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„Jeśli nie dasz z siebie wszystkiego,  
to nigdy nie będziesz wiedział do czego jesteś zdolny.” 

 

Rozwój sportowca 
 

 
Sportowiec  chce  być  lepszy  w  tym,  co  robi,  trenując,  szuka  nowych  rozwiązań,  zdobywa 

wiedzę, aby reprezentować wyższy poziom. Współczesny sport, szczególnie ten profesjonalny, 
wymaga nabycia pewnych cech oraz zachowań, które pomagają w karierze. 

Jeżeli ktokolwiek pragnie uprawiać sport na poziomie wyczynowym, a nawet rekreacyjnym, 
musi  być  świadomy,  jakie  czekają  go  wyrzeczenia.  Wysoki  poziom  rywalizacji,  wyśrubowane 
rekordy, wyścig  o  każdy  punkt  ‐  to  rzeczywistość,  której  trzeba  będzie  stawić  czoła,  to  także 
poświęcenie czasu, uwagi, zdrowia, relacji z rodziną i znajomymi. Jeżeli chcesz osiągnąć wysoki 
poziom sportowy, musisz iść na całość.  

Sport  rekreacyjny  to  tylko  jeden  z  elementów  życia;  funkcjonuje  obok  pracy,  rodziny, 
przyjaciół, ale nie jest źródłem utrzymania. Natomiast dla zawodowca sport powinien być całym 
życiem,  a  rywalizacja  jedynym  celem.  Całą  swoją  energię  powinien  poświęcać  na  osiągnięcie 
jednego  celu  –  zwycięstwa.  Tylko  takie  nastawienie  zapewnia  idealne  warunki  do  tego,  aby 
trenować na najwyższym poziomie. Sport  zawodowy może odbić  się na zdrowiu, na  relacjach 
z bliskimi.  Sport  nie  akceptuje  kompromisów  ‐  albo  całkowicie  się  mu  poświęcasz  i  jesteś 
najlepszy, albo jesteś przeciętny. Nikt nie rodzi się mistrzem, to ciężka praca decyduje, kto się 
nim stanie. 

Aby być perfekcjonistą, należy mieć obsesję na punkcie  sportu,  który  się uprawia. Myśleć 
o nim cały czas. Trenując, wyobrażać sobie, jak wygrywa się zawody. Obsesja wzbudza chęć bycia 
najlepszym,  perfekcyjnym,  idealnym.  Perfekcjonizm  to  cecha,  którą  można  wypracować 
niezależnie od tego, na jakim się jest poziomie sportowym. To kwestia tego, jak podchodzi się do 
obowiązków,  jak  realizuje  się  codzienne  zadania.  Technika  sportowa  musi  być  doskonała, 
dopracowana  w  każdym  detalu,  dopasowana  do  potrzeb  i  budowy  anatomicznej  sportowca. 
Sukces nie rodzi się z talentu, tylko ze żmudnego, codziennie powtarzanego treningu. Praca nad 
idealną techniką to pierwszy element, na którym należy się skupić. 

Aby odnieść sukces, trzeba być egoistą, bo inaczej nigdy nie da się go osiągnąć. Należy patrzeć 
na  otoczenie  z  perspektywy  tego,  co  jest  potrzebne  do  odniesienia  sukcesu  sportowego. 
Kluczowe  jest  stworzenie  warunków  sprzyjających  założonym  celom  ‐  należy  się  skupić  na 
rozwoju kariery sportowej i wybierać tylko te rozwiązania, które przyniosą korzyść. Ostatecznie 
to sportowiec staje na starcie do rywalizacji sportowej. Należy być skupionym na sobie i na swoich 
celach, mieć  szacunek do  innych. Drogę do osiągnięcia  sukcesu wybiera  sportowiec wspólnie 
z trenerem. 

Ryzyko jest nierozerwalnie związane z zawodem sportowca i trzeba mieć tego świadomość. 
Sport na poziomie wyczynowym za główny cel stawia sobie wygraną, nawet za cenę zdrowia. 
Przechodząc  na  wyższy  poziom  sportowy,  trzeba  podjąć  wyzwanie,  a jednocześnie  zrobić 
wszystko, aby  jak najmniej odbiło się  to na zdrowiu  i nie doprowadziło do pogorszenia relacji 
z rodziną. 

