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Środki treningowe i pomoce dydaktyczne wykorzystywane 

przy nauczaniu i doskonaleniu techniki strzelania z karabinu 
i pistoletu na wstępnym etapie szkolenia 

 
 
Przedstawione środki treningowe oraz pomoce dydaktyczne w artykule pokazują 

różne metody szkolenia zawodników na wstępnym etapie szkolenia. 
Strzelectwo stawia wobec uprawiających tę dyscyplinę zawodników wysokie 

wymagania. 
Strzelec powinien charakteryzować się bardzo dobrą wrażliwością kinetyczną, 

równoważną i dotykową. 
Strzelanie sportowe młodych zawodników jest działalnością zorganizowaną i celowo 

uporządkowaną. 
Celem jest przygotowanie do uzyskania wysokich wyników sportowych, w ten 

sposób szkolenie jest fazą długotrwałego procesu. 
W artykule przedstawiamy kilka aspektów, które uważamy za bardzo istotne na 

wstępnym etapie szkolenia. 
Posłużymy się kilkoma metodami wykorzystywanymi w codziennej pracy z zawodnikami, 

które przynoszą duże efekty w podstawowym szkoleniu na wstępnym etapie. 
 

1. Równowaga 
Aby doskonalić postawę stojącą zarówno w karabinie jak i w pistolecie stosujemy 

różne metody i pomoce dydaktyczne wspomagające utrzymywanie równowagi. 
Postawa stojąca jest najważniejszą z postaw, która różnicuje zawodników i należy ją 

kształtować w sposób prawidłowy. 
Przedstawiamy kilka możliwości wspomagających i umożliwiających doskonalenie 

techniki strzelania z tej postawy. 
 

  
Ćwiczenia równoważne na „kiwaku” bez broni 
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Ćwiczenia równoważne na „kiwaku” z bronią 

 
Przykładowe równoważnie umożliwiające kształtowanie równowagi: 
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W treningach wykorzystujemy również ustawienia zawodników na jednej nodze lub 
bez obuwia. W strzelaninach karabinowych stosowane są także metody przyjmowania 
postawy bez kurtki lub spodni strzeleckich: 

 

   
 
2. Praca na języku spustowym 

Przy nauczaniu wyciskania języka spustowego podstawowym elementem jest 
umiejętność trzymania i chwytu broni, palec równolegle do przewodu lufy, ruch powinien 
być wyizolowany niepowodujący ruchu innych palców. Nacisk na spust po przyłożeniu 
palca musi być płynny i systematyczny 
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Przykłady prawidłowego ułożenia palca na języku spustowym 

  
 

Ćwiczenia stosowane w nauczaniu ściągania języka spustowego: 
· pokaz i objaśnienie sposobu prawidłowego ułożenia palca na języku spustowym, oraz 

omówienie dwuoporowego urządzenia spustowego (fot.1a i 1b) 
· nauka wyizolowanego ruchu palca wyciskającego język spustowy, broń na 

podpórce, na palec zawodnika działa palec trenera (fot. 2a i 2b) 
· zawodnik sam wyciska język spustowy z obserwacją ruchu palca (fot. 3a i 3b) 
 

  
Fot. 1a Fot. 1b 
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Fot. 2a Fot. 2b 

  
Fot. 3a Fot. 3b 

 
 
3. Celowanie 

Celowanie to zgranie na jednej linii takich elementów jak: przeziernik (szczerbina), 
muszka i tarcza. W obrazie widać przeziernik, osłonę muszki, muszkę i tarczę 
w przypadku strzelań karabinowych (rys.1), w przypadku strzelań pistoletowych 
w obrazie widać szczerbinę, muszkę i tarczę (rys. 2). Celowanie odbywa się 
w naturalnych, nieprzerwanych, mniejszych albo większych ruchach broni, dlatego też 
celowanie jest złożonym, ważnym dla strzelca procesem wymagającym od niego 
wysokiej koordynacji wzrokowo-ruchowej. 
 

  
Rys. 1 Rys. 2 
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Przy nauczaniu celowania ważne jest wyjaśnienie terminologii części 
i mechanizmów broni biorących udział w celowaniu (linia celowania, pole widzenia, 
rejon celowania, przeziernik, szczerbina, muszka...). 

Należy objaśnić i zademonstrować plansze prawidłowo zgranych przyrządów 
celowniczych (rys. 1, rys. 2) 

Możemy zastosować metody pozwalające sprawdzić poprawność celowania. 
Proponujemy takie, które łatwo można zastosować w różnych warunkach: 

· Ustawianie przyrządu do korekcji celowania 
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· Ocena skupienia z bronią wkręconą w imadło (test jednolitości celowania) 
 

 
 

· Strzelanie na skupienie z podpórki do tarcz treningowych 
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· Do korekty celowania możemy wykorzystać przybory pomocnicze jak np.: 
pryzmat do korekcji przyrządów otwartych, przyrząd do korekcji celowania, itd. 

 
  

 
· Tarcze treningowe 

a)

e)

b) c) d)

f)

 
a) biały ekran - poprzez strzelanie do tej tarczy uczymy i doskonalimy technikę. 

