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Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwiązania szkoleniowe), zeszyt nr 3, Wrocław, 2006 

Krzysztof Kisiel  
Polski Związek Strzelectwa Sportowego 
 
 

Dobór rękojeści, pistoletu i postawy  
w szkoleniu początkowym 

 
 

Prowadząc początkowe szkolenie zawodników, czasami zbyt małą wagę 
przywiązujemy do pewnych elementów, które według nas nie są najważniejsze w danej 
chwili. Umiejętności, których nauczamy młodych zawodników od początku ich 
kształcenia, utrwalone w początkowym okresie szkolenia stają się nawykami, które 
potem jest bardzo trudno zmienić. Powinniśmy od początku przywiązywać większą 
uwagę do wszystkich szczegółów. Potem będzie to procentowało łatwiejszym 
prowadzeniem zawodnika i jego lepszymi wynikami.  

Chciałbym zwrócić uwagę na kilka ważnych elementów, które według mnie trzeba 
uwzględnić od początku procesu szkoleniowego.  

 
Do takich elementów należą między innymi: 
 właściwy dobór rękojeści i pistoletu dla zawodnika 
 postawa strzelecka  

 
 
1. Dobór rękojeści i pistoletu 

Nie zawsze wprawdzie dysponujemy odpowiednią bronią, ale możemy ją w miarę 
możliwości dopasować zawodnikowi tak, aby zapewnić mu optymalny proces szkolenia. 

Dobierając rękojeść zawodnikowi, powinniśmy zwrócić uwagę na: 
 

Układ palców na rękojeści 

  
  

a) za bardzo zamknięte (przechwyt, zbyt 
„chuda” rękojeść) 

b) nie domknięte (zawodnik nie może objąć 
rękojeści, nie domyka palców, jest ona dla 
niego za gruba) 
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Układ kciuka w stosunku do pistoletu Ułożenie pistoletu w osi ręki 

  
 czy jest równoległy do broni 
 czy przylega na całej długości do pistoletu 
 czy stanowi punkt podparcia dla pistoletu 

 broń powinna być „przedłużeniem” ręki 

  
Układ palca na języku spustowym 

  
a) za płytko b) za głęboko 

  

 
c) swoboda działania palca na języku spustowym (nie powinien być podparty i leżeć na 

rękojeści) 
 

Ściąganie języka spustowego w osi broni 

  
źle   dobrze  źle dobrze 
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W strzelaniach z pistoletu /miedzy innymi ze względu na wagę języka spustowego/ 
zawodnik powinien ściągać język spustowy środkową częścią pierwszego paliczka 
palca. W taki sposób, aby nie powodować ani ściągania, ani spychania broni na boki. 
Siła nacisku na język spustowy powinna działać w osi broni.  
 
Wielkość rękojeści 

Powinniśmy zwrócić uwagę, by rękojeść nie była zbyt dopasowana (ciasna). 
Powinna być lekko luźna, tak aby zapewniała właściwe trzymanie broni bez względu na 
temperaturę panującą na strzelnicy. Luźniejsza rękojeść zmusza zawodnika do 
trzymania broni.  

 
To zawodnik ma trzymać broń, a nie rękojeść ma trzymać dłoń zawodnika! 

 
Zbyt ciasna rękojeść może powodować zbytnie przenoszenie się tętna na broń, a co 

za tym idzie, dodatkowe, niekontrolowane ruchy broni w najmniej odpowiednim 
momencie. 
 
