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Teoretyczne podstawy  
przygotowania taktycznego 

 
Taktyka jest ważnym elementem przygotowania zawodnika, a jej znaczenie wzrasta 

wraz z zaawansowaniem i udziałem sportowca w zawodach coraz wyższej rangi. 
Przygotowanie taktyczne można podzielić na przygotowanie teoretyczne 

i praktyczne. W artykule tym omówione zostaną głównie wybrane teoretyczne aspekty 
przygotowania taktycznego zawodnika specjalizującego się w strzelaniach z karabinu. 

 

Przygotowanie teoretyczne to wyposażenie zawodnika w niezbędną wiedzę 
z zakresu przygotowania do zawodów jak i sposobów prowadzenia walki sportowej. 
Zajęcia teoretyczne z zakresu przygotowania taktycznego mają charakter ogólny 
i specjalny: 

 treści ogólne są często interdyscyplinarne czyli dotyczyć mogą wielu dyscyplin 
sportowych. Wymienić tutaj można między innymi sposoby spędzania czasu 
wolnego, higieny życia codziennego, sposobu odżywiania, sposobu 
przeprowadzania rozgrzewki przed startem, itp., 

 treści specjalne są specyficzne dla danej dyscypliny sportowej i dotyczą głownie 
– umiejętności posługiwania się bronią i sprzętem pomocniczym, umiejętności 
strzelania w zmiennych warunkach atmosferycznych, dostosowanie do zaistniałej 
sytuacji, tempa i rytmu strzelania, itp. 

Przygotowania taktyczne to proces długotrwały, to zdobywanie przez zawodnika 
doświadczenia praktycznego przez wieloletni udział w zawodach. Aby proces ten 
maksymalnie skrócić i jego przyswajanie nie polegało tylko na „nauce na własnych 
błędach” zawodnik powinien uzyskiwać wiedzę przekazywaną przez trenera jak również 
doświadczonych starszych kolegów. 

Wiedza teoretyczna jaką zawodnik powinien posiąść w procesie szkolenia 
strzeleckiego zawarta jest w przedstawionej poniżej tematyce zajęć z zakresu 
przygotowania taktycznego (Kijowski, 2006): 
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.). 
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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 w 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 się 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 rozgrywania finału. 
12. Zapoznanie zawodnika z warunkami, jakie zastanie podczas konkretnych zawodów 

(budowa i wyposażenie strzelnicy, program minutowy zawodów, temperatura, 
oświetlenie, itp.). 
 
Tematyka poruszona w tym artykule nie zawiera pełnego zakresu wiedzy jaki 

powinien opanować trener i zawodnik. Wybrałem elementy z mojego punktu widzenia 
najistotniejsze, niezbędne do stałego podwyższania poziomu sportowego. Wiedza ta, 
wraz z rozwojem zawodnika powinna być stale pogłębiana i rozszerzana. 

 
Zaznajomienie zawodnika z regulaminami strzelań ISSF, istotnymi dla prowadzenia 

walki sportowej. Nie będę w tym miejscu omawiał tego zagadnienia, gdyż wszystko 
zawarte jest w zbiorze regulaminów. Ograniczę się jedynie do wymienienia punktów, które 
powinny być znane zawodnikowi. Wiedza ta powinna być bliska wiedzy sędziego, gdyż 
umożliwi to zawodnikowi stosowanie różnych rozwiązań taktycznych jak i zachowanie się 
w nieprzewidzianych sytuacjach, które mogą wystąpić podczas zawodów: 

 zasady zachowania bezpieczeństwa na strzelnicy, 
 wykroczenia i przepisy dyscyplinarne, 
 obowiązujące komendy sędziowskie, 
 przebieg konkurencji i finału, 
 warunki poprawności poszczególnych postaw strzeleckich, 
 dopuszczalne parametry broni,  
 dopuszczalne parametry ubioru, 
 przerwy w strzelaniu (dodatkowy czas, dodatkowe strzały próbne), 
 nieprawidłowo oddane strzały (za duża liczba strzałów, strzały do obcej tarczy, 

strzały z innego stanowiska), 
 niesprawność broni, tarcz. 

Wiedzę tę trener przekazuje podczas specjalnych zajęć teoretycznych np. podczas 
zgrupowania szkoleniowego, dostosowując ją do zaawansowania zawodnika i potrzeb 
szkoleniowych. 
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Posługiwanie się bronią i sprzętem pomocniczym. Zawodnik w procesie 
szkolenia powinien nauczyć się samodzielnie obsługiwać wszelkie elementy 
wyposażenia strzeleckiego. Pierwszym elementem będzie nauczenie ustawienia 
parametrów broni do poszczególnych postaw strzeleckich – ustalenie długości kolby 
poprzez miejsce zaczepienia uchwytu pasa, ustalenie długości pasa, wysokości stopki 
na kolbie, miejsca ustawienia policzka, odległość przyrządów celowniczych od oka, itp. 

