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System Sportu Młodzieżowego 2007, przygotowany przez Ministerstwo Sportu 
zawiera regulaminy współzawodnictwa dzieci i młodzieży uzdolnionej [System Sportu 
Młodzieżowego 2007]. Przewiduje organizację współzawodnictwa w czterech 
kategoriach wiekowych, w przypadku strzelectwa: młodzików (14-15 lat), juniorów 
młodszych (16-17 lat), juniorów (18-20 lat) i młodzieżowców (21-23 lata). Istniejący 
system trudno jest więc nazwać „systemem szkolenia dzieci i młodzieży w strzelectwie 
sportowym”, gdyż de facto wyklucza on ze szkolenia dzieci. Trudno bowiem nazwać 
„dzieckiem” 14-15 latka. W czasach, gdy 7% 14-latków ma już za sobą inicjację 
seksualną [TNS OBOP 2002) przepisy zabraniają strzeleckiej rywalizacji sportowej przy 
użyciu wiatrówek o rok od nich młodszym koleżankom i kolegom! Obowiązujące 
rozporządzenia (m.in. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 22 grudnia 2004 r. 
[Rozporządzenie 2004]) ograniczają nie tylko możliwość udziału w rywalizacji, ale także 
w treningach dzieciom i młodzieży poniżej 14 roku życia. Powstaje sytuacja, w której 
trenerzy stają przed wyborem, czy na przykład do Międzywojewódzkich Mistrzostw 
Młodzików wystawiać zawodniczki i zawodników wziętych z przysłowiowej „ulicy”, czyli 
praktycznie niewyszkolonych, czy też łamać obowiązujące prawo i szkolić dzieci 
młodsze w taki sposób, by osiągając wiek 14 lat miały już odpowiednie przygotowanie 
do bezpiecznego uprawiania strzelectwa sportowego i udziału w rywalizacji sportowej. 
Niektóre kluby starają się omijać przepisy i przeprowadzają nabór ogłaszając, że jest on 
prowadzony tylko i wyłącznie, jako „ogólnorozwojowy trening jedynie przygotowujący do 
uprawiania strzelectwa sportowego”. Nawet jeśli przyjąć, że takie rozwiązanie jest 
prawnie dopuszczalne, to jak przekonać np. 10-latka, żeby przez kolejne 3 lata „ogólnie 
się rozwijał i przygotowywał do uprawiania strzelectwa”, a gdy już osiągnie wiek 14 lat 
otrzyma prawo oddania pierwszego w swoim życiu strzału z wiatrówki w ramach 
rywalizacji ze swoimi rówieśnikami? 

Trudno nawet stwierdzić, że narzucony przez Ministerstwo Sportu system szkolenia 
dzieci w strzelectwie sportowym jest systemem niedoskonałym, gdyż jak wspomniano 
wcześniej - po prostu w Polsce nie istnieje.  

Ale czy tak musi być? Czy w XXI wieku, w dobie rozwoju społeczeństwa 
informacyjnego naprawdę nie można opracować rozsądnego systemu szkolenia dzieci 
w tej pięknej i tak pożytecznej dla rozwoju ważnych cech charakteru, jak 
odpowiedzialność, szacunek dla innych, opanowanie, umiejętność samokontroli 
dyscyplinie sportu olimpijskiego? Doświadczenia innych krajów pokazują, że tak być nie 
musi, a system szkolenia nie tylko może zapewnić rozwój wspomnianych cech 
charakteru, ale także umożliwić rywalizację sportową już nawet 8-latkom! I wszystko to 
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bez narażenia ich zdrowia na typowe kontuzje występujące u zawodników strzelectwa 
sportowego. 

Przykładem takiego systemu jest organizacja szkolenia i rywalizacji dzieci 
w strzelectwie sportowym w ramach Ecole de Tir, wprowadzona 20 lat temu  przez 
Francuską Federację Strzelecką (Fédération Française de Tir). System ten bardzo 
dynamicznie się rozwija i może służyć za wzór organizacji szkolenia. Może być też 
łatwo wdrożony w Polsce, ale wymaga to szeregu intensywnych działań legislacyjnych 
w celu zmiany istniejących absurdalnych przepisów oraz przygotowania odpowiednich 
urządzeń umożliwiających trening dzieci, a jednocześnie zabezpieczających je przed 
negatywnymi skutkami obciążeń, jakie występują podczas klasycznej formy treningu. 
Urządzenia te stanowić muszą jednocześnie jednolite wyposażenie strzelnic, tak by 
zapewnić możliwość rozgrywania zawodów.  

