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Wybrane elementy przygotowania taktycznego.  
Środki treningowe z zakresu przygotowania taktycznego 

stosowane w treningu strzeleckim 
 

Taktyka sportowa, to celowy, racjonalny, ekonomiczny i planowy sposób 
prowadzenia walki uwzględniający poziom umiejętności i możliwości własnych 

oraz przeciwnika, teren i warunki walki, a także regulaminy i przepisy 
obowiązujące w danej dyscyplinie sportu. 

 
Przygotowanie taktyczne to wieloletni proces zdobywania, utrwalania i modyfikowania 

umiejętności taktycznych. Jego treść zależy od zaawansowania sportowego zawodnika 
(stażu treningowego) oraz specyfiki uprawianego sportu. Im dłużej sportowiec trenuje, tym 
wymiar przygotowania taktycznego i jego rola w uzyskiwaniu wysokich wyników są 
znaczniejsze (Sozański, 1999 s. 160). 

Taktyka jest elementem przygotowania sportowca, którego opanowanie wymaga 
wielu lat treningu i udziału w zawodach. Zawodnik wypracowuje swój indywidualny styl 
walki oparty  na zdobytych doświadczeniach oraz wiedzy przekazanej przez trenera jak 
i czerpanej z innych źródeł w tym najnowszych osiągnięć naukowych w danym sporcie. 

Dobrze przygotowany zawodnik pod względem taktycznym w czasie strzelania 
prowadzi walkę w sposób przemyślany co daje większe gwarancje sukcesu niż walka 
niezaplanowana (żywiołowa). Mistrzostwem jest moment gdy wszystkie swoje 
umiejętności jest w stanie zastosować w rzeczywistości startowej. 

Jakie są rodzaje przygotowania taktycznego? 

W sporcie kwalifikowanym nauczanie taktyki walki odbywa się podczas zajęć 
praktycznych ma których zawodnik rozwija umiejętności zastosowania wiedzy taktycznej w 
sytuacji startowej. Odbywa się to na treningu lub podczas strzelań kontrolnych. Zawodnik 
uczy się radzić sobie z sytuacjami destrukcyjnymi, które mogą go spotkać podczas walki 
sportowej. 

Aby zajęcia praktyczne mogły być efektywne powinny być poprzedzone 
zdobywaniem wiedzy teoretycznej co w dużej mierze skróci czas przygotowania. Nauka 
taktyki strzelania nie może opierać się tylko na nauce na „własnych błędach”, musi być 
to wiedza przekazywana przez trenera, doświadczonych starszych strzelców a także 
wypływać z najnowszych zdobyczy nauki. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 1. Rodzaje przygotowania taktycznego 

Rodzaje przygotowania taktycznego 

Teoretyczne Praktyczne 

Ogólne Specjalne Ogólne Specjalne 
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Zarówno w zajęciach praktycznych jak i teoretycznych treści nauczania mają 
charakter ogólny i specjalny. Treści ogólne są interdyscyplinarne i dotyczą wielu 
dyscyplin sportowych np. spędzanie czasu wolnego przed startem, zasady żywienia, 
rozgrzewka przed startem, itp. 

Treści specjalne dotyczą specyfiki strzelania sportowego i wszystkie treningi 
praktyczne odbywają się z bronią. 

Ćwiczenia z zakresu przygotowania taktycznego powinny przebiegać wg 
następującej kolejności: 

 zapoznanie zawodnika z podstawowymi sytuacjami taktycznymi, 
 sformułowanie zasad postępowania taktycznego w różnych sytuacjach, 
 przedstawienie wzorów rozwiązania sytuacji taktycznej (filmy, plansze, slajdy, 

itd.), 
 praktyczne rozwiązanie sytuacji taktycznej podczas treningu (symulacja sytuacji 

mogącej wystąpić podczas zawodów), 
 samodzielne rozwiązywanie sytuacji taktycznych podczas walki sportowej (za 

Naglak, 1999). 

Co to jest przygotowanie taktyczne w strzelectwie? 

