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Aspekty medyczne treningu strzeleckiego 
 
 

Strzelectwo sportowe, ze względu na swój specyficzny charakter różni się znacząco 
od większości innych dyscyplin sportowych (1). Odrębności te powodują, że zarówno 
lekarze sportowi, jak i trenerzy powinni zwrócić uwagę także na te zagadnienia, które 
nie mają istotnego znaczenia w większości dyscyplin sportowych. W niniejszym 
opracowaniu pragnę zwrócić uwagę na niektóre aspekty medyczne strzeleckiego 
treningu sportowego. 
1. Strzelectwo sportowe jest dyscypliną sportu uprawianą długoterminowo. 

W odróżnieniu od większości innych dyscyplin sportowych, w których kariera 
sportowa trwa kilka lat, zawodnicy uprawiający strzelectwo sportowe mają przed 
sobą wiele lat treningu, a największe sukcesy sportowe osiągają w wieku 
późniejszym niż ich koledzy uprawiający inne dyscypliny sportu. Oznacza to, że 
przez wiele lat muszą zachowywać oni bardzo dobry stan zdrowia i wysoką formę 
fizyczną. Opieka medyczna nad zawodnikiem strzelectwa sportowego 
ukierunkowana jest więc nie na podtrzymanie za pomocą dostępnych środków 
farmakologicznych i fizykoterapeutycznych optymalnego stanu zdrowia przez krótki 
okres, w którym zawodnik poddawany jest maksymalnym obciążeniom, ale na 
długotrwałe utrzymanie dobrego stanu zdrowia zawodników. Wiąże się to, 
z szeroko rozumianą profilaktyką chorób mogących wpływać na zdolności 
zawodników do uprawiania strzelectwa, zmianą ich nawyków żywieniowych, 
prawidłowym leczeniem chorób przewlekłych, na które chorują, utrzymywaniem 
świadomości zawodników o dozwolonym i niedozwolonym wspomaganiu, 
przewlekłym stosowaniem suplementacji niektórych niezbędnych składników (2). 

2. Kwalifikacja do uprawiania strzelectwa sportowego. W przeciwieństwie do 
innych dyscyplin, gdzie decydującą rolę odgrywa ocena wydolności aerobowej 
i anaerobowej, w strzelectwie sportowym na pierwszy plan wysuwa się tutaj troska 
o bezpieczeństwo osób posługujących się bronią i osób przebywających w ich 
otoczeniu. Tak więc bardzo istotne jest, aby osoby, u których występują schorzenia 
wykluczające korzystanie z broni, nie rozpoczynały treningu strzeleckiego. Pamiętać 
należy, że wydanie zaświadczenia o zdolności do uprawiania sportu nie jest 
równoznaczne z potwierdzeniem zdolności do posługiwania się bronią, gdyż 
w świetle obowiązujących obecnie przepisów badanie neurologiczne nie wchodzi 
w skład panelu badań przewidzianych dla zawodników uprawiających strzelectwo 
sportowe, a występowanie niektórych schorzeń neurologicznych stanowiących 
przeciwwskazanie do korzystania z broni nie stanowi o stwierdzeniu niezdolności do 
uprawiania sportu (3,4,5).  

3. Strzelectwo sportowe klasyfikowane jest jako dyscyplina o małej składowej 
dynamicznej (<40 % maksymalnej zdolności pobierania tlenu-VO2max), co nie 
budzi wątpliwości, ale również, co może wiele osób zaskoczyć, jako dyscyplina 
o małej składowej statycznej ( <20 % maksymalnej siły skurczu dowolnego- MVC) 
(6). Obok strzelectwa w tej grupie sportów znalazły się: kręgle, krykiet, golf i bilard . 
Wiąże się to z koniecznością zmiany podejścia do tej dyscypliny w sensie wydatków 
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energetycznych i weryfikacji rodzaju treningu ogólnorozwojowego. Nabiera to 
szczególnego znaczenia gdy weźmiemy pod uwagę fakt, wielu zawodników 
uprawiających strzelectwo sportowe ma nadwagę, czy wręcz otyłość, zaburzenia 
gospodarki lipidowej i nadciśnienie tętnicze. Zmniejszenie podaży kalorii, zmiana 
składu diety i systematyczny aerobowy wysiłek fizyczny są nie tylko podstawą 
leczenia wyżej wymienionych schorzeń, ale również podstawą ich profilaktyki 
pierwotnej (1,7,8). 