Powinniśmy koniecznie sprawdzić, czy:  

 rękojeść, pomimo przykręcenia do broni, nie rusza się w stosunku do pistoletu 
 są wszystkie śruby 
 nie rusza się półka podpierająca dłoń 
 jest regulacja półki  
 rękojeść jest zgodna z regulaminem strzelania danej konkurencji   

 
Uwagi, jakie pozwoliłem sobie zamieścić w dalszej części publikacji, nasunęły mi się 

między innymi z obserwacji zawodników w Polsce na przestrzeni ostatnich lat. 
Zaobserwowałem czasami bardzo dziwne, nie ergonomiczne i niczym nie 

uzasadnione postawy strzeleckie na stanowisku. Powoduje to, że nasi zawodnicy mają 
utrudnione zadanie i nie zawsze są w stanie uzyskiwać na zawodach wysokie rezultaty. 
Szczególnie uwypukla się to w warunkach bardzo dużego stresu startowego. Tak 
dziwnych postaw, jakie czasami możemy zaobserwować u naszych zawodników, nie 
zauważyłem u zawodników czołówki światowej i europejskiej. Zdaję sobie sprawę, że 
postawę dobieramy dla konkretnego zawodnika według jego potrzeb. W początkowym 
szkoleniu powinniśmy wziąć pod uwagę, że zawodnicy zbyt często ustawiają się tak, jak 
jest im wygodnie, a my nie zawsze zwracamy na to uwagę. Prowadzi to do tego, że 
przyzwyczajamy się do często złej postawy zawodnika, która powoduje, że nie jest on w 
stanie dojść do wyników, na jakie go naprawdę stać. Często takie ustawienie się 
młodego zawodnika na początku jego kariery sportowej wynika z tego, że zawodnik 
sam, bez dostatecznej kontroli ze strony trenera, wykształcił taką postawę. 

 
2. Postawa strzelecka, ustawienie się na stanowisku 

 
Ustawiając zawodnika z bronią na stanowisku, powinniśmy go nauczyć nie tylko jak 

stać, aby jego ciało było jak najbardziej stabilne, ale również powinniśmy zwracać 
uwagę na rozluźnienie mięśni, które nie muszą pracować w czasie strzelania. Zawodnik 
od początku powinien się nauczyć stać luźno, bez zbędnych napięć. Poszukajmy takiej 
postawy, która w najprostszy sposób będzie mu zapewniała najlepszą dla niego statykę 
nie tylko w czasie treningu ale i na zawodach. Między innymi w czasie startu 
powinniśmy patrzeć, czy zawodnik potrafi ustawić się tak jak na treningu. Czy emocje 
związane ze startem nie powodują zbytniego napinania się w czasie strzelania i zmiany 
postawy. 
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Ucząc zawodnika, zwróćmy uwagę na:  
 ustawienie zawodnika na stanowisku 
 równomierne rozłożenie ciężaru ciała 
 

  
a) bokiem, lekko przodem do tarczy (według 

mnie taka postawa jest bardziej 
uniwersalna przy nauczaniu różnych 
konkurencji pistoletowych jednego 
zawodnika, pozwala zachować stabilną 
postawę zarówno w czasie strzelania 
dokładnego jak i szybkiego) 

b) obydwie nogi równomiernie obciążone, 
zawodnik stoi na całych stopach 

 

  
 rozstawienie stóp  

   
a) zbyt wąsko, ryzyko 

chwiania się zawodnika we 
wszystkich płaszczyznach 

b) za szeroko, zbyt duże 
napięcie mięśni nóg, 
możliwość chwiania się 
zawodnika w płaszczyźnie 
przód-tył 

c) postawa najbardziej 
racjonalna i wszechstron-
na, zawodnik powinien stać 
nie zupełnie na „baczność”, 
ale też nie w zbyt szerokim 
rozkroku, stopy rozstawio-
ne mniej więcej na szero-
kość własnych ramion   

 
 ustawienie w jednej płaszczyźnie linii stóp, bioder i ramion (tak aby nie prowadzić 

do zbędnych napięć w stawach, naciągnięć i napięć układu mięśniowego), 
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 nieskręcanie nadmiernie tułowia przodem w kierunku tarczy 
 małe wychylenie kompensacyjne  