Aby dokładnie przybliżyć to co jest przedmiotem przygotowania taktycznego 
w strzelectwie przedstawiam poniżej tematykę zajęć teoretycznych, która powinna być 
uwzględniona  w szkoleniu strzeleckim. Nie zostanie ona w ty artykule omówiona gdyż 
jest bardzo obszerna i będzie treścią osobnego opracowania. 
1. Wyjaśnienie roli przygotowania taktycznego w treningu strzeleckim. 
2. Zaznajomienie z regulaminami strzelań, istotnymi dla prowadzenia walki sportowej 

(program strzelań, postawy strzeleckie, strzały do obcej tarczy, zacięcia, itp.). 
3. Posługiwanie się bronią i sprzętem pomocniczym (ustawienie parametrów broni – 

długość kolby, miejsce zaczepienia pasa, ustawienie sprzętu na stanowisku, 
czyszczenie i konserwacja broni, itp.). 

4. Taktyka zachowania się przed i trakcie zawodów (spędzanie czasu wolnego, 
godziny snu, żywienie, rozgrzewka ogólna i specjalna, przerwy taktyczne 
w strzelaniu itp.). 

5. Sposoby strzelania w różnych warunkach atmosferycznych (ciepło, zimno, wiatr, 
ciemno, jasno, itp.). 

6. Obserwacja taktyki strzelania innych doświadczonych zawodników (bezpośrednio 
lub odtworzenie z kamery video). 

7. Sposoby pracy na języku spustowym, dobór parametrów i umiejętność regulowania 
urządzenia spustowego w zależności od warunków rozgrywania zawodów. 

8. Zasady doboru parametrów przyrządów celowniczych w zależności od warunków 
rozgrywania zawodów (wkręcanie przyrządów celowniczych do środka tarczy, 
rodzaj i wielkość przyrządów celowniczych, stosowanie filtrów, czas celowania, itp.). 

9. Dobór rytmu i tempa strzelania w zależności od sytuacji (przyspieszanie, zwalnianie 
strzelania, długość i charakter przerw, przejście ze strzałów próbnych na oceniane, 
itp.). 

10. Sposoby zachowania w różnych nieprzewidzianych sytuacjach mogących nastąpić 
podczas zawodów (awaria broni, awaria automatu i zmiana stanowiska 
strzeleckiego, przerwa w strzelaniu spowodowana brakiem prądu, itp.). 

11. Taktyka rozgrywana finału. 
12. Zapoznanie zawodnika z warunkami, jakie zastanie podczas konkretnych zawodów 

(budowa i wyposażenie strzelnicy, program minutowy zawodów, temperatura, 
oświetlenie, itp.). 
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Jaki trening stosować aby poprawić stan przygotowania taktycznego? 

Celem treningu taktycznego jest rozwijanie umiejętności i doskonalenie sposobu 
zachowania się zawodnika w walce sportowej. W treningu tym wykorzystuje się 
następujące ćwiczenia praktyczne: 

 
1. Posługiwanie się przyrządami celowniczymi: 
1.1. Regulacja przyrządów celowniczych względem celu 
1.2. Dobieranie parametrów przyrządów celowniczych – wielkość przeziernika i muszki 

kołowej 
1.3. Ustalenie miejsca zamocowania przyrządów celowniczych na broni w zależności 

od postawy strzeleckiej. 
1.4. Stosowanie różnego rodzaju filtrów w zależności od oświetlenia. 
1.5. Czas celowania w zależności od warunków oświetlenia. 

 
2. Stosowanie rozgrzewki specjalnej 
2.1. Ćwiczenia rozwijające umiejętności stosowania rozgrzewki specjalnej do treningu 

i zawodów. Rozgrzewka taka z reguły składa się z 3 części: rozgrzewki 
ogólnofizycznej, rozgrzewki mentalnej – nastawienie swojego myślenia na 
poprawność wykonania elementów technicznych, rozgrzewki specjalistycznej – 
złożenia bezstrzałowe wykonywane w szatni lub na stanowisku strzeleckim. 

 
3. Ćwiczenia doskonalące tempo i rytm strzelania 
3.1. Doskonalenie swojego indywidualnego rytmu strzelania. 
3.2. Trening z ograniczonym czasem na oddanie strzału. 
3.3. Trening z wydłużonym czasem na oddanie strzału.  

Przykładowy trening: Zawodnik strzela serię 10 strzałów w swoim wyuczonym 
czasie np. 10 minut, następną serię ma za zadanie strzelić w czasie 4 minuty 
krótszym, a kolejną 5 minut dłuższym. Celem ćwiczenia jest zdobycie umiejętności 
wykorzystania czasu strzelania na zawodach gdyż zdarzają się sytuacje że 
brakuje nam czasu lub musimy zwolnić tempo strzelania ze względu na 
pojawiające się błędy techniczne lub problemy natury psychicznej. 