4. Zakres ruchów i postawa ciała w strzelectwie sportowym nie są naturalne, 
a obciążeniu podlega głównie grupa mięśni po jednej stronie ciała. Wielokrotne 
powtarzane schematy ruchów i wielogodzinne utrzymywanie nienaturalnej postawy 
ciała prowadzą do zmian przeciążeniowych i zwyrodnieniowych układzie ruchu. 
Zmiany te pogarszają statykę. Nawet w stadium bezbólowym prowadzą do zmian 
napięcia, mięśni i ścięgien oraz więzadeł, a to powoduje zmniejszenie zdolności 
amortyzowania drżeń. W okresie zaawansowanych zmian dodatkowo dochodzi do 
bólu lub dyskomfortu w trakcie strzelania i przez to wywierają negatywny wpływ na 
poziom koncentracji. Dlatego na pierwszy plan wysuwa się prawidło prowadzony 
trening z uwzględnieniem obciążania grupy symetrycznej grupy mięśni, ćwiczenia 
korekcyjne i odpowiednio dobrane ogólnorozwojowe ćwiczenia wzmacniające siłę 
poszczególnych grup mięśniowych (9,10) . 

5. Konkurencje są długotrwałe. Wiąże się z koniecznością troski o dostarczenie 
odpowiedniej ilości substancji energetycznych do mózgu i pracujących mięśni przez 
cały czas trwania konkurencji. Nabiera to szczególnego znaczenia, gdy weźmiemy 
pod uwagę fakt, że wielokrotnie o wejściu do finału decyduje wynik ostatniej serii. 
Jeżeli na skutek nieprawidłowego żywienia w tkacie zawodów poziom glukozy 
w trakcie ostatniej serii dramatycznie się obniży może to zniweczyć efekty nawet 
najlepszego treningu specjalistycznego (11). 

6. Zawodnicy noszą strój strzelecki. Wprawdzie wiele konkurencji odbywa się 
w warunkach klimatyzowanych strzelnic ale niektóre rozgrywane są na świeżym 
powietrzu. W tych warunkach pamiętać należy o tym, że w niskiej temperaturze 
zawodnicy ulegać mogą wychłodzeniu, co prowadzi do zwiększenia drżeń 
i zmniejszenia precyzji ruchów. W temperaturze wysokiej dochodzić może u nich do 
przegrzania. Reakcją obronną organizmu jest w tym przypadku rozszerzenie 
skórnych naczyń krwionośnych, które powodować może uczucie pulsowania, co 
w oczywisty sposób może się przekładać na precyzję strzałów. Drugą reakcją 
obronną jest pocenie się. Już przy utracie 1-2% masy ciała ( przy tym stopniu 
odwodnienia może jeszcze nie być uczucia pragnienia) dochodzi do obniżenia 
wydolności fizycznej o co najmniej 10%, upośledzenia czynności psychicznych 
uczucia zmęczenia. W związku z tym należy z dołożyć wszelkich starań, aby 
pomimo braku możliwości wpływania na przewodność cieplną stroju strzeleckiego 
wypracować z zawodnikami inne metody pomocne w utrzymaniu prawidłowej 
termoregulacji (napoje) (11). 

