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Obecną młodzież, która wyjeżdża z Polski, inne realia 

zaczynają przerastać. Nie są przygotowani na taki przeskok. 
A w wieku 21 czy 22 lat jest już za późno na naukę. 

W Borussi na przykład nikt nas do niczego nie namawia. 
Gdy wchodzę na siłownię przed treningiem, jest tam już 

połowa drużyny, choć nie mamy takiego obowiązku. 
Po prostu bierze górę świadomość, że mnóstwo 

konkurentów czaka na naszą słabszą formę. Dlatego 
chcesz, by taki słabszy moment nie przyszedł. Sprawa jest 

prosta: mniej narzekania, więcej „pracy”    
Jakub Błaszczykowski 

 
 
 
 

Ocena wyniku sportowego oraz koncepcja organizacji 
procesu szkolenia. Nowe wyzwania  

 
 

Ostatni okres czasu zmusił mnie do weryfikacji wielu poglądów na system szkolenia, 
który dotychczas prezentowałem i przedstawiałem w wielu wcześniejszych artykułach. 
Przyczyniły się do tego głównie: 

 wyniki uzyskiwane w tym roku przez juniorów, 
 opinie i wymogi, jakie stawia Ministerstwo Sportu przed PZSS, prezentowane 

podczas rozliczeń (oceny) udziału reprezentantów Polski w Mistrzostwach Świata 
i Mistrzostwach Europy 

Dalej jestem przekonany, że organizacja współzawodnictwa w sporcie dzieci 
i młodzieży opiera się na założeniach, że wszelkie osiągnięcia i sukcesy na tym etapie 
są tylko celami pośrednimi, etapowymi na drodze do mistrzostwa sportowego w wieku 
dojrzałym. 

Głównym celem szkolenia jest osiągnięcie poziomu mistrzowskiego w wieku seniora, 
a nie doraźnych sukcesów w młodszym wieku. Wyniki juniorów powinny cieszyć, bo mogą 
świadczyć o talencie zawodnika i dobrej pracy treningowej, ale jeżeli nie potwierdzają 
tego w wieku dorosłym oznacza to że: 

 proces szkolenia był źle zorganizowany lub 
 możliwości zawodnika wyczerpały się. 
Coraz częściej widać młodych zawodników, którzy zaczynają na równi rywalizować 

z zawodnikami dorosłymi. Już wcześniej można było zauważyć 18-latków, którzy 
zdobywali nawet złote medale Igrzysk Olimpijskich (1992, 2016), ale były to sytuacje 
jednostkowe i sporadyczne. Rok 2017 pod tym względem był dla mnie „szokujący”, co 
wywołało wiele przemyśleń. 

Pierwszym zaskoczeniem były mistrzostwa świata juniorów, podczas których chińska 
drużyna karabinu pneumatycznego juniorek uzyskała rekord świata wynikiem 1262,1 
(średnie wyniki to 420,7 pkt) i są to wyniki bardzo często nieosiągalne dla kobiet (ryc. 1, 
fot. 1.). 
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Ryc. 1. Komunikat MŚ juniorów Suhl 2017.  
Karabin pneumatyczny juniorek drużynowo

Fot. 1. Medalistki MŚ juniorów w Suhl 2017 
Karabin pneumatyczny juniorek - drużynowo

Kolejne zawody, na których zostałem „ogłuszony” poziomem młodych zawodników, 
to Finał Pucharu Świata w New Delhi. Podczas tych zawodów 16-letnia Iranka uzyskała 
rekord świata juniorek wynikiem 422,3 pkt, który jest w tej chwili nieosiągalny dla 
większości kobiet (fot. 2-3). 

Fot. 2. Tablica wyników –  
kp 40 MŚ FPŚ New Delhi. 

Fot. 3. Armina S – rekordzistka świata 
juniorek – kp 40 FPŚ New Delhi.  

Podobna sytuacja miała miejsce w konkurencji karabin dowolny 3x40, gdzie w grupie 
ośmiu zawodników było aż trzech juniorów, w tym dwóch zdobyło medale, a dodatkowo 
jeden z nich do ostatniego strzału miał szansę wyrównać rekord świata seniorów. 
Ostatecznie ten wyczyn mu się nie udał i zakończyło się tylko na wyrównaniu rekordu 
świata juniorów. Obecny rekord świata juniorów – 1985 pkt - jest tylko o 1 pkt niższy od 
rekordu świata seniorów i posiadają go medaliści tych zawodów – Istwan Peni (HUN) – 
20 lat oraz Filip Nepejhal (CZE) – 18 lat. 