 
4. Ćwiczenia doskonalące rozpoczęcie i zakończenie konkurencji 
4.1. Ćwiczenia doskonalące rozpoczęcie konkurencji (przejście ze strzałów próbnych 

do ocenianych)  
Przykładowy trening: 3x (próbne + 5 strzałów ocenianych) po każdej serii 
zawodnik wstaje i na nowo przyjmuje postawę. Można dodatkowo postawić normę 
wynikową jaką zawodnik ma osiągnąć w każdej serii  

4.2. Ćwiczenia doskonalące zakończenie konkurencji  
Przykładowy trening: Kpn 30 strzałów np. do tarczy z wyciętym środkiem lub po 
5 strzałów na skupienie + 10 strzałów z zadaniem np. ilość „10” lub ilość oddanych 
„dobrych” strzałów. 

 
5. Ćwiczenia doskonalące stosowanie odpowiednich przerw taktycznych w czasie 

strzelania 
5.1. Ćwiczenie stosowania przerwy po zaistnieniu wyznaczonych sytuacji np. przerwa 

ze względu na słabe wartości strzałów. 
5.2. Doskonalenie rozpoczęcia strzelania po przerwie: 

 na stanowisku bez zmiany postawy strzeleckiej, 
 po krótkiej przerwie ze zmianą postawy strzeleckiej, ale bez opuszczania 

stanowiska 
 po dłuższej przerwie z zejściem ze stanowiska strzeleckiego 
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6. Ćwiczenia doskonalące umiejętność strzelania w różnych warunkach 
atmosferycznych 

6.1. Przy wysokiej temperaturze otoczenia. 
6.2. Przy niskiej temperaturze otoczenia. 
6.3. Przy padającym deszczu. 
6.4. Przy wietrze. 
6.5. Przy słonecznej pogodzie (słońce świecące na tarczę lub na zawodnika) 
6.6. Przy zachmurzeniu. 

Uwaga: Treningi tego typu planuje się w sytuacji gdy występują odpowiednie 
warunki atmosferyczne co umożliwia doskonalenie radzenia sobie w takich 
sytuacjach, np. gdy wiatr wieje na zawodnika trenujemy postawę stojącą lub 
klęczącą ponieważ zawodnik uczy się dokonywania korekt postawy strzeleckiej 
natomiast gdy wiatr działa na pocisk trenujemy postawę leżącą ponieważ zawodnik 
uczy się dokonywania korekt celowania. 

 
7. Ćwiczenia doskonalące umiejętność zachowywania się w nieprzewidzianych 

sytuacjach mogących wystąpić w czasie trwania zawodów 
7.1. Postępowanie w czasie nieprzewidzianej kontroli sprzętu lub postawy strzeleckiej 

w czasie strzelania. 
7.2. Postępowanie podczas awarii automatu – zmiana stanowiska, dodatkowe strzały 

próbne, itp. 
7.3. Postępowanie w przypadku nieplanowanej przerwy spowodowanej np. brakiem 

prądu. 
7.4. Strzelanie w warunkach głośno zachowującej się publiczności. 
7.5. Postępowanie w czasie awarii broni podczas strzelania. 
7.6. Postępowanie w sytuacji obcych strzałów w tarczy. 
7.7. Strzelanie w sytuacji spóźnienia się na zawody – strzelanie bez rozgrzewki, 

bezpośrednio po przyjściu na strzelnicę lub rozpoczęcie strzelania po komendzie 
START. 
Uwaga: trener w zależności od potrzeb symuluje w treningach różne wymienione 
zakłócenia mogące wystąpić podczas zawodów. 
Przykładowy trening: strzelanie kontrolne kpn 40 (12+13+15) z „niespodziankami”. 
W trakcie strzelania stosujemy „utrudnienia” – kontrolę postawy, głośne rozmowy, 
zmiana stanowiska, przerwy w strzelaniu różnej długości, itp. Zawodnik nie wie 
wcześniej jakie niespodzianki go czekają. Trening taki ma za zadanie nauczenie 
zawodnika radzenia sobie w sytuacjach destrukcyjnych mogących wystąpić 
podczas zawodów. 

