w 2015 doprowadziły do 
uzyskania przez nią szczytowej formy w sierpniu (rys. 5.). W 2016 Olimpiada, odbywała 
się również w sierpniu. W sezonie 2016 powtarzaliśmy dla niej początkowo, podobny jak 
w roku 2015 program przygotowań. W okresie od 18.11.2015-02.04. czyli do Pucharu 
Wiosny włącznie, szkolenie Aleksandry Jarmolińskiej przebiegało bardzo prawidłowo 
i zgodnie z oczekiwaniami (rys. 6.). Od 13 do 17 mikrocyklu, w okresie startowym, 
nastąpiło załamanie procesu szkolenia zawodniczki charakteryzujące się wystąpieniem 
braku właściwych reakcji jej organizmu na bodźce treningowe. W dniu 23.03, 
w dwunastym mikrocyklu, zawodniczka poddała się szczepieniom proponowanym dla 
członków Kadry Olimpijskiej pretendujących do Rio de Janeiro. Był to zespół szczepionek 
zaaplikowany w ciągu jednego dnia i obejmował: WZW typu A i typu B, błonicę, krztusiec, 
tężec i dur brzuszny, i cholerę. W czasie spotkania z trenerami przedstawiciele 
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Ministerstwa Sportu twierdzili, że będą to jedynie szczepionki przeciw grypie południowo 
amerykańskiej.  

Szczepionki spowodowały osłabienie organizmu zawodniczki. Dodatkowo, w tym 
czasie zwiększyło się zaangażowanie zawodniczki w pracę zawodową na Uniwersytecie 
Warszawskim. Zawodniczka jest osobą bardzo ambitną i chciała z nowych obowiązków 
wywiązać się jak najlepiej. W rezultacie, w okresie od 28.03-27.04 obejmującym 
mikrocykle 13 do 17ego jej praca treningowa i występ w zawodach Pucharu Świata w Rio 
były zupełnie nie udane (rys. 6.) Uzyskała wynik 64/75 najsłabszy w sezonie. Po 
zrozumieniu sytuacji i zmotywowaniu zawodniczki, nastąpiła wyraźna poprawa jej 
zaangażowania w proces szkolenia. Odbyło się to kosztem jej pracy zawodowej. 
Poprawiły się jej wyniki: 68/75 na Grand Prix Brna oraz 71/75 na zawodach Green Cup. 
Nie doceniliśmy jednak poważnego, nawarstwiającego się u niej zmęczenia. Startując 
w Pucharze Świata w Baku już je wykazywała strzelając coraz słabsze serie 25, 22, 21. 
Po zawodach w Baku, na Mistrzostwach Europy w Lonato, Aleksandra wypadła bardzo 
słabo strzelając 66/75. Natychmiast po Mistrzostwach Europy zawodniczka otrzymała 
osiem dni urlopu od strzelania, a z pracy urlop bezpłatny aż do Igrzysk. Po wypoczynku, 
na nowo w pełni zaangażowała się w przygotowanie do I.O. 
 
Porównanie wyników sportowych Aleksandry Jarmolińskiej  
 

Tab. 3. Wyniki sportowe i średnie wyników w poszczególnych sezonach czterolecia. 
 2013 2014 2015 2016 

Średnia z trzech najlepszych wyników w roku 70,30 72,00 72,30 71 
Średnia z trzech najgorszych wyników w roku 64,33 65,33 66,33 66 
Średnia z wszystkich wyników w roku 67 68,3 69,6 68,36 
Najlepszy wynik na zwodach międzynarodowych 69 74 75 72 

 
 

 
Rys. 2. Wyniki sportowe Aleksandry Jarmolińskiej i ich średnie  

w poszczególnych sezonach czterolecia. 
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Korelacja obciążeń specjalistycznych i wyników sportowych u Aleksandry 
Jarmolińskiej 

 

Tab. 4. Wielkość obciążeń specjalistycznych do uzyskania pierwszego, drugiego i trzeciego 
szczytu formy w poszczególnych latach szkolenia 

 2013 2014 2015 2016 

ilość wystrzelanej amunicji w sezonie 11500 11475 14375 14600 

uzyskany wynik w trzecim szczycie formy  73 69 75 68 

ilość wystrzelanej amunicji do trzeciego szczytu formy  11325 10700 12250 13175 

uzyskany wynik w drugim szczycie formy  69 74 70 71 

ilość wystrzelanej amunicji do drugiego szczytu formy  8500 8225 8750 10025 

uzyskany wynik w pierwszym szczycie formy  68 71 70 72 

ilość wystrzelanej amunicji do pierwszego szczytu formy  6550 5675 5725 7000 

 
 

 
Legenda:  
W lewej podziałce pokazana jest ilość wystrzelanej amunicji w mikro-cyklu (kolor szary) w prawej podziałce 
wysokość wyniku na 75 możliwych (kolor czarny); linie przerywane to trend falowania obciążeń i trend 
krzywej formy sportowej. Czas oznaczony jest numerami tygodni, mikrocykli. 

