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Program badań diagnostycznych 
realizowanych przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego 

 
 

Kompleksowe badania diagnostyczne przeprowadzane są dwa razy w roku 
w miesiącach: kwiecień, listopad. Wiele testów i prób, które możliwe są do 
przeprowadzania samodzielnie przez trenerów wykonywane są dodatkowo podczas 
zgrupowań i konsultacji. 

Badania diagnostyczne realizowane są przy udziale AWF Wrocław, firmy „OMI” 
i trenerów kadry narodowej PZSS. Opiekę medyczną sprawuje lekarz PZSS – 
dr Monika Skrzypiec-Spring, opiekę psychologiczną sprawuje psycholog PZSS – 
dr Dariusz Nowicki opiekę fizjoterapeutyczną sprawuje mgr Edmund Cichomski. 

Zakres badań diagnostycznych obejmuje: 

A. Opieka medyczna – dr Monika Skrzypiec-Spring.   
Kompleksowe badanie medyczne przeprowadzane są dwa razy do roku w COMS 
Warszawa. Zawodnicy w zależności od potrzeb kierowani są na dodatkowe badania do 
„DOLMED” Wrocław lub innych jednostek. Lekarz PZSS prowadzi stałą kontrolę 
medyczną podczas konsultacji, zgrupowań i zawodów, przydziela wg indywidualnego 
zapotrzebowania  odżywki. 

B. Opieka psychologiczna – dr Dariusz Nowicki  
Głównym psychologiem PZSS jest dr D. Nowicki. W trakcie badań diagnostycznych 
2 razy w roku psycholog z wybranymi zawodnikami prowadzi badania sprawności 
psychicznej i psychomotorycznej. Podczas konsultacji, zgrupowań i zawodów 
monitoruje aktualny stan psychofizyczny zawodników, naucza technik relaksacyjnych 
i psychoregulacji.  
Ze względu na koszty i czasowe możliwości ścisłą opieką objęta jest wybrana grupa 
najbardziej perspektywicznych zawodników, natomiast pozostali prowadzeni są 
doraźnie. 

C. Opieka fizjoterapeutyczna – mgr Edmund Cichomski  
W ramach badań diagnostycznych prowadzone są komputerowe badania zaburzeń 
organizmu na poziomie energetycznym. Podczas konsultacji, zgrupowań i zawodów 
zabezpieczana jest stała opieka fizjoterapeutyczna zgodnie z potrzebami 
zawodników. 

D. Testy sprawności ogólnej fizycznej – trenerzy KN 
 test wytrzymałości – test Coopera (bieg 12 minut) – juniorzy, seniorzy; bieg 800 

m dziewczęta/1000 m chłopcy – juniorzy młodsi. 
 test marszowy – marsz na dystansie 2 km z sporttesterem, 
 test siły mięśni brzucha – skłony z leżenia – zawodnik wykonuje w czasie 30 s 

maksymalną ilość skłonów z leżenia. Pozycja wyjściowa – zawodnik przyjmuje 
pozycję leżącą na plecach, kończyny dolne ugięte pod kątem 90 stopni, ręce 
splecione na karku. Wynik stanowi ilość skłonów wykonanych w podanym 
czasie, 

 test koordynacji wzrokowo-ruchowej – zawodnik wykonuje 10 rzutów piłeczką 
tenisową z odległości – kobiety 8 m, mężczyźni 10 m, do celu o średnicy 75 cm. 
Wynik stanowi liczba trafionych rzutów. 
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 testy równowagi: 
a) zawodnik ma za zadanie utrzymać jak najdłużej równowagę, stojąc na 

jednej nodze z zamkniętymi oczyma. Noga wolna jest zgięta i oparta o nogę 
postawną na wysokości kolana. Ramiona wsparte są na biodrach. Wynik 
stanowi czas, w jakim zawodnik utrzyma równowagę w tej pozycji mierzony 
do 60 s. Zawodnik który w pierwszej próbie nie uzyskał czasu 60 s., 
wykonuje drugą próbę. 

b) utrzymanie postawy swobodnej z oczami otwartymi i zamkniętymi na 
stabilografie, 

c) utrzymanie równowagi w pozycji „flaminga”. 
 