Czy to dużo? Na pewno wymaga to determinacji i woli wprowadzenia takich zmian 
ze strony Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego oraz zrozumienia celu takich 
działań przez ustawodawcę. Wzór systemu jest gotowy, oparty na 20-letnim 
doświadczeniu Francuskiej Federacji Strzeleckiej i nic nie stoi na przeszkodzie, by go 
zaadaptować w Polsce. 

W dalszej części pracy postaramy się przybliżyć system szkolenia 
i współzawodnictwa w ramach Ecole de Tir. Można mieć nadzieję, że system ten spotka 
się z zainteresowaniem trenerów oraz władz PZSS, a w bliskiej przyszłości podjęte 
zostaną kroki w celu jego adaptacji do warunków rywalizacji w Polsce. 

 
Ecole de Tir 
 

Jak wspomniano system ten został wprowadzony we Francji już 20 lat temu. 
Podlegał on wielu modyfikacjom, a dziś stanowi zwarty system organizacji szkolenia 
dzieci w strzelectwie sportowym [Briez 2007]. Przewiduje – w porównaniu do systemu 
aktualnie obowiązującego w  Polsce - trzy dodatkowe kategorie wiekowe: poussins, 
benjamins, minimes. W nadchodzącym roku są to: 
 Poussins:  urodzeni między 1 stycznia 1998 i 31 grudnia 1999 
 Benjamins:  urodzeni między 1 stycznia 1996 i 31 grudnia 1997 
 Minimes:   urodzeni między 1 stycznia 1994 i 31 grudnia 1995. 

 
W ramach rywalizacji rozgrywane są następujące konkurencje: 

 pistolet pneumatyczny 
 karabin pneumatyczny 
 pistolet pneumatyczny 3/121  
 pistolet pneumatyczny 5-strzałowy 2 
 karabin pneumatyczny w trzech postawach 
 kusza 
 ruchoma tarcza 

 
Poussins rywalizują jedynie w konkurencjach karabinu i pistoletu pneumatycznego 

(Ppn30 i Kpn30). 
Benjamins rywalizują w konkurencjach karabinu i pistoletu pneumatycznego (Kpn30 

i Ppn30) oraz w strzelaniu do ruchomej tarczy (RT 2x15 przebiegi wolne). 
Minimes rywalizować mogą w każdej z wymienionych konkurencji (w tym poza 

opisanymi powyżej w Kpn40, Ppn40, Kpn3x10, RT 2x20 mix i kuszy 3x10). 
 

1 30 strzałów w 6 seriach po 5 strzałów z klasycznego pistoletu pneumatycznego do zredukowanych tarcz 
obrotowych w cyklu 3 sekundy na oddanie strzału i 12 sekund na załadowanie. 

2 30 strzałów w 6 seriach po 5 strzałów do tarcz typu biathlon, każda seria w ciągu 10 sekund. 
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Należy zwrócić uwagę na to, że konkurencje nie zostały dobrane przypadkowo. 
Stanowią przygotowanie do konkurencji „dorosłych”. Konkurencja pistolet 
pneumatyczny 3/12 jest przygotowaniem do konkurencji pistoletu sportowego, 
konkurencja pistolet pneumatyczny 5-strzałowy przygotowuje do konkurencji pistolet 
szybkostrzelny, karabin pneumatyczny w trzech postawach jest świetnym 
przygotowaniem do uprawianej później konkurencji trzech postaw karabinu dowolnego. 

Na podkreślenie zasługuje fakt, że już od najmłodszych roczników wymagane jest 
posiadanie licencji na uprawianie tej dyscypliny sportu. Wymóg ten połączony jest 
oczywiście z koniecznością uzyskania zgody rodziców oraz posiadania ważnych badań 
lekarskich. 

 
 

Stosowane wyposażenie 
 
Podstawowym problemem, jaki napotyka trener podejmujący się opieki nad bardzo 

młodymi strzelcami jest zbyt duży ciężar broni w stosunku do wagi i wzrostu 
zawodników. Klasyczny trening może doprowadzić do poważnych schorzeń, kontuzji, 
pojawienia się wad postawy. Jest to oczywiste, ponieważ młody organizm bardzo 
szybko się rozwija i jest w tym okresie wyjątkowo delikatny i wrażliwy na duże 
obciążenia treningowe. 