Rys. 3. Korelacja obciążeń specjalistycznych i wyników w 2013 roku 
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Rys. 4. Korelacja obciążeń specjalistycznych i wyników w 2014 roku 

 

 
Rys. 5. Korelacja obciążeń specjalistycznych i wyników w 2015 roku 

 
 

PW Wr
I  RPP

II  RPP
Gp  Sarl

PŚ   Mon
ME Sarl

PŚ  Pek

ZM  Gre

ZM GrosMŚ   Gre

50

52

54

56

58

60

62

64

66

68

70

72

74

76

78

80

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

45 47 49 51 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41

w
yn

ik

ilo
ść

 a
m

un
ic

ji

nr mikrocyklu

ilość amunicji wynik Trend amunicji Trend wyników

Gp Emir

ZK Cypr

PŚ MekPŚ Al. Ain

IRPP

PŚ  LarnaGp Brno
II RPP

IE Baku ME
PŚ Gabal

III RPP

MŚ Lon

MP WrocFPŚ Cypr

50

52

54

56

58

60

62

64

66

68

70

72

74

76

78

80

0

100

200

300

400

500

600

700

800

45 47 49 51 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41

w
yn

ik

ilo
ść

 a
m

un
ic

ji

nr mikrocyklu

ilość amunicji wynik Trend amunicji Trend wyników



 Trening i wyniki sportowe Aleksandry Jarmolińskiej w cyklu olimpijskim do Rio… 119 

 

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

 
Rys. 6. Korelacja obciążeń specjalistycznych i wyników w 2016 roku 

 

Realizacja akcji szkoleniowych 2016  
W roku olimpijskim, przed startem w Igrzyskach Aleksandra Jarmolińska brała udział 

w akcjach szkoleniowych przedstawionych w tab. 5. 

Tab. 5. Akcje szkoleniowe zrealizowane przez Aleksandrę Jarmolińską w 2016 r. 

Akcja szkoleniowa od do 
Konsultacje Hiszpania - Malaga 10.01 18.01 
Zgrupowanie kondycyjne Szczyrk 23.01 30.01 
Konsultacje Hiszpania - Grenada 05.02 13.02 
ZM Grand Prix QUATAR 16.02 26.02 
Konsultacja szkoleniowa Wrocław 21.02 26.02 
ZM GP Nikozja Cypr 06.03 14.03 
I PŚ Nikozja Cypr 16.03 25.03 
Konsultacja szkoleniowa Wrocław 20.03 25.03 
Puchar Wiosny Wrocław 31.03 03.04 
Konsultacja szkoleniowa Wrocław 31.03 06.04 
I RPP Wrocław 14.04 17.04 
GP Gdańska 21.04 24.04 
II PŚ Rio de Janeiro Brazylia 12.04 25.04 
Konsultacje Warszawa 02.05 06.05 
ZM Frankfurt nad Odrą – Niemcy 04.05 08.05 
II RPP Poznań 04.05 08.05 
ZM Brno – Czechy 11.05 15.05 
Konsultacje Warszawa 18.05 22.05 
ZM Green Cup TODI – Włochy 18.05 31.05 
GP TRNAVA – Słowacja 02 06 05 06 
Konsultacje Warszawa 02 06 06.06 
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Akcja szkoleniowa od do 
III PŚ San Marino 01.06 11.06 
AMP ZK Wrocław 09.06 12.06 
Konsultacje Warszawa 11.06 16.06 
IV PŚ Azerbejdżan - Baku 16.06 27.06 
V Grand Prix Polski 22.06 25.06 
Konsultacja szkoleniowa Wrocław 02.07 05.07 

 