Sprzęt i pomoce: czasomierz, drewniana belka o wymiarach: długość 50 
cm, wysokość 4 cm, szerokość 3 cm, pokryta miękkim materiałem 
o grubości nie większej niż 5 mm (np. filcowa wykładzina podłogowa). 
Poprzecznie do niej na końcach przymocowane są dwie podpórki 
o długości 15 cm i szerokości 2 cm, zapewniające stabilność „równoważni”. 

Opis wykonania testu: badany stawia dowolną stopę wzdłuż belki, 
chwyta z tyłu za stopę nogę wolną ugiętą w kolanie. Drugą ręką wspiera się 
na ramieniu testującego, niżsi wzrostem trzymają jego dłoń. Stoper włącza 
się kiedy testowany puści ramię prowadzącego, wyłącza zaś kiedy utraci 
równowagę puszczając stopę nogi wolnej lub dotknie podłogi dowolną 
częścią ciała. 

 
Zachowanie równowagi w pozycji „flaming” 

Wynik: liczba prób potrzebna do utrzymania równowagi w opisanej 
pozycji łącznie przez 1 minutę. Przykładowo: jeżeli badany potrzebował 
5 prób by utrzymać równowagę w zadanej pozycji łącznie przez 1 minutę 
wynik = 5. 

 
 test zręczności – bieg wahadłowy 4x10 m.  

Badany zawodnik ustawiony w pozycji wykrocznej (start wysoki) przed linią. Po 
sygnale rozpoczyna bieg do linii „B”, gdzie leżą dwa pudełka. Zawodnik podnosi 
jedno z nich, biegnie do linii startu gdzie kładzie pudełko, następnie czynność tę 
powtarza. Wynik stanowi czas wykonania próby mierzony stoperem 
z dokładnością 0,01 s. 
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E. Badanie sprawności ukierunkowanej – „OMI”, trenerzy KN 
 
Badanie sprawności ukierunkowaniej ma na celu ukazanie predyspozycji zawodnika 

do realizowania technik strzału w konkurencjach strzeleckich. Pomiary te koncentrują 
się na trzech podstawowych czynnikach: ocenie szybkości reagowania na bodziec, 
zakresie ruchów mimowolnych oraz oceny siły nacisku na język spustowy. 

 
 Termometr 
 
Urządzenie do pomiaru tremoru mięśniowego składa się z dwu części: wskaźnika 

laserowego oraz rejestratora podłączonego do komputera PC (laptopa) – fot. 1. 
 
Proces pomiaru przebiega następująco: 
Zawodnik w postawie stojącej naprowadza punkt świetlny wskaźnika na centralny, 

oznaczony obszar rejestratora. Wskaźnik trzymany jest w odległości 20 cm od 
rejestratora. Zadaniem badanego jest utrzymanie plamki świetlnej nieruchomo w 
zadanym polu przez okres 20 sekund. Ruchy plamki rejestrowane są z częstotliwością 
25 pomiarów na sekundę. Rozdzielczość rejestrowanego położenia jest na poziomie 0,1 
mm. Po przeprowadzeniu pomiaru program przeprowadza analizę ruchów. Przedstawia 
rejestrację na tle koncentrycznych kręgów o promieniu 0,5, 1 i 1,5 mm. Środek stanowi 
środek ciężkości rejestrowanych punktów. Możliwe jest także analizowanie 
w bezwzględnym układzie odniesienia. 