 
Rys.1. Podpora stała, stosowana na polskich strzelnicach 

      
Rys. 2. Stosowane podpórki w szkoleniu młodzieży w WKS Śląsk Wrocław  

(zdj. Monika Łysiak [Łysiak 2004]) 
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W Polsce często stosuje się dodatkowe wyposażenie stanowiska treningowego 
w postaci stałych podpór. Są to zazwyczaj powszechnie dostępne na strzelnicy podpory 
stałe (patrz rys.1), które zwykle wykorzystuje się w strzelaniach w postawie siedząc, 
czasem w postawie leżącej, rzadziej stojącej. Ich ogromną wadą jest ograniczona 
możliwość regulacji wysokości oraz fakt, że nie zapewniają swobody ruchu karabinu czy 
pistoletu we wszystkich kierunkach. W niektórych ośrodkach w Polsce stosuje się 
statywy, ewentualnie ad hoc przygotowane, często pomysłowe elementy, jak te 
widoczne na rys.2 [Łysiak 2004]. W pewnym sensie spełniają one swoje zadanie. Mają 
jednak inną bardzo poważną wadę – są elementami niepowtarzalnymi, co uniemożliwia 
ich wykorzystanie w szerokiej rywalizacji sportowej dzieci z różnych klubów. 

 
 

Rys.3. Podpora typu „resor” stosowana przez Ecole de Tir Francuskiej Federacji Strzeleckiej 
w szkoleniu najmłodszych dzieci – poussins [Briez 2007]. 

 
Tak więc bardzo ważnym elementem systemu Ecole de Tir jest wymóg stosowania 

odpowiednich urządzeń wspomagających najmłodszych zawodników (poussins 
i benjamins). Zostały one szczegółowo opisane w przepisach regulujących 
funkcjonowanie Ecole de Tir [Briez 2007]. Z założenia, urządzenia te maja za zadanie 
prawie całkowicie zrównoważyć ciężar pistoletu czy karabinu, przy jednoczesnym 
umożliwieniu treningów i rywalizacji w postawach jak najbardziej zbliżonych do typowej 
postawy strzelca dorosłego. Dodatkowym, bardzo ważnym wymogiem jest to, by 
karabin czy pistolet zachowywał możliwość ruchu we wszystkich kierunkach. 

Rys. 3 przedstawia schemat systemu obligatoryjnie stosowanego w treningu 
i rywalizacji najmłodszych dzieci – poussins. Jego konstrukcja jest bardzo prosta. 
Główna idea polega na zastosowaniu sprężyny łączącej dwa elementy. Element dolny 
jest na stałe umieszczony w statywie, zaś na górnym opierany jest karabin lub pistolet. 
Taki układ elementów w pełni równoważy ciężar broni, ale jednocześnie zmusza 
młodego zawodnika do pracy nad statyką, gdyż górny element ma pewną swobodę 
i może zmieniać swoje położenie tak w poziomie, jak i w pionie. Zapewnia więc 
realizację postawionych założeń. Wysokość podpórki może być oczywiście regulowana. 
Rys.4 przedstawia zdjęcia dzieci (poussins) korzystające z opisanej podpórki. Widać 
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wyraźnie, że sylwetka zawodników nie ma charakterystycznego wygięcia, które w tak 
młodym wieku byłoby konieczne do utrzymania broni bez użycia podpory. Jednocześnie 
postawa zawodników jest bardzo zbliżona do postawy zawodników dorosłych. 

  
Rys. 4. Dzieci w kategorii wiekowej poussins wykorzystujące podpory typu „resor”  

[FFtir 2007]. 
 
Rys. 5 przedstawia schemat systemu stosowanego w treningach i rywalizacji dzieci 

z kategorii wiekowej benjamins. Jest to urządzenie trochę bardziej skomplikowane, ale 
jego wykonanie nie stanowi żadnego problemu koncepcyjnego. W porównaniu do 
podpórki opisanej powyżej różni się nie tylko konstrukcyjnie, ale przede wszystkim 
stopniem swobody, jaki uzyskuje karabin czy pistolet w trakcie złożenia. System 
obciążników zapewnia niepełne zrównoważenie ciężaru broni, przy czym do utrzymania 
przez młodego strzelca pozostaje zaledwie ok. 200 G tego ciężaru, a więc bardzo 
niewiele. Zawieszenie podpórki na lince powoduje, że broń może przemieszczać się 
w każdym z kierunków, także w górę i w dół, odtwarzając w bardzo wierny sposób 
normalne warunki strzelania. Jedyna różnica polega na częściowym zrównoważeniu 
ciężaru karabinu czy pistoletu. 