SKEET 75 - Aleksandra Jarmolińska i jej konkurentki  

Tab. 6 Ranking 20 najlepszych zawodniczek na świecie w konkurencji SKEET 75 

Rank Rating Name Nation Year of birth 

1/1 4114 Bacosi Diana ITA 1983 

2/2 3347 Cainero Chiara ITA 1978 

3/3 2469 Rhode Kimberly USA 1979 

4/4 1935 Jiewchaloemmit Sutiya THA 1986 

5/5 1758 Craft Morgan USA 1993 

6/6 1609 Wei Meng CHN 1989 

7/7 1464 Hill Amber GBR 1997 

8/8 1020 English Amber USA 1989 

9/9 987 Shakirova Albina RUS 1987 

10/10 816 Eleftheriou Andri CYP 1984 

11/11 783 Wei Ning CHN 1982 

12/12 776 Gil Melisa ARG 1984 

13/13 613 Wenzel Christine GER 1981 

14/14 480 Scocchetti Simona ITA 1985 

15/15 470 Jarmolińska Aleksandra POL 1990 

16/16 435 Lu Min CHN 1989 

17/17 392 Bartekova Danka SVK 1984 

18/18 368 Andreou Panagiota CYP 1995 

19/19 312 Anastassiou Lucie FRA 1993 

20/20 293 Di Marziantonio Chiara ITA 1995 
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Średnia wieku zawodniczek znajdujących się w pierwszej dwudziestce rankingu 
światowego wynosi 28,9 lat. Natomiast średnia wieku zawodniczek znajdujących się 
w pierwszej dziesiątce rankingu światowego wynosi 29,5 roku. Średnia wieku pierwszych 
pięciu zawodniczek rankingu to 32,2 . W pierwszej dwudziestce znajduje się tylko pięć 
zawodniczek młodszych od Aleksandry. Aleksandra Jarmolińska, która ma obecnie 26 
lat może z powodzeniem startować jeszcze w dwóch Igrzyskach Olimpijskich. 

Niepokojąco w latach 2013-2016 dla Aleksandry przedstawiał się problem jej 
dyspozycji czasowej i możliwości wyczynowego uprawiania sportu w porównaniu do 
zawodniczek światowego rankingu. Z pośród wymienionych 19 konkurentek rankingu 
tylko cztery zawodniczki (miejsce 7, 18, 19, 20) musiały godzić naukę ze sportem. 
Pozostałe mogły oddać się całkowicie strzelectwu, ponieważ z tego żyją i z tego mają 
pieniądze, lub mają pieniądze rodzinne. Aleksandra Jarmolińska musiała w 2016 
pogodzić studia doktoranckie i pracę zawodową ze sportem, a wcześniej uczelnię ze 
sportem. 

Z rozmów z trenerami zawodniczek z rankingu światowego wynika, że 
zaangażowanie ich podopiecznych w sport wynosiło średnio około 240 dni w roku 
kalendarzowym. Nie mam danych, ile z tych zajęć odbywało się poza miejscem 
zamieszkania. Osobiście wierzę w te informacje, ponieważ podobne było moje 
zaangażowanie, kiedy w latach 1972-1978 byłem uważany za jednego z trzech 
najlepszych zawodników SKEET na Świecie. Chińczycy w ogóle mieli problem ze 
zrozumieniem mojego pytania ponieważ tam zawodniczki były do dyspozycji cały rok 
mając tylko miesiąc urlopu. . W latach 2013-2016 zaangażowanie Aleksandry w sport 
wyczynowy, mierzone ilością dni w roku spędzonych poza miejscem zamieszkania 
wynosiło: w 2013 – 93 dni, w 2014 – 109 dni w 2015 – 142 dni w 2016 – 112 dni  

W 2015 uzyskała swoje najwyższe wyniki sportowe od kiedy uprawia strzelectwo 
(tab. 3. i rys. 2.). W 2016 mniejsza ilość dni wynika z opuszczenia dwóch startów 
planowanych po Igrzyskach. W czteroleciu, większość jej treningów specjalistycznych 
i ogólnych odbywała się w klubie, w Warszawie. Bardzo niekorzystnie dla Aleksandry 
przedstawia się porównanie realizowanych obciążeń treningiem specjalistycznym. 
Z rozmów z zawodniczkami i trenerami zawodniczek z rankingu światowego wynika, że 
realizują one obciążenia pomiędzy 15-30 tyś. sztuk amunicji rocznie. My z Aleksandrą, 
realizowaliśmy obciążenia pomiędzy 11-15 tys. sztuk amunicji rocznie (tab. 4.). 
W związku z powyższym, od początku cyklu olimpijskiego szukaliśmy wraz z Aleksandrą 
innych metod, które pozwoliły jej na sportowy postęp w skali międzynarodowej. 
Postawiliśmy na intelektualizację procesu treningowego, co przynosiło pozytywne 
rezultaty.  
 
