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Podstawowe problemy żywieniowe  
w strzelectwie sportowym 

 
 

Uzyskanie wysokiego poziomu sportowego w uprawianej dyscyplinie wymaga nie 
tylko odpowiedniego treningu, ale również optymalnego stanu zdrowia, tak 
somatycznego, jaki i psychicznego. Bardzo istotne znaczenie dla zdrowia na 
odpowiednia dieta. Już w starożytności wiedziano, że wiele schorzeń wynika 
z nieodpowiedniego sposobu odżywiania. 

Dieta osoby uprawiającej sport powinna dostarczać energii w ilości odpowiedniej do 
wykonywanego wysiłku fizycznego. Energia dostarczana organizmowi powinna w 55 % 
pochodzić z węglowodanów, w 30% białek, a w z 15% z tłuszczów. Oprócz 
dostarczenia organizmowi odpowiedniej ilości energii, ważne jest, aby w przyjmowanym 
przez sportowca pożywieniu znajdowała się odpowiednia ilość mikro- i makroelementów 
oraz witamin.  

Strzelectwo sportowe jest specyficzną dyscypliną, w której szczególne znaczenie 
ma koordynacja psychomotoryczna, stan narządu wzroku, koncentracja uwagi oraz 
odporność na stres.  
 
Odwodnienie 

Stosunkowo częstym problemem związanym z uprawieniem strzelectwa sportowego 
jest przegrzanie i odwodnienie zawodnika. Wynikają ono najczęściej z tego, że 
niejednokrotnie zawody strzeleckie odbywają się w gorącym otoczeniu, a zawodnik nosi 
strój strzelecki, który sprzyja przegrzaniu organizmu. Zarówno przegranie jak 
i odwodnienie wpływają niekorzystnie na sprawność układu nerwowego jak i mięśni 
szkieletowych. Wzrost temperatury organizmu może niekorzystnie wpływać na procesy 
metaboliczne we włóknach mięśniowych. Zwiększa się wykorzystanie glukozy, 
a obniżeniu ulega spalanie tłuszczów, co zmniejsza stężenie glikogenu mięśniowego 
i podwyższa stężenie mleczanów w mięśniach, a także zwiększa wyrzut hormonów 
stresowych do krwi. Przeciwdziałanie tym problemom polega na zastosowaniu diety 
bogatej w węglowodany oraz odpowiednie zbilansowanie gospodarki wodno-
elektrolitowej w ostatnich dniach przed zawodami. Przyjmowane napoje zawierające 
węglowodany pozwalają na zaoszczędzenie glikogenu mięśniowego, a woda zmniejsza 
możliwość odwodnienia i zwiększa zdolność do odprowadzania ciepła, co zredukuje 
możliwość przegrzania. Napoje powinny zawierać fruktozę i glukozę. Zwykle uważa się, 
że podczas wysiłku trwającego ponad godzinę, korzystne jest wypijanie co 20 minut 200 
ml napojów zawierających 6-7 g% węglowodanów; w wypadku, gdy wysiłek ma miejsce 
w gorącym otoczeniu, to ilość przyjmowanych płynów powinna być zwiększona do 400 
ml, a płyny powinny być przyjmowane co 15 minut. W strzelectwie sportowym, ze 
względu na ograniczenia związane ze specyfiką dyscypliny, często bywa to niemożliwe 
w trakcie konkurencji. Dlatego ważne jest, aby o odpowiednie nawodnienie zadbać 
przez cały czas pobytu w gorącym klimacie. Zaznaczyć należy, że pragnienie pojawia 
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się dopiero, gdy utrata wody wynosi około 2% masy ciała. Dlatego płyny należy 
uzupełniać przed pojawieniem się pragnienia! 