Fot. 4. Komunikat Finału Pucharu Świata 
New Dehli 2017 – karabin dowolny 3x40. 

Fot. 5. Medaliści Finału Pucharu Świata  
New Delhi 2017 – karabin dowolny 3x40.  
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Przedstawione w Journalu ISSF analizy wieku czołowych zawodników wykazują, że 
największe osiągnięcia uzyskiwane są w wieku około 30 lat, a tym samym wiek nie 
powinien być kryterium selekcji w strzelectwie. Widać jednak, że tendencje te zaczynają 
się zmieniać i poziom mistrzowski osiągają również bardzo młodzi sportowcy. 

Ten fakt należy nie tylko odnotować, ale również uwzględnić w budowaniu 
nowoczesnego, dostosowanego do dzisiejszych realiów procesu szkolenia. Większość 
państw podchodzi profesjonalnie do szkolenia. Tam, gdzie nie było do niedawna tradycji 
strzeleckich, a kraj posiada odpowiednie zasoby finansowe, zatrudniani są trenerzy 
zagraniczni, budowane są centra strzeleckie, a zawodnicy szkoleni są centralnie (Indie, 
Iran, Japonia, Malezja, Singapur, Brazylia itp.). 

Wszyscy posiadają sprzęt najwyższej klasy, jest coraz większa liczba zawodników 
o wysokim poziomie sportowym, a tym samym rywalizacja i walka o czołowe miejsca jest 
bardzo trudna. 

Drugi bodziec do myślenia dały mi spotkania w Ministerstwie Sportu, na których 
rozliczani byliśmy z udziału w mistrzostwach świata i Europy. Nie wszystkie oceny były 
dla nas pozytywne. Broniły nas głównie wyniki w konkurencjach olimpijskich zawodników 
– B. Bartków-Kwiatkowskiej, K. Breś, A. Nagay i T. Bartnika, którzy byli finalistami 
mistrzostw Europy. 

Ministerstwo Sportu jest zainteresowane przede wszystkim wynikami w konkurencjach 
olimpijskich w kontekście możliwości uzyskania sukcesu podczas Igrzysk Olimpijskich 
w Tokio w 2020 roku. 

Inne konkurencje (nieolimpijskie i drużynowe), przynoszące nawet zdobycze 
medalowe, są tylko odnotowywane, ale nie wnoszą pozytywów do oceny PZSS i nie 
wpływają na zwiększenie finansowania. 

Bardzo źle odbierane są odległe miejsca naszych zawodników w zawodach głównych, 
a takich w 2017 roku było wiele, szczególnie w startach juniorów. 

Trenerzy często z optymizmem wyrażali się o ocenie i perspektywach startu swoich 
zawodników, co często spotykało się z ripostą zespołu wspierającego ministerstwo, które 
posiada wszystkie rezultaty z przestrzeni wielu lat i ma dobre rozeznanie w możliwościach 
poszczególnych zawodników. 

Padały wprost pytania: „Trenerze, pana zawodnicy zajmowali miejsca w przedziale 
40-60. Czy wysłałby pan ich na swój koszt?”. Ocena ministerstwa jest robiona na 
„chłodno”, my natomiast najczęściej kierujemy się „sercem i wiarą” w możliwości naszych 
podopiecznych i niestety najczęściej się mylimy. 

Przytoczone przykłady z tego spotkania powinny uświadomić wszystkim trenerom, że 
Ministerstwo Sportu nie będzie finansować „naszych wycieczek”. Jeżeli chcemy być 
poważnie traktowani, to nasze składy na zawody główne muszą być przemyślane 
i uargumentowane odpowiednimi wynikami w startach kwalifikacyjnych do tych zawodów 
(IO, MŚ, ME), a zawodnicy muszą w nich prezentować odpowiedni poziom sportowy. 

Nikt nam nie pozwoli również bez końca na powoływanie zawodników, którzy przez 
wiele lat startów nie odnieśli znaczącego sukcesu. To czy ktoś będzie mógł być szkolony 
w 2018 roku, nie do końca zależy od trenerów KN czy PZSS, ponieważ to Ministerstwo 
Sportu ogłasza kryteria, jakie ma spełnić zawodnik, aby został zakwalifikowany do grupy 
szkolenia olimpijskiego. 

Poruszane w artykule wątki – wyniki uzyskiwane przez młodych zawodników oraz 
wymogi stawiane przez Ministerstwo Sportu - muszą być uwzględnione przez kadrę 
trenerską, która musi się do tego dostosować, jeżeli strzelectwo sportowe ma mieć 
odpowiednie finansowanie i w najbliższym czasie odnosić sukcesy na arenie 
międzynarodowej na miarę naszej reprezentacji podczas Igrzysk Olimpijskich w 1996 
roku w Atlancie. 
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Co w mojej ocenie powinniśmy uwzględnić, aby ten cel osiągnąć? 
1. Mieć jasno postawiony cel, co chcemy osiągnąć i do czego dążymy.   