 
Dane zgromadzone przez program można następnie prezentować w taki sposób: 
- wykres trajektorii ruchów mimowolnych; 
- histogram częstości prędkości chwilowej; 
- histogram częstości odległości od punktu środkowego; 
- średnie położenie w osi X oraz Y; 
- średnią odległość od środka znacznika; 
- odchylenie standardowe odległości od środka znacznika; 
- średnia prędkość; 
- liczbę przejść poza pierścienie 0,5; 1; 1,5 mm. 

 

  
 

Fot. 1. Urządzenie do pomiaru tremoru mięśniowego 
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Tab. 1. Wyniki pomiaru 

 
 

 Czas reakcji 
Czas reakcji zawodnika mierzony jest w oparciu o komputer PC (laptop) 

wyposażony w zewnętrzny przyrząd pomiarowy oraz oprogramowanie dedykowane dla 
konkurencji strzeleckich. 

Przebieg pomiaru: 
Zawodnik ma do dyspozycji rękojeść wyposażoną w dwa przyciski. Przyciski reagują 

na naciśnięcie kciukiem oraz palcem wskazującym. Na ekranie komputera wyświetlany 
jest obraz wybierany w zależności od konkurencji strzeleckiej: zapalający się punkt (dla 
strzelań precyzyjnych), punkt zmieniający barwę (dla strzelań szybkich), punkt 
przemieszczający się poziomo (dla ruchomej tarczy), punkt/punkty przemieszczające 
się pod kątem na tle schematycznej strzelnicy (dla rzutków). 

Zawodnik ma za zadanie naciśnięcie przycisku w momencie pojawienia się punktu. 
Pomiary dokonywane są seriami: seria próbna, seria rejestrowana. Odstęp pomiędzy 
kolejnymi pomiarami zmienia się losowo w zadanych granicach. Typowo wykonywane 
są 3 pomiary próbne a następnie 10 pomiarów rejestrowanych. 

Program udostępnia następujące informacje: 
- wyniki 10 pomiarów rejestrowanych, 
- średni czas reakcji; 
- odchylenie standardowe czasu reakcji; 
- wartość minimalna czasu reakcji; 
- wartość maksymalna czasu reakcji 
Zawodnik ma możliwość zobaczenia wyniku każdego pomiaru jak i podsumowania 

całego badania. 

  
Fot. 2. Urządzenie do pomiaru czasu reakcji 
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Tab. 2. Wyniki pomiaru zebrane w tabeli 

 

 Kinestezjometr 
Kinestezjometr dla potrzeb strzelectwa sportowego jest urządzeniem pozwalającym 

na rejestrację subiektywnej oceny nacisku na język spustowy. Urządzenie to sterowane 
jest poprzez komputer PC (laptop) za pomocą dedykowanego programu. 

Przebieg pomiaru: 
Zawodnik wykonujący ten test ma za zadanie ocenić (ustawić) na przycisku 

w kształcie spustu ciężar identyczny  z zadanym przez komputer. Zadawany ciężar 
może się zmieniać od 2 do 500g. Badany ma do dyspozycji następujące możliwości: 
może zwiększyć siłę z jaką urządzenie reaguje na nacisk, może ją zmniejszyć, może 
wywołać ciężar wzorcowy, może wyzerować swoje ustawienie i zacząć pomiar od 
początku oraz może zatwierdzić ustawiony ciężar. Obliczana i podawana jest odchyłka 
ustawionego ciężaru od ciężaru wzorcowego. W badaniu tym czas ustawiania siły 
nacisku jest nielimitowany. Pomiary dokonywane są seriami dla zadanych wag. Typowo 
są to 50, 150, 500 g. W każdej grupie wykonywane są trzy rejestracje. 

Program udostępnia następujące informacje: 
- różnice w ocenie wagi wzorcowej dla każdej z wag; 
- wartość średnia tych różnic; 
- odchylenie standardowe różnic. 

Zawodnik, po każdym pomiarze, widzi zakres popełnionego błędu. Po zakończeniu 
całej serii pomiarowej może zapoznać się z jej podsumowaniem. 