 
Rys.5 System podpierający (tzw. „wieszak”) stosowany w Ecole de Tir w szkoleniu dzieci 

w kategorii wiekowej benjamins [FFTir 2007] 
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Rys.6 Zawody w ramach Ecole de Tir dzieci w kategorii wiekowej benjamins [FFTir 2007].  
Na stanowiskach widoczne są charakterystyczne „wieszaki” opisane w tekście. 

 
Rys. 6 przedstawia zdjęcia dzieci (benjamins) stosujące podczas zawodów opisane 

urządzenie, potocznie nazywane „wieszakiem”. W tym przypadku sylwetka strzelca 
również nie podlega nienaturalnym wygięciom, tak więc i organizm nie jest narażony na 
kontuzje, czy pojawienie się wad postawy.  

Warto także zwrócić uwagę na wyposażenie umożliwiające uprawianie konkurencji 
Kpn3x10. Jest to już jednak konkurencja przeznaczona tylko dla kategorii wiekowej 
minimes, a więc najstarszej z opisywanych. Jest to prosty blat o wymiarach 1m x 2m 
i o regulowanej wysokości nóg (80 cm dla postawy leżąc, 50 cm dla postawy klęcząc). 
W trakcie strzelania tarcze zmieniane są przez sędziego lub opiekuna. Ten system nie 
wymaga głębszej analizy, ponieważ jest prosty do zastosowania. 
 
Dyplomy kolorowych tarcz 
 

W 2005 roku wprowadzono dodatkowy system nagradzania dzieci uprawiających 
strzelectwo sportowe w ramach tzw. dyplomów kolorowych tarcz (Les Cibles Couleurs). 
Przypomina on w pewnym sensie system odznak strzeleckich obowiązujący w Polsce, 
przy czym dotyczy jedynie dzieci i jest bardziej rozbudowany, uzależniony od postępów, 
a nie tylko od okazjonalnie uzyskanego wyniku. Wyróżnia się siedem dyplomów: tarczy 
białej, tarczy żółtej, tarczy pomarańczowej, tarczy zielonej, tarczy niebieskiej, tarczy 
fioletowej i tarczy tęczowej. 

Występują jednak pewne ograniczenia. Dziecko w kategorii poussins może uzyskać 
najwyżej dyplom tarczy żółtej. Banjamins mogą uzyskać dyplom tarczy pomarańczowej, 
a minimes dyplomy tarcz zielonej i niebieskiej. Pozostałe kolory zarezerwowane są dla 
wyższych kategorii wiekowych do juniora włącznie.  

Uzyskanie dyplomu uzależnione jest także od innych czynników, w tym od rangi 
uprawnień posiadanych przez trenera (dodatkowa motywacja dla trenerów). Trener 
najniższej klasy – animateur (animator)  może wystąpić do Federacji tylko o dyplom 
tarczy żółtej dla swojego zawodnika. Initiateur (inicjator) ma prawo wystąpić najwyżej 
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o dyplom zielony. Entraineur (trener) może wnioskować o dyplom tarczy fioletowej, zaś 
zespół trenerów może występować o nadanie dyplomu tarczy tęczowej. 

Dyplom tarczy białej dziecko uzyskuje po zarejestrowaniu przez Federację wniosku 
o nadanie licencji. Może go uzyskać po co najmniej 6 tygodniach treningu. Pozostałe 
dyplomy kolorowych tarcz uzyskuje się nie wcześniej, niż w podanych odstępach czasu: 

 
Kolor tarczy: 
 biała   po co najmniej 6 tygodniach 
 żółta   po co najmniej kolejnych 10 tygodniach 
 pomarańczowa   po co najmniej kolejnych 12 tygodniach 
 zielona   po co najmniej kolejnych 16 tygodniach 
 niebieska   po co najmniej kolejnych 20 tygodniach 
 fioletowa   po kolejnym sezonie 
 tęczowa   po kolejnych dwóch sezonach 

 
Należy podkreślić, że w ramach tej rywalizacji i zależnie od odnoszonych sukcesów 

najlepiej działające kluby otrzymują dofinansowanie z Francuskiej Federacji 
Strzeleckiej.  