Jeżeli moim celem jako trenera klubowego jest wychowanie mistrza Polski i zajęcie 
wysokiego miejsca w klasyfikacji współzawodnictwa młodzieżowego, to mogę nic nie 
zmieniać i robić wszystko tak jak zawsze.  

Jeżeli natomiast mam większe ambicje i chcę mieć mistrza na arenie 
międzynarodowej, to muszę znaleźć utalentowanego zawodnika, nauczyć go 
nienagannej techniki strzelania i w pewnym momencie przekonać go, że tylko ciężka, 
systematyczna praca doprowadza do wysokich i powtarzalnych rezultatów.  

Najlepsi polscy zawodnicy w konkurencjach karabinowych na treningach oddają 
nawet 100-150 strzałów z każdej postawy i trenują 5-6 razy w tygodniu. Niestety wielu 
zawodników boi się „przetrenować”, co często kończy się niestabilnością wyników w 
sezonie i osiąganiem rezultatów na średnim poziomie. 

Zazwyczaj jest tak… 
że wygrywa ten, kto jasno ma określony cel 

i nieodparte pragnienie by go osiągnąć 

Nieważne kto to powiedział! 
Nawet jeżeli pochodzą z ust złego człowieka, 

to wykorzystane w odpowiedni sposób 
potrafią zdziałać wiele dobrego! 

2. Świat idzie do przodu i my również powinniśmy coś zmieniać w swoim podejściu do 
szkolenia. 

Posiadamy już takie metody i środki szkolenia, które pozwalają z zachowaniem 
wszelkich zasad metodyki, bez szkodzenia podopiecznym rozpoczynać szkolenie 
nawet w IV klasie szkoły podstawowej. Niedawno uważałem to za abstrakcję, ale od 
września powołaliśmy klasę sportową i dzieci z IV klasy przy zastosowaniu 
odpowiednich podpórek bardzo dobrze sobie radzą i moje wątpliwości rozwiały się.  
Trenerzy WKS Zawisza Bydgoszcz: A. Graduszewski i W. Kulmatycki opracowali 
„Program zajęć strzelectwa sportowego dla klas IV-VIII szkoły podstawowej” i został 
on przekazany Ministerstwu Edukacji, a ponadto jest dostępny w Polskim Związku 
Strzelectwa Sportowego. 

3. Pomimo tego, że namawiam do rozpoczynania wcześniejszego szkolenia, uważam, że 
należy uwzględniać fazowość procesu szkolenia, czyli podział kariery sportowej na etapy 
szkolenia wszechstronnego (etap wstępny), ukierunkowanego (etap podstawowy) i 
specjalistycznego (etap mistrzowski). Każdy z tych etapów ma swoje określone cele i 
zadania. Temat ten był poruszany w artykule „Wybrane aspekty metodycznego podejścia 
do procesu szkolenia” w biuletynie Strzelectwo Sportowe nr 6 z 2009 r. 

Na początku kariery sportowej zawodnika najważniejsze jest nauczenie go 
nienagannej techniki strzelania, która jest podstawą do przyszłego mistrzostwa. 
Wynik strzelania na tym etapie nie powinien nas zbytnio interesować. Za wynik można 
uznać poprawność wykonywania czynności składających się na pojedynczy strzał 
oraz wielkość skupienia uzyskanego najpierw z postawy z podpórki, a następnie 
z prawidłowej postawy. 

W następnym etapie oprócz przygotowania technicznego i fizycznego zwiększamy 
zakres działania środków przygotowania taktycznego i psychicznego oraz znacznie 
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zwiększamy wielkość stosowanych obciążeń treningowych tak, że trening staje się 
elementem codziennego życia. 

Dopiero na etapie mistrzowskim wszystko to, co zawodnik robi na treningu, 
podporządkowane jest osiąganiu wysokich rezultatów w zawodach sportowych. 

Sukces jest sumą… 
mniejszych wysiłków powtarzanych  

dzień w dzień! 

Którym typem sportowca jesteś? 
A którym być powinieneś!? 