Zawodnik otrzymuje konkretne zadanie do wykonania. Celem jest poprawny sposób 
wykonania poszczególnych elementów technicznych, a nie miejsce celowania, czy 
punkt trafienia. Zawodnik nie jest związany z konkretnym celem, co ułatwia mu 
skupienie się na zadaniu. 

b) tarcza z zaznaczonym rejonem celowania - na białym tle znajduje się okrąg, który 
wyznacza pole dopuszczalnego poruszania zgranych przyrządów celowniczych. 
Wielkość rejonu zależna jest od zaawansowania strzelca. Tarczę tę stosuje się przy 
strzelaniu głównie z przyrządów celowniczych odkrytych (muszka - szczerbinka), 
a także z przyrządów celowniczych zakrytych przy strzelaniu z muszki słupkowej. 

c) tarcza z linią poziomą - ułatwia naukę celowania przy utrzymaniu odpowiedniego 
prześwitu w czasie celowania. Zawodnik stara się kontrolować ruchy „góra-dół”. 
Tarcza ta służy również do ustawiania wysokości postawy. Zawodnik może 
trenować z zamkniętymi oczyma, a w ostatniej fazie poprzez otwarcie oczu 
kontroluje i koryguje ustawienie wysokości postawy. 
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d) tarcza z linią pionową - ułatwia zawodnikowi kontrolowanie ruchów „prawo-lewo”. 

Służy również do ustawiania postawy na kierunku tarczy. Zawodnik może trenować 
z zamkniętymi oczyma, a w ostatniej fazie, poprzez otwarcie oczu, kontroluje 
i koryguje ustawienie postawy na kierunku tarczy. Tarcza ta umożliwia również 
eliminowanie przekrzywiania broni w czasie celowania. 

e) tarcza ze skrzyżowanymi liniami - tarcza ta łączy w sobie zadania wynikające 
z trenowania do tarczy z linią poziomą i pionową. Zawodnik jednocześnie kontroluje 
ustawienie postawy, jak również ruch broni w obu płaszczyznach. 

f) tarcza z zamalowanymi pierścieniami - jest to tarcza o prawidłowych rozmiarach nie 
posiadająca jednak pierścieni (czarne koło). Uniemożliwia to liczenie uzyskanych 
w tarczy punktów, co ułatwia skoncentrowanie się nad poprawnym wykonaniem 
elementów technicznych. 

 
4. Postawa strzelecka 

Postawa stojąca ze względu na swoją bardzo małą powierzchnię podparcia jest 
najbardziej niestabilna. Przy nauczaniu tej postawy trudność stwarza przede wszystkim 
utrzymanie równowagi oraz stałego napięcia mięśni. 

W postawie stojącej próbujemy wraz z zawodnikiem dobrać indywidualnie wszystkie 
elementy złożenia tak, aby gwarantowały dobrą stabilność postawy i broni. Zwracamy 
uwagę na ustawienie nóg – rozstawienie stóp na szerokość bioder, ustawione 
równolegle do siebie z możliwością wysunięcia prawej nogi do przodu lub tyłu. 

Naukę postawy stojącej rozpoczynamy od pozycji siedzącej – zawodnik siedzi 
bokiem do tarczy, stopy ustawione na podłożu tworzą kąt 90 stopni do kierunku strzału, 
stopy ustawione na szerokość ramion. Stosujemy różne rodzaje podpórek, które 
wykorzystujemy w procesie nauki strzelania z postawy siedzącej. 

Przy nauczaniu postawy stojącej we wstępnym etapie szkolenia można zastosować 
różne rodzaje podpórek ułatwiające przyjmowanie postawy z bronią 

  
  

  
Różne rodzaje podpórek ułatwiające przyjmowanie postawy z bronią 
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Przyjmowanie postawy stojącej na podpórce – broń podwieszona na haku 

 

 

Przyjmowanie postawy stojącej na statywie 

  
Przyjmowanie postawy stojącej na podpórce z gumy 
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Przy samodzielnym przyjmowaniu postawy stojącej 
dobra metodą jest stawianie zawodnika przed lustrem. W ten 
sposób samodzielnie może kontrolować i korygować błędy 
w postawie. Możemy również wykorzystywać zapisy 
środkami multimedialnymi (kamera video, aparat 
fotograficzny). 
 
5. Ćwiczenia korekcyjne 

Nie powinno się zapominać o postawie korygującej, 
którą zawodnik powinien wykonywać po każdy treningu. 
Według metody szkoleniowej Rosjan na każde 30 minut 
przyjmowania postawy zasadniczej należy przeznaczyć 5 
minut na pozycje odwrotną tzw. lewą (dla zawodników 
praworęcznych) 

  
 

W artykule przedstawione zostały koncepcje pracy szkoleniowej, które zwracają 
uwagę na istotne elementy treningu zawodnika na  wstępnym etapie szkolenia. 
Pokazane materiały są łatwe do wykorzystania w każdych warunkach. Zachęcamy do 
korzystania choć z kilku tych metod, które są dużym ułatwieniem podczas szkolenia. 
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