System kolorowych tarcz to nie tylko dyplomy za czas spędzony na strzelnicy. 
Każdy etap ma swoje cele i jasno określone oczekiwane efekty szkolenia [FFtir 2007]: 
 
 
Tarcza Biała:  
Wartość oczekiwana – Postęp 
Jakość rozwijana – Przyjemność 
Etap zapoznawania się z karabinem i pistoletem pneumatycznym oraz zasadami 
bezpiecznego posługiwania się nimi. 

Tarcza Żółta: 
Wartość oczekiwana – Szacunek 
Jakość rozwijana – Metoda 
Etap poznawania najbardziej podstawowych aspektów techniki strzelania. 

Tarcza Pomarańczowa: 
Wartość oczekiwana – Samokontrola 
Jakość rozwijana – Koncentracja 
Etap wprowadzania autonomii w posługiwaniu się karabinem i pistoletem 
pneumatycznym oraz opanowania techniki strzelania. 

Tarcza Zielona: 
Wartość oczekiwana – Zaangażowanie 
Jakość rozwijana – Integracja 
Etap dopracowywania i koordynacji techniki strzelania. 

Tarcza Niebieska: 
Wartość oczekiwana – Duch ekipy 
Jakość rozwijana – Przyjaźń 
Etap budujący umiejętność analizy poszczególnych elementów techniki strzelania. 

Tarcza Fioletowa: 
Wartość oczekiwana – Braterstwo 
Jakość rozwijana – Odpowiedzialność 
Etap adaptacji i transferu znajomości techniki strzelania do innych konkurencji 
strzeleckich. 
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Tarcza Tęczowa: 
Wartość oczekiwana – Pokonanie swoich słabości 
Jakość rozwijana – Autonomia 
Etap udoskonalania swoich umiejętności w pozostałych konkurencjach Ecole de Tir. 

Przykładowe działania zmierzające do uzyskania dyplomu białej i żółtej tarczy 
(najniższe dwa stopnie) przedstawiają następujące procedury [STRM 2007]: 
 
Etap I (Tarcza Biała): 
 
Cel 1: 
Nauka podstawowych elementów praktycznych: 

 słownictwo opisujące broń, 
 podstawowe zasady bezpieczeństwa, 
 zasady funkcjonowania Ecole de Tir. 

 
Cel 2: 
Nauka posługiwania się bronią na stanowisku: 

 jak załadować i rozładować karabin i pistolet, 
 jaką przyjąć postawę, jak celować, jak ściągać język spustowy (z podpórki). 

 
Cel 3: 
Strzelanie do tarczy: 

 umieć trafić w karton tarczy 7 razy na 10 strzałów przy użyciu podpórki. 
 
 
Etap II (Tarcza Żółta): 
 
Cel 1: 
Szanować obowiązujące zasady w otoczeniu: 

 szanować instruktora i kolegów (koleżanki), 
 szanować sprzęt znajdujący się na strzelnicy, 
 umieć posługiwać się bronią z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 

 
Cel 2: 
Nauka podstawowych elementów techniki: 

 postawa w strzelaniu z podpórki, 
 zgrywanie przyrządów celowniczych, 
 praca na języku spustowym, 
 kontrola koordynacji ruchów. 

 
Cel 3: 
Strzelanie do tarczy: 

 umieć za każdym razem na 10 strzałów trafić w pierścienie oceniane tarczy. 
 

Ze względu na ograniczoną objętość pracy pozostałe etapy nie są szczegółowo 
omawiane, prowadzą one jednak do dalszego udoskonalania umiejętności strzeleckich 
dzieci. Uzyskanie Dyplomu tarczy zielonej wymaga udziału w zwodach klubowych, zaś 
tarczy niebieskiej w mistrzostwach województwa (championnat departemental). Tak 
więc w przeciwieństwie do obowiązujących w Polsce zasad szkolenia, dzieci wkraczają 
w wiek naszych młodzików będąc już pełnowartościowymi zawodnikami, często mając 
za sobą 4 lata szkolenia. 
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Gdyby nam się chciało chcieć... 
 