  

Fot. 3. Kinestezjometr 

Tab. 3. Wyniki pomiaru zebrane w tabeli 

 
 
F. Badanie sprawności specjalnej podczas strzelania – „OMI”, trenerzy KN 

 Stanowisko monitorowania strzału 
Pomiary: trajektorii punktu celowania, tętna, oddechu, wychwiań oraz pracy na 

języku spustowym zostały zintegrowane w stanowisko monitorowania strzału. Pomiar 
wszystkich tych czynników w trakcie oddawania strzału daje kompleksowy, 
uświadomiony, poddający się analizie obraz. 
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1. Śledzenie ruchu punktu celowania (SCATT) 
2. Śledzenie ruchu palca na języku spustowym 
3. Śledzenie oddechu 
4. Śledzenie częstości akcji serca 
5. Śledzenie wychwiań (platforma tensometryczna) 
 

Rys. 1. Stanowisko monitorowania strzału 
 

a) Trajektoria punktu celowania 

 
Program SCATT, poza 

innymi analizami i statysty-
kami, obrazuje trajektorię 
punktu celowania na tarczy. 
Trajektoria ta wyświetlana 
jest po każdym strzale. 
Zawodnik może się zapoznać 
z faktycznym sposobem 
uzyskania wyniku strzału. 
Sposób pracy z tym 
trenażerem oraz uzyskiwanie 
analiz publikowano w wielu 
artykułach. 

 
 
 

 

b) Tętno, oddech 

Te dwa parametry rzutują w sposób istotny na możliwość uzyskania wysokiego 
wyniku. Jako procesy fizjologiczne nie są często należycie uświadomione. 

Śledzenie oddechu i tętna umożliwiają czujniki: tensometryczny – monitorujący 
ruchy klatki piersiowej oraz podczerwony – monitorujący przepływ krwi. Wyniki 
naniesione na oś czasu momentu strzału pozwalają na zilustrowanie warunków oddania 
strzału. 
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Fot.3. Czujniki śledzące oddech i tętno 

 
 
Rys. 2. Przedstawienie wyników pomiaru oddechu, tętna i pracy na języku spustowym podczas 

badań na platformie tensometrycznej 

c) Wychwiania 

Platforma tensometryczna zintegrowana z komputerowym systemem pomiarowym 
pozwala na wizualizację mimowolnych wychwiań. Zawodnik uzyskuje dzięki niej 
świadomą kontrolę nad statyką w momencie strzału. Wychwiania mogą być 
przedstawione zarówno jako trajektoria ruchu rzutu środka ciężkości w układzie X-Y, jak 
i w postaci analizy częstotliwości. 

 
Rys. 3. Przedstawienie wychwiań podczas badania na platformie tensometrycznej 
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d) Praca na języku spustowym 

Ostatnim monitorowanym czynnikiem jest 
praca na języku spustowym. Wykorzystywany 
czujnik jest montowany zamiast oryginalnego 
języka spustowego. Pozwala on na pomiar siły 
nacisku palca na język spustowy. Wyniki 
badania przedstawione są na osi czasu wraz 
z naniesionym momentem strzału (rys. 2, fot. 4).  

 
 

 
 System komputerowego wspomagania treningu – SCATT 
Scatt wykorzystywany jest w stanowisku monitorowania strzału jako jeden 

z elementów diagnostyki strzelania ale częściej używany jest przez trenerów 
w codziennym treningu. 

System uzupełnia subiektywną ocenę trenera, a także pełni rolę rejestratora techniki 
strzelania podczas treningu. Pozwala na zbierani, magazynowanie i porównywanie 
materiału wielu zawodników w dowolnym przedziale czasu. Jest urządzeniem 
przenośnym o niewielkich wymiarach, co umożliwia przeprowadzanie kontroli 
w dowolnym miejscu i czasie. 