Sportowców  wysokiego  wyczynu  łączy  silne  pragnienie  rywalizacji,  poparte  motywacją 
wewnętrzną, oraz chęć wygrywania. 
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Aby  rywalizować  i  utrzymywać  motywację  na  najwyższym  poziomie,  sportowiec  musi 
nieustannie czuć niedosyt i głód zwycięstwa. Dopóki rozwija w sobie zdolności pozwalające na 
przekraczanie własnych granic i poznawanie nowych możliwości, będzie w stanie wygrywać. 

Sukces rodzi się w głowie – aby go osiągnąć trzeba go w niej zobaczyć. Sportowcy już dawno 
zdali sobie sprawę, jak sposób myślenia wpływa na ich rezultaty. Proces treningowy to nie tylko 
setki godzin spędzone na treningach. Praca nad strefą mentalną jest również ważna i nie należy 
jej  bagatelizować.  Wizualizacja  własnego  sukcesu  to  metoda  od  dawna  stosowana  przez 
sportowców.  Umiejętność  wyobrażenia  sobie  siebie  jako  zwycięzcy,  niezłomna  wiara 
w powodzenie, a potem trening nad jego urzeczywistnieniem to klucz do sukcesu. Bez wyobraźni 
nie  ma  wygranej.  Należy  motywować  się  do  ciężkiej  pracy  mimo  wielu  przeszkód,  porażek. 
Sposób myślenia definiuje  sportowca: albo myśli  na  skalę  światową  i  staje  się najlepszy,  albo 
pozostaje przeciętny ze swoją skromną wyobraźnią. 

Jedną z najważniejszych cech sportowca jest ciągła gotowość do maksymalnej koncentracji, 
skupienia.  Sport  wyczynowy  wiąże  się  kształtowaniem  charakteru,  zmianą  dotychczasowego 
myślenia, nabywaniem nowych doświadczeń, poznawaniem swoich słabości i granic. Powoduje 
wiele zmian w zachowaniu, w sposobie spędzania wolnego czasu. Wymaga kształtowania nowych 
dobrych nawyków i pozbycia się złych. Należy stworzyć sobie optymalne środowisko, otoczyć się 
ludźmi,  którzy  pomogą  w  osiągnieciu  celu,  odciąć  się  od  wszystkiego,  co  może  negatywnie 
wpływać na motywację. W sporcie osiągnięcie określonego wyniku jest celem samym w sobie. 
Jak  w  mało  której  dyscyplinie  cele  są  precyzyjnie  mierzone  i  weryfikowane.  Na  poziomie 
wyczynowym tylko od wyniku zależy być albo nie być w sporcie. Dlatego sportowcy dokładnie 
planują  i wdrażają  uzgodnione  z  trenerem plany  treningowe,  które mają  doprowadzić  ich  do 
określonego  rezultatu.  Codziennością  jest  także  godzenie  treningów  i  startów  w  zawodach 
z innymi aktywnościami, jak na przykład nauka, praca, rodzina. 