Przepisy obowiązujące we Francji nie zabraniają szkolenia na strzelnicy nawet 
jeszcze młodszych dzieci. Przykładem może być historia 4-letniego Robina opisana 
w periodyku "Les Cahiers du pistolier et du carabinier" [Tir Sportif 1991] wydawanym 
przez Francuską Federację Strzelecką . Rys. 7 przedstawia Robina wraz ze swoim 
karabinem. Fascynowało go strzelectwo sportowe. Po prostu to lubił. Robin miał karabin 
pneumatyczny, z którego trenował gdy tylko miał na to ochotę. Strzelał oczywiście 
z odpowiedniej podpórki. Karabin Robina jest bardzo ciekawą konstrukcją. Należy 
zwrócić uwagę na fakt, że zdjęcia pochodzą z 1990 roku, a więc sprzed 17 lat. Karabin 
ma 65 cm długości. Od stopki do spustu tylko 23 cm. Linia celowania ma 49 cm. Jego 
masa całkowita to... 1600 g. Karabin jest po prostu wykonany na bazie pistoletu 
pneumatycznego Walther CP2 (CO2) co przedstawia rys. 8. Oczywiście problemy 
konstrukcyjne, to wykonanie lub zaadaptowanie łoża, wykonanie aluminiowego 
przedłużenia linii celowania oraz osadzenie karabinowych przyrządów celowniczych. 
Uzyskany efekt zapewnia jednak możliwość strzelania najmłodszym strzelcom nawet 
w postawie stojącej. Ze względu na bardzo mały ciężar nie stanowi bowiem zagrożenia 
dla zdrowia. 

Oczywiście jest kwestią dyskusyjną, czy aż tak małe dzieci powinny być oswajane 
ze sprzętem sportowym, który wymaga dużej ostrożności w posługiwaniu się nim. 
Należy podkreślić, że Robin jest synem francuskiego trenera, członka ówczesnej 
Komisji Strzelań Karabinowych UIT (obecnie ISSF), znanego ze swoich działań 
w kierunku unowocześniania strzelectwa sportowego. 
 

 

 
 

Rys.7 Okładka Cahiers du pistolier et du carabinier z 1991 roku ze zdjęciem 4-letniego Robina 
[Tir Sportif 1991]. 
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Rys.8 Karabin Robina wykonany na bazie pistoletu pneumatycznego Walther CP2  

[Tir Sportif 1991]. 
 
Podsumowanie i wnioski 
 

Opisany system szkolenia dzieci w strzelectwie sportowym jest możliwy do 
zastosowania w Polsce oraz daje gwarancję, że jego realizacja nie stanowi żadnego 
zagrożenia dla zdrowia trenujących dzieci. Odpowiednio zaprojektowane 
wspomagające urządzenia chronią kręgosłup młodziutkiego zawodnika, zapewniając 
jednocześnie możliwość treningu statyki i umiejętności celowania. Są to bardzo proste 
urządzenia, których wykonanie nie stanowi żadnego problemu technicznego. Ponadto, 
są one obowiązkowo stosowane w czasie treningu i rywalizacji sportowej dzieci. 

System szkolenia i współzawodnictwa dzieci zorganizowany w ramach Ecole de Tir 
oraz ostatnio wprowadzonego systemu dyplomów kolorowych tarcz zapewnia 
jednocześnie kształcenie najważniejszych (nie tylko w strzelectwie) cech charakteru, jak 
umiejętność samokontroli, koncentracji, radzenia sobie w sytuacjach stresu, 
odpowiedzialność i szacunek dla innych. Francuska Federacja Strzelecka pracuje nad 
tym systemem już od 20 lat. W tym czasie podlegał on ewolucji, w której naczelną 
zasadą była dbałość o dobro i zdrowie uprawiających strzelectwo sportowe dzieci. 
Można więc stwierdzić, że jest to system starannie dopracowany. Jego bardzo istotną 
zaletą jest także to, że wyjątkowo prosto można go zaadaptować także w Polsce. 
Jednakże, jak wspomniano w pracy, wymaga to podjęcia zdecydowanych kroków 
w kierunku zmiany absurdalnych przepisów, zabraniających uprawianie strzelectwa 
sportowego dzieciom poniżej 14 roku życia. Wskazane wydaje się zamiast 
prowadzonych aktualnie przez PZSS starań o obniżenie granicy wieku do 13 lat, 
podjęcie szeroko zakrojonych prac nad opracowaniem systemu szkolenia dzieci, 
bazując na 20-letnich doświadczeniach Ecole de Tir. Francuzi potrafili sobie z tymi 
problemami poradzić. A my...? 
 
 
Piśmiennictwo 
 
Briez Ghislaine: Reglement Ecole de Tir, Carabine – Pistolet – Cible mobile – Plateaux 

Arbalete Field. Francuska Federacja Strzelecka  FFTir, 25 września 2007.  

FFTir: Oficjalna strona internetowa Francuskiej Federacji Strzeleckiej, 2007: 
http://www.fftir.asso.fr. 
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