Przy pomocy narzędzi statystycznych wbudowanych w program Scott można 
analizować kilka istotnych parametrów opisujących technikę strzelecką. Są to 
w szczególności: wynik strzału, ruch broni (opisany współrzędnymi śladu celowania), 
rytm strzelania, czas oddania strzału, czas przebywania punktu celowania 
w zdefiniowanym obszarze tarczy (10,0 pkt, 10,5 pkt), wpływ momentu oddania strzału 
na jego wynik, itd. 

 
Zalety wynikające ze stosowania urządzenia Scott: 
- obiektywny obraz techniki strzeleckiej (wszelkie inne obserwacje mają charakter 

subiektywny i zależą od doświadczenia zawodnika – lub trenera – i od jego 
właściwości psycho-fizycznych), 

- uniezależnienie się od wpływu czynników technicznych (rozrzut amunicji, jakość 
lufy, odrzut po strzale), warunki atmosferyczne. 

- skrócenie czasu (ilości powtórzeń) potrzebnego na opanowanie techniki 
strzeleckiej w przypadku zawodników początkujących (lepszy, obiektywny 
sposób przekazania informacji zwrotnej), 

- możliwość zaobserwowania błędów w technice, niemożliwych do stwierdzenia 
w inny sposób (także przez trenera), 

- możliwość zapisu, przeglądania i analizy treningu, co zapewnia komputerowe 
przetwarzanie danych, 

- możliwość porównania techniki strzeleckiej zawodników zaawansowanych 
i początkujących, 

- umożliwienie treningu poza strzelnicą, w dowolnym miejscu, 
- oszczędność amunicji i broni. 
 
Dokładny opis pracy z trenażerem Scott opisano w podanej literaturze. 

 
 Ocena indywidualnej techniki strzelania zawodnika – monitoring 

strzelania systemem Wideo-Trener 
W skład systemu Wideo-Trener 2004 wchodzą: komputer z oprogramowaniem 

wizualizacyjnym, sterownie oraz kamera wideo. Rolą systemu jest przedstawienie 
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zawodnikowi zaraz po oddaniu strzału sekwencji tegoż strzału obserwowanej 
obiektywnym okiem kamery ustawionej z boku. Pracę z systemem można podzielić na 
trzy fazy: 

- rejestrację wideo sekwencji strzału; 
- zapis informacji o wartości strzału; 
- przeglądanie/analiza 
O ile pierwsza faza może być realizowana z pomocą wyłącznie kamery (i tak 

zazwyczaj jest), o tyle do pozostałych dwóch faz zaprzęgnięty jest komputer. 
Zapis wartości strzału następuje poprzez naniesienie, z pomocą myszy, 

przestrzeliny na tarczę na ekranie komputera. 
W fazie trzeciej pod terminem przeglądanie/analiza jednej sekwencji strzału należy 

rozumieć takie czynności jak: 
- przeglądanie przyspieszone/zwolnione (w sposób płynny); 
- śledzenie klatka po klatce; 
- nanoszenie siatki układu odniesienia; 
- nanoszenie opisów tekstowych; 
- nanoszenie markerów (punkty, linie, strzałki); 
- nanoszenie ograniczników (prostokąt, koło); 
- pomiar i nanoszenie kątów; 
- wyświetlanie 6 klatek z zadanych momentów strzału jednocześnie na ekranie; 
- przechwytywanie pojedynczych klatek; 
- przełączanie obraz/opisy/opisy+obraz zarówno podczas edycji napisów, jak 

i przeglądania sekwencji strzału. 
Wybrane formy znaczników graficznych w połączeniu z dobieraniem kolorów 

pozwalają na tworzenie dowolny schematów szkieletowych. Oczywiście wyliczone tu 
czynności nie wyczerpują listy możliwości systemu (np. przenoszenie znaczników ze 
strzału na strzał, analiza więcej niż jednej rejestracji strzału). 

Tego typu zobrazowania pozwalają zawodnikowi na śledzenie nieuświadomionych 
i nie w pełni kontrolowanych zmian postawy strzeleckiej oraz techniki wykonywania 
złożenia. 