4. Kluby wyczynowe mają z reguły problemy finansowe, dlatego też w naszej pracy 
powinniśmy szybciej diagnozować predyspozycje podopiecznych i głównie poświęcać 
czas i środki tym, którzy w przyszłości w naszej ocenie mogą osiągnąć poziom 
mistrzowski. Nie oznacza to, że będziemy eliminować z treningu dzieci, z mniejszymi 
predyspozycjami. Możemy je kierować do klubów które nie są nastawione na wyczyn, 
bądź rodzice tych dzieci będą ponosili koszty szkolenia. 

Istnieje wiele testów, prób i metod diagnozowania predyspozycji zawodnika, 
których tu nie będę omawiał. Przypomnę jedynie sposób rejestracji kariery sportowej 
zawodnika opublikowany w biuletynie Strzelectwo sportowe – nowoczesne 
rozwiązania szkoleniowe nr 6 w 2009 r. 

 
Ryc. 2. Karta rozwoju kariery sportowej S.B. 

Prowadząc zapis kariery sportowej zawodnika, możemy określić prawidłowość 
jego rozwoju, predyspozycje (talent), jak również stopień poprawności przyjętej 
koncepcji szkolenia. Obserwacja musi odbywać się na przestrzeni kilku lat (minimum 
2-3 lata), aby można było wyciągać daleko idące wnioski. 

Polski Związek Strzelectwa Sportowego również widzi konieczność szybszego 
diagnozowania i wyszukiwania uzdolnionych zawodników oraz objęcia ich opieką 
szkoleniową. Dlatego ma być reaktywowany program „Talent”. 
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Grupa wybranych juniorów młodszych oprócz szkolenia klubowego i wojewódzkiego 
ma być objęta dodatkowo szkoleniem centralnym prowadzonym przez trenerów KN 
na koszt PZSS. 

5. Jednym z elementów trafnego wyboru reprezentacji kraju na zawody główne jest 
spełnienie wymogów określonych w „normach wynikowych” do zakwalifikowania się 
na te zawody oraz przestrzeganie kryteriów zawartych w „ramowych zasadach 
kwalifikacji na zawody główne” (IO, MŚ, ME). 

Przestrzeganie zasad zawartych w tych dokumentach stawia jasne cele przed 
zawodnikami, przejrzystość reguł rywalizacji kandydatów do reprezentacji oraz to, że 
wszyscy zakwalifikowani zawodnicy będą do nich przygotowani. 

Ponieważ polityka sportowa naszego kraju jest nastawiona na sporty olimpijskie, 
dlatego też kryteria kwalifikacyjne dla konkurencji nieolimpijskich powinny być 
zwiększone, a na te zawody powinno się powoływać jedynie zawodników mogących 
włączyć się do walki o medale indywidualne bądź drużynowe. 

W zasadach kwalifikacji do zawodów głównych opisane są również zasady oceny 
startu zawodników. Zawodnicy starsi, którzy ukończyli 35 rok życia, rozliczani są tylko 
za udział w zawodach głównych. Może to być dla niektórych kontrowersyjne, ale 
zawodnicy starsi, jeżeli chcą kandydować do startu olimpijskiego, powinni swoje 
wyniki osiągać w najważniejszych startach. 

6. Wykorzystać swoją szansę. 
Realia dzisiejszych czasów, wyniki, jakie osiągają czołowi zawodnicy na świecie 

w kategorii seniorów i juniorów, oraz oczekiwania tego, który finansuje naszą 
działalność, powodują, że musimy temu wszystkiemu sprostać. 

Musimy uświadomić sobie, że jeżeli w wieku juniora nie będziemy w stanie 
doprowadzić zawodnika do minimum klasy mistrzowskiej, to najprawdopodobniej 
będzie to koniec jego marzeń o karierze reprezentacyjnej. 

Również zawodnik, który kończy wiek młodzieżowca (23 lata) i nie zaznaczy 
swoimi rezultatami możliwości wejścia do czołówki światowej, będzie miał małe 
szanse do dalszego reprezentowania kraju. To samo dotyczy zawodników 
zbliżających się do 30 roku życia, którzy na przestrzeni kilku ostatnich lat nie 
zanotowali znaczącego sukcesu we współzawodnictwie międzynarodowym. 

Na poziomie mistrzowskim wszyscy zawodnicy są dobrze przygotowani 
i prezentują podobny poziom wyszkolenia. Czynnikami decydującymi o zwycięstwie 
jest wtedy „głowa”, czyli czynniki wolicjonalne i umiejętność radzenia sobie ze 
stresem. 

Oto właściwa miara sukcesu! 
Czasem jesteś zadowolony z tego, co 

osiągnąłeś, ale często okazuje się, że mogłeś 
dużo więcej… 

Najpierw mistrzostwo duchowe. 
Dopiero potem mistrzostwo sportowe. 
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