Dla sportowca, w tym strzelca, bardzo ważny jest utrzymywanie podczas wysiłku 
odpowiedniego stężenia glukozy we krwi, bowiem ma to ogromne znaczenie tak dla 
wydolności fizycznej jak i czynności układu nerwowego. Przed planowanym 
długotrwałym wysiłkiem fizycznym powinno się przyjmować węglowodany o wolnym 
wchłanianiu (cukry złożone), natomiast szybko wchłaniające się węglowodany (cukry 
proste) powinny być stosowane po wysiłku, bowiem przyśpiesza to uzupełnienie 
glikogenu mięśniowego. Nie ma fizjologicznego uzasadnienia dla dość często 
spotykanego w strzelectwie sportowym odbywania treningów lub startów na czczo! 
 
 
Mikroelementy 
Magnez 

Niezwykle ważne dla osób uprawiających strzelectwo sportowe jest utrzymywanie 
prawidłowego stężenia magnezu i potasu w surowicy, bowiem te pierwiastki odgrywają 
ważna rolę w sprawnym funkcjonowaniu połączeń nerwowo-mięśniowych. Niedobór 
tych pierwiastków może manifestować się drżeniami i bolesnymi skurczami mięśni oraz 
uczuciem przewlekłego zmęczenia. Ponadto niedobory tych mikroelementów 
niekorzystnie wpływają na pracę serca (może dochodzić do przyspieszenia rytmu serca 
lub arytmii). Niedobór magnezu może powodować zaburzenia o typie 
pseudobezsenności, może przybierać postać pseudoalergiczną z katarem siennym, 
powodować zaburzenia psychiczne i wyzwalać napady migreny z aurą. Interesujące 
badania przeprowadził w grupie sportowców Golf i wsp. Stosował on suplementację Mg 
a dawce 15 mmol/dobę przez 14 dni, podczas gdy grupa kontrolna nie otrzymywała 
tego pierwiastka. U obu grup stosowana ta sama dietę. Wykazano, że w grupie 
stosującej suplementacje Mg nie dochodziło do wzrostu stężenia aldosteronu i kortyzolu 
w surowicy po wysiłku fizycznym, co sugeruje, że podlegali oni mniejszemu stresowi 
wysiłkowemu. Niedobór potasu prowadzić może do zaburzeń żołądkowo-jelitowych 
i zaburzeń czynności nerek. 

Prawidłowa dieta powinna pokrywać dzienne zapotrzebowanie na te pierwiastki. 
Normy dziennego zapotrzebowania na magnez (Dietary References Intakes-RDIs) jako 
pozwalające na utrzymanie najlepszego stanu zdrowia i ograniczania chorób, 
opracowane zostały przez Institute of Medicine, National Academy of Sciences w 1997 
roku. Ilustruje je tabela 1.  

 
Tabela 1. Normy RDIs dla różnych grup wiekowych (mg). 

Wiek (l) RDIs dla mężczyzn (mg) RDIs dla kobiet (mg) 
14-18 410 360 
18-30 400 310 
31-50 420 320 

 
Ul-Upper limit, czyli maksymalna dawka dzienna Mg w postaci suplementacji wynosi 

350 mg. 
Najlepszym źródłem magnezu są: orzechy, owoce morza, produkty zbożowe, 

ciemnozielone liście jarzyn i owoce. Przykładowo: 1 kubek gotowanej fasoli zawiera 81 
mg Mg, 1 kubek gotowanego szpinaku 157 mg, kubek jogurtu niskotłuszczowego 43 
mg, 1 banan 33 mg a kubek gotowanych brokuł 37 mg tego pierwiastka. Magnez 
wchłania się tylko częściowo z przewodu pokarmowego, głównie w jelicie cienkim. 
Wielkość wchłaniania zależy od jego zawartości w pokarmach. W warunkach normalnej 
podaży wchłania się 20-35 %, natomiast przy znacznie zmniejszonej podaży aż do 
80%. W stanie wyrównanego bilansu magnezowego ilość wchłonięta jest równa ilości 
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utraconej z moczem i potem. Występowanie w jelitach wolnych kwasów tłuszczowych 
(tworzących z Mg nierozpuszczalne mydła) lub nieorganicznych fosforanów (tworzących 
z Mg związki nierozpuszczalne), zasadowe środowisko, włókna pokarmowe, niedobór 
potasu a także nadmiar wapnia, znacznie upośledzają wchłaniane a obecność witaminy 
D3, B6, kwaśne środowisko je zwiększa. Witamina B6 sprzyja również zatrzymywaniu 
magnezu w organizmie. Stosunek Mg i witaminy B6 powinien wynosić 1:2,5.  