 
8. Modelowanie warunków w jakich odbędzie się start 
8.1. Strzelanie przy odpowiedniej wysokości tarcz. 
8.2. Strzelanie przy odpowiednim oświetleniu tarcz. 
8.3. Strzelanie postawy leżącej z pryczy (np. strzelnica w Mediolanie). 
8.4. Strzelanie o różnych porach dnia – dostosowanych do programu zawodów. 
8.5. Strzelanie na różnych stanowiskach (na środku strzelnicy, przy ścianie). 
8.6. Strzelanie z komendami obcojęzycznymi. 
8.7. Strzelanie do tarcz jakie posiada organizator zawodów np. PŚ Mediolan – tarcze 

papierowe, PŚ Monachium – tarcze elektroniczne. 
8.8. Trening w modelowych warunkach przyszłego startu. 

Uwaga: do tej grupy zalicza się ćwiczenia, które służą do przygotowania 
zawodnika do konkretnych zawodów i konkretnych warunków z jakimi się on 
spotyka. Treningi odbywają się zgodnie z programami zawodów, uwzględniając np. 
zmiany czasowe (różnica czasu między Polską a Moskwą to 2 godziny, więc jeżeli 
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zawodnik startuje o 9.00 to w kraju powinien w ostatnim okresie trenować o 7.00). 
Istnieją również możliwości modelowania takich parametrów jak temperatura czy 
wilgotność powietrza co w znacznym stopniu przyspieszy adaptację organizmu do 
warunków startu. 

 
9. Praktyczne rozpracowanie sposobu rozgrywania finału 
9.1. Przygotowanie treningowe do finału. 
9.2. Umiejętność spędzania czasu od końca konkurencji do finału, przygotowanie sprzętu, 

rozgrzewka. 
9.3. Praktyczne rozgrywanie finału na zawodach mniejszej rangi a następnie coraz 

wyższej. 
 
 

Jak kontrolować efekty nauczania taktyki strzelania? 

Podstawową metodą kontroli efektów nauczania taktyki jest obserwacja zawodnika 
podczas strzelania na zawodach. Stopień wykorzystania przez zawodnika wiedzy 
i umiejętności praktycznych w konkretnych sytuacjach startowych mówi o jego 
mistrzostwie taktyczny. 

Pomocnymi sposobami w prowadzeniu obserwacji podczas zawodów jest 
korzystanie z kamery video, specjalnego arkusza obserwacyjnego lub programu 
komputerowego RSC. Sposoby kontroli przygotowania taktycznego zostały opisane 
m.in. w artykułach K. Kurzawskiego (2005) i A. Kijowskiego (1997). 

Na początku mojej wieloletniej pracy z zawodnikami kadry narodowej często 
zdarzała się sytuacja, że zawodnicy niechętnie odnosili się do mojej obserwacji ich 
strzelania w czasie zawodów. Ni byli do tej formy współpracy przygotowani, nie znali 
korzyści z niej płynącej. Do dzisiaj podczas zawodów ogólnopolskich na trybunach 
widać tylko pojedynczych trenerów, którzy obserwują swoich zawodników. 

Inaczej wygląda to podczas zawodów międzynarodowych, gdzie trybuny są pełne 
trenerów, którzy w różny sposób prowadzą obserwację strzelania swoich zawodników. 

Bez obserwacji (kontroli) nie można określić aktualnego stanu wyszkolenia 
zawodnika, a tym samym opracować strategii w zakresie przygotowania technicznego 
i taktycznego na następny okres szkolenia. 

W chwili obecnej zawodnicy kadry narodowej znają znaczenie i korzyści jakie 
wynikają z prowadzenia obserwacji podczas zawodów i często sami domagają się 
obecności trenera podczas swojego startu. Ze względu na fakt, że na kilku zawodników 
przypada jeden trener w prowadzeniu obserwacji pomagają zawodnicy, którzy 
odstrzelali już swoje konkurencje. 

Obecność trenera za zawodnikiem podczas startu dodatkowo powoduje, że czuje on 
wsparcie psychiczne, wie, że nie jest pozostawiony sam sobie. 

Proponowane w opracowaniu ćwiczenia stosowane są w treningach strzeleckich od 
lat. Nie jest to pełen zestaw środków wpływających na doskonalenie przygotowania 
taktycznego. Każdy trener może te ćwiczenia modyfikować, dostosowywać do poziomu 
szkolonych zawodników lub tworzyć nowe. 

Przygotowanie taktyczne jest jednym z ważniejszych ogniw kompleksowego 
szkolenia sportowca. Nie można o nim zapominać w planowaniu procesu treningowego, 
a udział ćwiczeń taktycznych powinien zwiększać się wraz z zaawansowaniem 
zawodnika oraz zbliżaniem się do terminu startu głównego. 
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