Udział Aleksandry Jarmolińskiej w Igrzyskach Olimpijskich w Rio De Janeiro  

Określone zadania sportowe na Igrzyska Olimpijskie w Rio de Janeiro: 
Indywidualne zadania sportowe dla Aleksandry Jarmolińskiej zostały określone na 

dwa miesiące przed Igrzyskami. We wniosku o akceptację składu ostatecznego na I.O. 
złożonym w komisji szkoleniowej Min. Sportu i Turystyki od zawodniczki oczekiwano: 

 zdobycia na IO miejsca 7-12, 
 oraz osiągnięcia wyniku 70-72/75.  

 
Imię, nazwisko Plan Realizacja Wykonanie zadań 

Aleksandra Jarmolińska Wynik: 70-72 
Miejsce: 7-12 

68/75 
12 

Wykonanie zadania 
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Fot. 8. Jadę na Igrzyska Olimpijskie do Rio  

IO Rio de Janeiro  
Podróż do Rio odbyliśmy wspólnie z Olą w dniu 07.08. Ze względu na różnicę czasu 

do wioski olimpijskiej dotarliśmy 07.08 wieczorem. Jej trening planowany był z na 11 
sierpnia, a start na 12 sierpnia. Czas potrzebnej aklimatyzacji został wyliczony 
prawidłowo, zwłaszcza, że zawodniczka spędziła już w kwietniu tego roku 10 dni w Rio. 
Lecieliśmy z Warszawy, z przesiadką w Paryżu. Bezpośredni lot trwał 12 godzin. 
W wiosce mieliśmy bardzo dobre warunki zakwaterowania. Na strzelnicę i ze strzelnicy 
przejeżdżaliśmy autobusami organizatora Igrzysk. Czas dojazdu trwał średnio około 0,5 
godziny. W dniu 11.08 przeprowadziliśmy z powodzeniem trzy serie treningu na 
strzelnicy. Znając prognozę pogody na dzień startu, trenowaliśmy różne ustawienia 
potrzebne zawodniczce w czasie silnie wiejącego wiatru. 

IO Rio de Janeiro – zawody  
W czasie zawodów bardzo mocno wiało, a szybkość wiatru w porywach dochodziła 