 
Żelazo 

Spośród 27 zawodników Kadry Narodowej w Strzelectwie Sportowym, u których 
wykonano oznaczenia gospodarki żelazem w 2007 roku, poważne zaburzenia 
gospodarki żelazem stwierdzono u 3 osób, u 4 osób wykazano zaburzenia lekkiego 
stopnia a u 5 wartości zbliżone do dolnej granicy normy. Ponieważ zaburzenia 
gospodarki żelazem dotyczyły prawie połowy przebadanych czołowych zawodników 
Kadry Narodowej, to zagadnienie zapewnienia odpowiedniej podaży żelaza w diecie 
wymaga szerszego omówienia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rycina 1. Metabolizm żelaza w ustroju 
 
Hemoglobina zawiera 65-70% żelaza, szpik kostny 2,5 %, żelazo zapasowe 

(ferrytyna i hemosyderyna) stanowią około 25 %. Stężenie ferrytyny uważane jest za 
pewny parametr ilości żelaza występującej w organizmie. Prawidłowe wartości wynoszą 
100-250 μg/l. Gdy wartości wynoszą poniżej 12 μg/l można rozpoznać niedobór żelaza.  

Z żelaza, które dostarczamy z pożywieniem wchłania się (o ile nie występuje 
niedobór) 10-15 %, głównie w dwunastnicy i górnym odcinku jelita czczego. Żelazo 
pochodzące z pokarmów roślinnych, z powodu zawartości w nich pewnych anionów 
(fosforanów i fitynianów), które tworzą z żelazem trudnorozpuszczalne sole, wchłania 
się znacznie gorzej niż żelazo pochodzące z pokarmów zwierzęcych. Żelazo wchłania 
się w postaci jonów dwuwartościowych, gdyż żelazo trójwartościowe w pH górnego 
odcinka jelita cienkiego jest trudno rozpuszczalne.  

W komórkach śluzowych jelita znajduje się system transportu żelaza umożliwiający 
dostosowanie wchłaniania żelaza do potrzeb organizmu. Cześć żelaza jest 
przekazywana do krwiobiegu, a część łączy się z białkiem apoferrytyną tworząc 
ferrytynę błony śluzowej.  

Żelazo w krwiobiegu jest przekształcane w żelazo trójwartościowe i łączy się 
z białkiem zwanym transferyną. Tylko w tym połączeniu możliwy jest ułatwiony wychwyt 

Fe 
 w pożywieniu 

10-12 mg 

Wchłanianie Fe 
1-2 mg 

Fe  
w osoczu 

3 mg 

Utrata Fe 
1-2 mg 

Magazyny Fe Układ 
krwiotwórczy 

Dzienna 
wymiana  

2 mg 

Dzienna 
wymiana  
20-30 mg 
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żelaza przez komórki (posiadają one receptory transferynowe). Całkowita zdolność 
wiązania żelaza przez transferynę wynosi 14 mg. W rzeczywistości wykorzystywana 
jest tylko 1/3 z tej zdolności. Żelazo wykorzystywane do syntezy hemoglobiny, jako tzw. 
żelazo czynnościowe wchodzi w skład mioglobiny i zawierających je enzymów. Reszta 
jest magazynowana w wątrobie, śledzionie i szpiku kostnym jako rozpuszczalna 
ferrytyna, skąd w razie potrzeby może być szybko uruchamiane. Przy nadmiarze żelaza 
odkłada się ono w postaci nierozpuszczalnej hemosyderyny.  