 

  
Fot. 5. Monitoring strzelania systemem Wideo-Trener 

 
 test „jednolitości celowania” 
Zawodnik 5 razy celuje z karabinu (z przyrządami celowniczymi zamkniętymi) 

wkręconego w imadło do tarczy na 10 m. Tarcza przesuwana jest przez trenera do 
momentu aż zawodnik uzna że przyrządy celownicze są dobrze zgrane z tarczą. 
a punkt zaznaczony na nieruchomej planszy. Wynik testu to odległość punktów 
celowanie między sobą. Czym ta odległość jest mniejsza tym lepszy wynik. 
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5 mm 18 mm 

  

Fot. 6. Sposób prowadzenie testu 
„jednolitości celowania” 

Przykładowe wyniki testu „jednolitości celowania” 

 
 
G. Kontrola taktyki strzelania podczas walki sportowej – trenerzy KN 

 
Program do rejestracji przebiegu strzelania (recording the shooting course) w wersji 

3.6 jest przeznaczony do pracy jako narzędzie wspomagające obserwację i analizę 
strzelania. Jest on ukierunkowany głównie na wykonywanie rejestracji w trakcie 
zawodów sportowych. Uwzględnia on jednak również rejestrowanie strzelań na 
treningach. Program umożliwia zapisywanie czasów poszczególnych etapów złożenia, 
jak też rytmu całego strzelania. Gromadzi również dokładne wyniki strzałów. Poza 
zapisem czasów i rezultatów program daje możliwość opatrywania każdego strzału 
uwagami dotyczącymi techniki strzału, zdarzeń wpływających na przebieg strzelania 
oraz zachowań zawodnika. 

Wykorzystując program RSC można obserwować wszystkie olimpijskie konkurencje 
strzeleckie. Po zakończeniu rejestracji (czy to całej konkurencji czy też jej etapu) można 
analizować zgromadzone dane. Obserwacje analizowane mogą być zarówno  pod 
względem uzależnień czasowych, jak i wyników osiąganych w rejestrowanym 
strzelaniu. 

Program prezentuje rytm strzelania wraz z wynikami na osi czasu, poszczególne 
tarcze z przestrzelinami, tarcze zbiorcze oraz statystyki strzelania. Sposób analizowania 
danych zależy od etapu konkurencji (eliminacje, kwalifikacje, finał), jak również samej 
konkurencji (strzelanie precyzyjne, szybkie, ruchoma tarcza czy rzutki). 

W ten sposób zawodnik oraz trener mogą analizować taktykę rozgrywania 
konkurencji. Mogą to uczynić bezpośrednio po zejściu ze stanowiska, jak i po dłuższym 
okresie czasu porównując analizy rejestracji z wielu zawodów. 
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Tab. 7. Arkusz przebiegu walki sportowej, prezentacja statystyczna przebiegu strzelania, 
prezentacja strzałów ocenianych oraz prezentacja graficzna przebiegu walki sportowej 
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H. Komputerowa rejestracja i analiza obciążeń treningowych – AWF Wrocław, 
trenerzy KN 
 
Wszyscy zawodnicy KN rejestrują komputerowo zrealizowane wielkości obciążeń 

treningowych. W PZSS obowiązują dwa rodzaje programów do rejestracji zadań 
treningowych. 

a) bardzo dokładny i skomplikowany program ”Strzelec v. 3.0” obowiązujący 
członków kadry olimpijskiej, 

b) bardzo prosty w obsłudze, zawierający jednak mniej szczegółów program 
„RejObcTren 2002” obowiązujący pozostałych członków Kadry Narodowej. 

 
Dokładny opis sposobu rejestracji i analiz obciążeń treningowych znajduje się na 

stronie internetowej PZSS w artykule „Dokumentacja szkoleniowa obowiązująca 
członków KN PZSS” 
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