do około 70 km/godz. Jednocześnie, wiatr niekiedy prawie całkowicie ustawał, aby po 
chwili wiać jeszcze silniej. Pomiędzy pierwszą i drugą serią Aleksandry wiatr dodatkowo 
zmienił kierunek praktycznie o 180 stopni. Wiele zawodniczek nie umiało sobie poradzić 
z tak zmiennymi warunkami. W trakcie rozgrzewek przed seriami byliśmy zmuszeni na 
„gorąco” wprowadzać korekty ustawień Aleksandry. W sumie wyniki w SKEET kobiet nie 
były wysokie. Było tylko pięć wyników 70/75 i powyżej. Szósta zawodniczka do finału 
miała wynik „tylko” 69/75 co zdarza się bardzo rzadko. Ciężkie warunki pogodowe 
spowodowały, że kilka bardzo utytułowanych zawodniczek strzeliły mocno poniżej 
oczekiwań. Słowaczka Bartekova 64/75, Cypryjka Eleftheriou 64/75, Angielka Allen 
64/75. Te uznane i utytułowane zawodniczki zajęły odległe miejsca. Do niewysokich 
wyników przyczynił się silny wiatr, a także specyfika lotów rzutków. Zastosowano nowe 
wyrzutnie Laporte oraz rzutki dymne w konkurencji i w finałach. Były to rzutki najnowszej 
generacji Laporte . W warunkach bardzo dużej wilgotności w Rio, proszek dymny klejony 
w rzutku ulegał również sklejeniu w swojej torebce. Sklejenie w różnych miejscach tej 
torebki powodowało nierówny rozkład ciężaru rzutka, który wyrzucony z maszyny 
zmieniał trajektorię lotu. W rezultacie zawodniczki strzelały do rzutków mających dolot od 
62 do 76 metrów. Regulaminowy dolot to 67 do 69 metrów w konkurencji SKEET. Na 
dodatek, brak było jakiejkolwiek regularności w otrzymywaniu rzutków o dziwnych 
trajektoriach. Strzelając w tych warunkach Aleksandra Jarmolińska zajęła miejsce 12, 
z wynikiem 68/75, w seriach 23, 23, 22. Uzyskała ten sam wynik, który uzyskały 
zawodniczki na miejscach 9-12. Aleksandra miała najsłabszą z nich ostatnią serię (22), 
toteż została sklasyfikowana na miejscu dwunastym. Do udziału w barażu o finał zabrakło 
jej jednego punktu. Po dwóch seriach strzelonych w ekstremalnie trudnych warunkach 
zajmowała miejsce siódme. W drugiej serii, w czasie jej strzelania uległ awarii mikrofon 
przetwarzający komendę zawodnika na wylot rzutka. Na stanowisku czwartym 
w dubletach podawała komendę dwa razy i rzutki nie wyleciały. Zgodnie ze swoją wiedzą 
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taktyczną zeszła ze stanowiska, skoncentrowała się ponownie, zajęła stanowisko 
i podała komendę. Rzutki znowu nie wyleciały. Po ponownej komendzie znowu nie 
wyleciały i wyleciały dopiero za trzecim razem, kiedy Aleksandra nie była już właściwie 
skoncentrowana. Strzeliła jedno zero. Aleksandra popełniła błąd taktyczny, ponieważ 
powinna była ponownie zejść ze stanowiska znowu po dwóch próbach, a nie upierać się 
aż do wylotu rzutka. Podobnie stało się w jej trzeciej serii na pierwszym stanowisku 
i również skończyło się zerem. Zaczęło się tak jak w poprzedniej serii awarią mikrofonu. 
Tym razem Aleksandra popełniła drugi błąd taktyczny, ponieważ celowo zmieniła 
tonację komendy, aby mikrofon zadziałał. Rzutek w końcu wyleciał i został chybiony. 
Zawodniczka była skoncentrowana bardziej na zmianie komendy, a niewystarczająco 
skoncentrowana na wylocie rzutka. To zero było praktycznie decydujące, że nie dostała 
się do finału. Wystarczy wspomnieć, że wymieniony rzutek nie należy do „trudnych”. 
W ostatnich ośmiu startach w 2016 tylko raz nie trafiła tego rzutka co oznacza, że jej 
stosunek trafień do niego w zawodach wynosił 47/48. Ola była jedyną zawodniczką 
w swojej grupie, której w czasie zawodów przydarzyły się dwie w/w awarie techniczne. 
Dodatkowo, można mówić o jej pechu w losowaniu grupy, w której strzelała. Sędziowie 
wylosowali ją w bezpośredniej bliskości z zawodniczką z Brazylii. W czasie strzelania 
Brazylijki, licznie przybyła publiczność biła jej brawo po trafieniu każdego rzutka. Była to 
sytuacja niecodzienna, ponieważ zwyczajowo publiczność nagradza brawami 
zawodniczki dopiero po serii, a nie w trakcie. Nie wpływało to pozytywnie na koncentrację 
Oli oraz czterech innych zawodniczek strzelających w tej grupie. 

Podsumowanie  
Mając na uwadze bardzo dobre strzelanie Aleksandry w bardzo trudnych warunkach 

atmosferycznych, należy ocenić jej start w Igrzyskach Olimpijskich pozytywnie. Awarie 
techniczne mikrofonów, które zdarzają się na zawodach sporadycznie, „przyczyniły” się 
w dużym stopniu, że nie strzeliła co najmniej 69/75, co dawało by jej dogrywkę o finał, 
a w najgorszym razie 8 miejsce. Jesteśmy przekonani, że doświadczenia zgromadzone 
przez zawodniczkę oraz przez trenerów w czteroleciu 2013-2016 przyczynią się do 
lepszego przygotowania jej do Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Aleksandra może jeszcze 
z powodzeniem startować w co najmniej dwóch Igrzyskach Olimpijskich. 

Na podstawie tego opracowania dokonane zostaną odpowiednie analizy i wyciągnięte 
wnioski. Będzie to niezbędne, aby zaplanować jeszcze lepszy system przygotowań 
zawodniczki w nowym cyklu olimpijskim 2017-2020.  
 
 