Dzienne zapotrzebowanie na żelazo przedstawia tabela 2. 
 

Tabela 2. Dzienne zapotrzebowane na żelazo 
Grupa Dzienne zapotrzebowanie na Fe (mg) 

Mężczyźni, dorośli 1,0 
Kobiety miesiączkujące 1,8 
Kobiety po menopauzie 1,0 
Dzieci 1,2 
Mężczyźni w okresie dojrzewania 2,0 
Kobiety w okresie dojrzewania 2,8 
Kobiety w ciąży 3,7 
 

Objawy niedoboru żelaza obejmują zmiany w wyglądzie takie jak: bladość powłok 
i błon śluzowych, suchość i nadmierne łuszczenie się skóry, suchość i łamliwość 
włosów i paznokci, pęknięcia kącików ust. Szczególnie wrażliwy na deficyt żelaza jest 
mózg. Obniża się zdolność do pracy submaksymalnej i maksymalnej, pogarsza pamięć. 
Niedobory żelaza prowadzą do osłabienia mięśni, zmian w obrębie śluzówki przewodu 
pokarmowego i zaburzeń wchłaniania.  

Całość obrazu klinicznego może mieć niebagatelny wpływ na zdolność do uzyskania 
dobrych wyników w strzelectwie. W pełni rozwinięta niedokrwistość prowadzić może do 
omdleń w trakcie treningów i zawodów! 

Nadwaga występująca u dużej liczby zawodniczek uprawiających strzelectwo 
sportowe często skłania je do stosowania różnego typu diet. Często są to diety 
niskokaloryczne i „pseudowegetariańskie”. Zawodniczki rezygnują z przyjmowania 
pokarmów mięsnych, a ze względu na ograniczenia kaloryczne nie uzupełniają 
brakujących w diecie składników odżywczych. Jadłospis opiera się na 
niskokalorycznych jarzynach i owocach oraz nabiale. Niestety, pokarmy te spożywane 
są w ilości zbyt niskiej, aby pokryć dzienne zapotrzebowanie na żelazo, gdyż 
wchłanianie żelaza z tych produktów jest bardzo niskie. 

Przykładowo wchłanianie żelaza ze szpinaku wynosi 1%, z sałaty 3 %, produktów 
zbożowych 5%, fasoli i grochu 8-10 % a z cielęciny aż 30 %! Ponadto należy pamiętać, 
że wahania na poziomie przyswajania żelaza hemowego są małe, a przyswajalność 
żelaza niehemowego zależy od szeregu czynników takich jak: zawartość w diecie 
kwasy askorbinowego i bursztynowego (poprawiają wchłanianie), fosforanów, 
szczawianów (zawarte w niektórych roślinach), fitynianów (w nasionach zbóż), kofeiny 
(w kawie i herbacie) i taniny (w herbacie) (obniżają wchłanianie).  

Tabela 3 przedstawia zawartość żelaza w wybranych produktach spożywczych. 
 
Tabela 3. Zawartość żelaza w wybranych produktach spożywczych. 
Zawartość żelaza 

(mg/100 g) 
Produkty 

<1 mleko i produkty mleczne, ziemniaki, ryby (większość), owoce 
(większość), ryż, warzywa (większość) 

1-4 pieczywo i produkty zbożowe, mięso i drób, jaja, niektóre warzywa: 
groszek, botwina, buraki 