Osiąganie  dobrych  wyników  w  sporcie  uwarunkowane  jest  wieloma  czynnikami.  Należy 
posiadać odpowiednie predyspozycje do danej dyscypliny (konkurencji) oraz niezbędny talent. 
Jednym  z  najważniejszych  problemów  współczesnego  sportu  jest  identyfikacja  talentów 
sportowych, czyli wypracowanie precyzyjnych kryteriów umożliwiających wybór osób mających 
predyspozycje  do  osiągania  wysokich  wyników  w określonych  konkurencjach  strzeleckich. 
Sportowiec powinien być egoistą i indywidualistą. Cały sukces jest dla niego, ale cała porażka też. 
Sport to nauka nieustannego przegrywania, bo nie ma ludzi, którzy ciągle wygrywają. Ambitnego 
celu nie osiąga  się natychmiast.  Sportowcy  realizują  swoją wizję w etapach,  rozkładając  ją na 
cząstkowe cele, które pozwalają weryfikować, czy obrany kierunek jest słuszny. Długoterminowa 
strategia przekłada się na pojedyncze  jednostki  treningowe  i pozwala krok po kroku budować 
doskonałość potrzebną do rywalizowania o najwyższe cele. Dla sportowca normą jest działanie 
pod presją. Poza przygotowaniem, poziomem wytrenowania, to właśnie umiejętność działania 
w stresie,  pod  presją  wyniku,  oczekiwań  trenera,  kibiców  i  swoich  własnych  decyduje 
o końcowym  rezultacie.  Sportowcy,  oprócz  ćwiczenia  swojego  ciała,  trenują umysł,  aby umiał 
radzić  sobie  w  sytuacjach  ekstremalnych.  Najlepszych  sportowców  cechuje  umiejętność 
koncentrowania się i zarządzania stresem niezależnie od okoliczności, w jakich się znajdą. 

Kiedy chce się osiągnąć sukces w sporcie,  trzeba mieć bogate życie pozasportowe: studia, 
pasje, przyjaźnie itd. Sport wyczynowy powinien być oparty na tym, że wszyscy sportowcy są na 
normalnych studiach i po karierze mogą iść do pracy w swoim zawodzie. 

Sportowiec  na  treningach  walczy  z  własnym  bólem  i  znużeniem,  na  zawodach  – 
z zawodnikami,  a  na  co  dzień  ‐  z  cyferkami,  aby  uzyskać  lepszy  wynik.  Sport  to  nieustanne 
przesuwanie granic. 

Sukces może  przynieść  tylko  skumulowanie  efektów  wieloletnich  oddziaływań,  w których 
uwzględnimy wszechstronne przygotowanie przyszłego sportowca, w tym przekazywanie wiedzy 
specjalistycznej,  która  stanowi  podstawę  skutecznego  działania.  Sportowiec  ma  możliwość 
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uczestnictwa  w  walce  sportowej  tylko  wtedy,  gdy  ma  należyty  potencjał  intelektualny 
i motoryczny oraz potrafi go wykorzystać do osiągnięcia przyjętych zamierzeń. Proces umysłowy 
w skutecznym działaniu sportowca to zdolność szybkiego spostrzegania zdarzeń oraz trafnego ich 
rozpoznawania.  Specjalistyczna  wiedza  sportowca  w  połączeniu  z  nabytym  podczas 
współzawodnictwa  doświadczeniem  prowadzi  do  doskonalenia  specyficznej  percepcji, 
umożliwiającej  skuteczne  działanie  w dynamicznych,  stale  zmieniających  się  sytuacjach  walki 
sportowej.  Percepcja  sytuacji  jest  oparta  na  myśleniu,  które  polega  na  rozumieniu, 
przewidywaniu,  ocenianiu  i wnioskowaniu.  Zdolności  umysłowe  zapewniają  podejmowanie 
racjonalnych  decyzji  i wybór  działania,  czynności  ruchowe  gwarantują  skuteczne  wykonanie 
zamierzeń,  natomiast  zdolności  kondycyjne  przekładają  się  na  szybkie,  silne  i  wytrwałe 
wykonywanie  zamierzeń.  Sprawność  umysłowa  sportowca  to  zdolność  przyswajania  wiedzy 
o walce  sportowej,  zdolność  kojarzenia  faktów,  zdolność  koncentracji  uwagi  na  faktach 
sprzyjających  sprawnemu  działaniu,  zdolność  przewidywania  dynamiki  sytuacji,  spostrzegania 
szans i ograniczeń oraz decydowania o działaniu. To także wykonanie antycypacyjne, motywacja 
do działania, optymalne pobudzenie itd. 

Aby  uzyskiwać  wielkie  wyniki,  sportowiec  musi  wiedzieć  więcej,  niż  jest  to  potrzebne 
zwykłemu strzelcowi. 
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„Zwycięzcy nigdy nie rezygnują, rezygnujący nigdy nie zwyciężają.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