  
źle dobrze 

Zbyt duże wychylenie kompensacyjne powoduje, że zawodnik zaczyna stać na 
jednej nodze, środek ciężkości ulega przesunięciu, postawa staje się zbyt chwiejna 
i mało stabilna. Między innymi spowodowane jest to tym, że zawodnik nie ma siły 
trzymać broni i kompensuje jej ciężar nadmiernym odchylaniem się na stanowisku. 
Może najpierw trzeba trochę wzmocnić fizycznie zawodnika? Dać mu na początku 
lżejszą broń i stopniowo zwiększać jej ciężar? Może trzeba mu zaplanować mniej 
złożeń na treningu lub wprowadzić trochę dłuższe przerwy między strzałami? 

 
 nieangażowanie zbędnych grup mięśni 

Powinniśmy zwracać uwagę czy zawodnik podnosząc broń nie zmienia postawy. 
Czy nie angażuje zbędnych w danym momencie grup mięśniowych. Zawodnicy często 
podnosząc broń unoszą jednocześnie ramiona do góry. Prostują tułów napinając 
mięśnie brzucha i pleców. Prowadzi to do tego, że zawodnik stoi w czasie złożenia cały 
napięty, postawa nie jest rozluźniona, kręgosłup jest nie naturalnie wyprostowany. 
Zawodnik zaczyna się przeważnie pochylać się do przodu. Aby utrzymać równowagę 
jeszcze bardziej napina układ mięśniowy. Postawa powinna być jak najbardziej 
rozluźniona, biodra lekko wypchnięte do przodu, ramiona opuszczone, lewa ręka 
rozluźniona, związana stabilnie z resztą ciała.  

 
 obracanie głowy przez zawodnika 

  
dobrze źle 

w kierunku tarczy, przed podniesieniem ręki z bronią, tak, aby oko było na środku 
oczodołu w czasie celowania 
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 -układ lewej ręki  

   
z przodu ? z boku ? z tyłu ? 

Zawodnik powinien używać do strzelania zawsze tego samego stroju, tak, aby 
kieszeń była na tej samej wysokości, tego samego kształtu, w tym samym miejscu 

. 
 ustawienie się na stanowisku w stosunku do tarczy (bez naciągania broni 

mięśniami do rejonu celowania, niestrzelanie po skosie, dobór miejsca i sposobu 
ustawiania się na stanowisku) 

 organizacja pracy na stanowisku strzeleckim (stolik, luneta, ułożenie broni, 
amunicja, notatki, stoper, ręcznik, śrubokręt itd.). 
 
 

Zdaję sobie sprawę, że przedstawione problemy nie wyczerpują całego 
poruszonego tematu, jeżeli chodzi o właściwy dobór pistoletu, rękojeści oraz postawy 
zawodnika na stanowisku. Wydaje mi się jednak, że ten temat jest ważny i nie wolno go 
lekceważyć a wręcz przeciwnie. 

 Pamiętajmy, że przedstawiona tutaj koncepcja jest ogólna i powinna stanowić 
jedynie bazę wyjściową w szkoleniu zawodnika. Poszczególne elementy powinniśmy 
indywidualnie dopasować do konkretnego zawodnika, tak, aby były dla niego jak 
najbardziej skuteczne na stanowisku podczas właściwej walki sportowej. Jednocześnie 
musimy zdawać sobie sprawę, że nie możemy wymagać od zawodnika czegoś, czego 
żeśmy go najpierw nie nauczyli. Jeżeli oczekujemy, że będzie się on prawidłowo 
rozwijał a jego kariera sportowa będzie przebiegała prawidłowo i zgodnie z naszymi 
oczekiwaniami to starajmy się, aby jego wyszkolenie od samego początku było bardzo 
staranne. 

Mam nadzieję, że powyższe opracowanie da nam materiał do indywidualnych 
przemyśleń i zwróci naszą uwagę na często niezbyt istotny według nas początek 
szkolenia zawodników. Myślę, że wykazanie ze strony trenerów choć trochę dobrej woli 
w tych kwestiach przyczyni się do lepszego wyszkolenia zawodników od początku ich 
kariery sportowej.  
 
 