>4 podroby, mak, kakao, kiełki pszenne, soja, fasola, groch, morele suszone 
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Analizując dane dotyczące wchłaniania żelaza oraz tabele zawartości żelaza 
w pokarmach można wyciągnąć wniosek, że najwięcej żelaza dostarczają podroby, 
produkty mięsne oraz nasiona roślin strączkowych. Pominięcie diecie wymienionych 
produktów jest bardzo trudno zrekompensować konsumpcją innych pokarmów. 
Przykładowo zawartość żelaza w wątróbce wieprzowej smażonej wynosi 22 mg/100 g., 
a wchłaniane ponad 20%. Spożycie 100 g wątróbki nie tylko pokrywa a nawet 
przewyższa dzienne zapotrzebowanie na żelazo! Zawartość żelaza w chlebie chrupkim 
wynosi 4 mg/100 g produktu. Wchłanianie żelaza z produktów zbożowych około 5 %. 
Czyli z 4 mg wchłonie się 0,2 mg żelaza. Aby pokryć zapotrzebowanie dzienne na 
żelazo za pomocą samego pieczywa chrupkiego trzeba spożyć 0,5-1 kg tego pieczywa! 
Niestety wzbogacenie pieczywa chrupkiego nabiałem i warzywami nie wpływa 
w sposób znaczący na pokrycie dziennego zapotrzebowania na żelazo. 

Dieta z wyłączeniem pokarmów mięsnych musi więc obfitować w nasiona 
strączkowe. Zawartość żelaza w soi wynosi około 8 mg/100g, wchłanianie około 8%. 
Dzienne zapotrzebowanie na żelazo pokrywa więc około 200-300 g soi. Dodatkowo 
pamiętać należy, że rośliny strączkowe są bogatym źródłem magnezu i potasu.  

Niedobory żelaza mogą zostać wyrównane za pomocą doustnych, dożylnych lub 
domięśniowych preparatów żelaza. Pamiętać należy jednak, że nie zastąpią one 
prawidłowo skomponowanej diety!  
  
Wartość energetyczna i skład przyjmowanych pokarmów 
 

W przeliczeniu na 1 kg masy ciała osoba uprawiająca strzelectwo sportowe powinna 
dziennie przyjmować 2,1-2,3 g białka 2,0-2,2 g tłuszczu i 9,0-10,0 g węglowodanów, 
a wartość energetyczna przyjmowanych posiłków powinna wynosić 62,4-69,0 kcal/kg 
masy ciała. 

Dysproporcja między małym zużyciem energii a zbyt dużą wartością energetyczną 
pokarmów manifestuje się częstym występowaniem nadwagi u osób uprawiających 
strzelectwo sportowe. Nadwaga jest najczęściej występującym problemem zdrowotnym 
obserwowanym u mężczyzn należących do Kadry Narodowej Polski w Strzelectwie 
Sportowym a ilość osób z nadwagą niestety systematycznie rośnie. Co więcej, mimo 
powtarzanych przez lekarza zaleceń dotyczących redukcji masy ciała, u osób tych 
dochodzi do systematycznego przyrostu wagi. Jak wynika z wywiadu, zawodnicy ci nie 
stosują się ani do zaleceń żywieniowych, ani nie wykonują zaleconej aktywności 
ruchowej! Należy podkreślić fakt, że wraz z nadwagą współistnieje u części zawodników 
nadciśnienie tętnicze i zaburzenia gospodarki lipidowej! Problem nadmierne masy ciała 
dotyczy coraz młodszych zawodników, a najmłodsza osoba, u której wykryto nadciśnienie 
tętnicze współistniejące z nadwagą i wymagające stałej farmakoterapii, miała 16 lat! 

Zalecenia dotyczące podaży kalorycznej dla zawodników strzelectwa sportowego 
nie odbiegają od ogólnie przyjętych norm. Dodatkowe wydatki energetyczne związane z 
samym treningiem kierunkowym przedstawiają się następująco: strzelanie do tarczy 
stojąc powoduje wydatek energetyczny około 0,06 kcal/min/kg, strzelanie do tarczy 
leżąc to wydatek 0,026 kcal/min/kg., czyszczenie broni 0,038 kcal/min/kg, rozgrzewka 
0, 125 kcal /min/kg.  