7. W sporcie tym dużą rolę odgrywa stan psychiczny zawodnika. W tej kwestii 
nieocenioną rolę odgrywa oczywiście trener i psycholog (12). Pamiętać należy o tzw. 
schorzeniach psychosomatycznych, czyli o schorzeniach lub dolegliwościach 
wywołanych nadmiernymi napięciami nerwowymi. Najczęściej dotyczą one układu 
trawiennego i sercowo-naczyniowego i trawiennego. W obu przypadkach mogą 
wywierać one negatywny wpływ na wyniki sportowe strzelców. Zaburzenia 
żołądkowo-jelitowe powodować mogą niedobory pokarmowe (na skutek braku 
apetytu lub konieczności stosowania diety czy też z powodu występowania biegunek 
i wymiotów). Zaburzenia sercowo-naczyniowe przebiegać mogą pod postacią 
przyśpieszonej akcji serca, zaburzeń rytmu serca czy bólów w klatce piersiowej 
i również mogą  negatywnie oddziaływać na wyniki sportowe. Inny aspekt tego 
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problemu dotyczy możliwości wpływu na poziom pobudzenia zawodników za 
pomocą odpowiednich suplementów . 

8. W strzelectwie  sportowym bardzo istotną rolę odgrywa narząd wzroku. Istotne jest 
więc dobranie odpowiednich okularów korekcyjnych u zawodników z wadą wzroku. 
Nie jest to jednak jedyny problem dotyczący narządu wzroku. Równie istotne jest 
alergiczne zapalenie spojówek i łzawienie oczu podczas kataru siennego. Dlatego 
niezbędne jest położenie nacisku na profilaktykę alergicznych zmian w obrębie 
narządu wzroku i górnych dróg oddechowych poprzez tak zwane odczulanie lub 
stosowanie w okresie poprzedzającym wystąpienie dolegliwości odpowiednich 
kropli. Zwlekanie z leczeniem do momentu rozwinięcia się objawów i wówczas 
stosowanie leków przeciwalergicznych nie jest dobrym rozwiązaniem problemu, 
gdyż leki najczęściej stosowane w tym stadium choroby ograniczają sprawność 
psychofizyczną (13). Podobne znaczenie ma szeroko rozumiana profilaktyka infekcji 
górnych dróg oddechowych. 

9. W strzelectwie sportowym duży nacisk kładzie się na narząd słuchu. Dzieje się tak 
z dwóch powodów. Po pierwsze, w trosce o dobro zawodników powinno się 
okresowo kontrolować audiogram, aby sprawdzić czy  przebywanie w hałasie nie 
pogarsza ich słuchu i aby móc odpowiednio wcześnie reagować poprawą 
zabezpieczeń przed nadmiernym hałasem. Z punktu widzenia wyników sportowych 
ważniejszy jest zlokalizowany w uchu narząd równowagi, odpowiadający wraz 
z móżdżkiem za statykę. Infekcje w obrębie uszu oraz niektóre leki (takie jak np. 
antybiotyki z grupy aminoglikozydów) prowadzić mogą do zaburzenia funkcji 
narządu równowagi zlokalizowanego w uchu i do zaburzeń statyki (14). 

10. W strzelectwie szczególne znaczenie mają mięśnie szyi, obręczy barkowej i kończyn 
górnych. Długotrwała podróż środkami transportu powoduje często u osób 
predysponowanych bolesne napięcie mięsni szyi i obręczy barkowej, co oczywiście 
może mieć duży wpływ na wyniki sportowe tych zawodników. Dlatego powinno się 
dążyć do wybierania najszybszych środków transportu i zapewnienia zawodnikom 
możliwie największego komfortu w trakcie podróży. Innym niebagatelnym 
problemem związanym z podróżami jest klimatyzacja w środkach transportu. 
Sprzyja ona wysuszaniu błon śluzowych, infekcjom i alergiom. Długotrwała podróż 
klimatyzowanymi środkami transportu wymaga więc stosowania odpowiednich 
środków profilaktycznych. 
 
Powyżej jedynie zasygnalizowano najważniejsze problemy medyczne występujące 

u osób uprawiających strzelectwo sportowe, ze szczególnym naciskiem na te aspekty, 
na które może mieć wpływ trener i sam zawodnik. Szczegółowe omówienie wszystkich 
problemów medycznych treningu strzeleckiego wykracza poza ramy niniejszego 
opracowania. 
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