 

Jak w prosty sposób określić dzienne zapotrzebowanie na kalorie? 
1. Obliczamy należną masę ciała. Należna masa ciała będzie określona jako W 

(weight) oczywiście w kilogramach. Wzrost w centymetrach będzie określany 
skrótem H (height).  
 

Wzór dla mężczyzn:     Wzór dla kobiet: 
W=(H-100) - (H-100)/10    W=(H-100) - (H-100)/20 
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2. Wyliczamy Podstawową Przemianę Materii wg wzoru Harrisa i Benedicta. A(age) - 
wiek w latach, W - należna masa ciała w kilogramach, H - wzrost w centymetrach.  
 
Wzór dla mężczyzn:  
PPM(kcal/doba)=66.4 + 13.7 x W + 6.0 x H - 6.8 x A  
 
Wzór dla kobiet:  
PPM(kcal/doba)=655 + 9.6 x W + 1.8 x H - 4.7 x A  

 
Podstawową przemianę materii można też wyliczyć wg Światowej Organizacji 

Zdrowia wg wzorów: 
a) dla mężczyzn: 

– 18-30 lat=(0,0630 x aktualna masa ciała (kg) + 2,8957) x 240 kcal/dobę 
– 31-60 lat=(0,0484 x aktualna masa ciała (kg) + 3,6534) x 240 kcal/dobę 

b) dla kobiet: 
– 18-30 lat=(0,0621 x aktualna masa ciała (kg) + 2,0357) x 240 kcal/dobę 
– 31-60 lat=(0,0342 x aktualna masa ciała (kg) + 3,5377) x 240 kcal/dobę 

 
3. Mnożymy PPM przez 10% 
4. Mnożymy PPM przez wartość wynikająca z codziennej aktywności fizycznej.  

Praca zawodowa i codzienna aktywność wpływa na PPM w sposób następujący:  
 mała aktywność fizyczna - 1.4 lub 1.5 x PPM  
 średnia aktywność fizyczna - 1.7 x PPM  
 duża aktywność fizyczna - 2.0 x PPM  

5. Wyliczmy straty kaloryczne wynikające z treningu. Przyjęło się, że minuta treningu 
siłowego w zależności od jego intensywności to różne zapotrzebowanie kaloryczne 
w ilości poniższej:  
 trening umiarkowanie intensywny - 8 kcal/minuta  
 trening intensywny - 10 kcal/minuta  
 trening wysoko intensywny - 12kcal/minuta  

Jeżeli chodzi o trening aerobowy wartości zapotrzebowania kalorycznego wynoszą: 
 przy tętnie do 120/min - ok 2-5 kcal/minuta  
 przy tętnie 120-160/min - ok 7-10 kcal/minuta  
 przy tętnie powyżej 160/min - ok 10-12 kcal  

6. Sumujemy wartości uzyskane w punktach 3,4 i 5. Otrzymany wynik określamy jako 
Całkowitą Przemianę Materii (CPM). 
Ponadto, w użyciu są różne uproszczone metody obliczania dobowego 

zapotrzebowania kalorycznego np.:  
Aktualna masa ciała (kg) x 22 
Należna masa ciała (kg) x 30 
W diecie mającej na celu przyrost wagi ciała powinniśmy spożywać ilość kcal równą 

CPM + ok.500kcal, natomiast w celu redukcji masy ciała ilość kalorii na dobę powinna 
wynosić CPM – 300-500kcal. Przy dobowym deficycie 500-1000 kcal tygodniowo 
uzyskać można ubytek 0,5-1 kg masy ciała. 

Poruszone powyżej tematy dotyczące odwodnienia, niedoborów elektrolitowych 
i niedoborów żelaza oraz nadmiernej masy ciała zawodników strzelectwa sportowego 
nie wyczerpują tematu żywienia w strzelectwie. Są to natomiast problemy na tyle 
istotne, że przestrzeganie zasad wspomnianych powyżej może w znaczący sposób 
wpłynąć na kondycję psychiczną i fizyczną zawodników i ich wyniki sportowe.  
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