Przygotowując zawodnika do udziału w zawodach należy zawodnika nauczyć 
pewnego rytuału przygotowawczego – ustawienia stanowiska, lunety, notatek, amunicji, 
podstawowych śrubokrętów w zasięgu ręki, sprawdzenie dokręcenia śrub trzymających 
lufę, sprawdzenie mocowania osłony muszki i przyrządów celowniczych. 

Dbanie o stan i sprawność broni u większości strzelców jest niedoceniana. 
Regularnej pielęgnacji potrzebuje lufa karabinu, urządzenie spustowe, zamek 
i celownik. Na wyposażeniu każdej strzelnicy powinno być miejsce do czyszczenia 
broni, gdzie znajdowałyby się wyciory, smary i oleje. Trener musi zadbać o to aby 
zawodnik, który zaczyna regularnie jeździć na zawody wyjazdowe samodzielnie potrafił 
zadbać o swoją broń. Broń, która nie jest regularnie czyszczona, może być zawodna 
i traci część swoich możliwości. Obserwując zagranicznych strzelców, można 
zaobserwować, że czyszczą oni broń zarówno przed jaki i po strzelaniu, czego nie 
widać na krajowych strzelnicach. 

Zawodnik zaawansowany powinien posiadać umiejętność samodzielnego 
ustawiania parametrów urządzenia spustowego oraz parametrów przyrządów 
celowniczych (wielkość przeziernika, wielkość kółka celowniczego, kolor filtra) 
w zależności od panujących warunków atmosferycznych lub własnych preferencji. 

Zawodnicy najwyższej rangi musza posiadać indywidualnie dobraną do ich karabinu 
amunicję, której rozrzut będzie gwarantował wyniki na światowym poziomie. W tym celu 
wybrane egzemplarze broni wozi się do firm produkujących amunicję i tam 
w specjalnych imadłach prowadzi się testy. Zawodnik musi mieć przekonanie, że 
posiada broń, sprzęt i amunicję najwyższej klasy, a wynik na zawodach zależy tylko od 
jego zdolności i włożonej pracy. 

 
Taktyka zachowania się przed i w trakcie zawodów 
 

 dzień przed zawodami sportowiec powinien spędzać czas normalnie, tak jak jest 
przyzwyczajony, to znaczy, że nie powinien spożywać  żadnych szczególnych 
produktów do których nie jest przyzwyczajony, iść spać o normalnej godzinie, 
a nie kilka godzin wcześniej, nie izolować się w sposób szczególny od otoczenia. 
Dzień ten powinien być urozmaicony, czas wolny w pełni zagospodarowany tak 
żeby nie myśleć o przyszłym starcie. Zawodnik w tym dniu powinien unikać 
nadmiernego wysiłku.  
Jeżeli zawodnicy nie potrafią zagospodarować sobie czasu wolnego, to rolę tę 
powinien przejąć trener i nie pozostawiać zawodników samych sobie. 

 w dniu zawodów zawodnik powinien wstać 2-3 godziny przed startem 
w zależności od tego czy jest typem szybko czy wolno wchodzącym w rytm 
pracy. Bardzo często na zawodach międzynarodowych start odbywa się we 
wczesnych godzinach rannych np. o 8.30, dojazd na strzelnicę trwa 60 minut, 
zawodnik na strzelnicy powinien być 60 minut przed startem, a więc wstać 
powinien około piątej godziny rano.  
Po przebudzeniu dobrze jest zrobić spacer lub lekką przebieżkę, potem wziąć 
prysznic i około 2 godziny przed startem spożyć śniadanie, które powinno się 
składać z artykułów dobrze nam znanych. Ilość jedzenia powinna zabezpieczyć 
nam uczucie najedzenia się do syta.  
Większość zawodników przed startem wykonuje rozgrzewkę. Część 
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ogólnofizyczną rozgrzewki wielu strzelców wykonuje w hotelu przed przyjazdem 
na strzelnicę. 

 na strzelnicę zawodnik powinien przybyć około 60 minut przed startem. Jest to 
czas na wykonanie rozgrzewki, przebranie się, przygotowanie sprzętu i broni, 
obserwację warunków atmosferycznych.  
Przed startem potrzebny jest spokój, należy unikać zbędnych rozmów gdyż 
pomniejszają one koncentrację zawodnika i powstaje duża różnica w stanie 
napięcia emocjonalnego przed wejściem i po wejściu na stanowisko. Należy 
opracować swoją własną procedurę przygotowania do zawodów i stosować ją na 
co dzień w treningu. Wprowadzi to zawodnika w stan niezbędnej koncentracji. 

 na stanowisko zawodnik może wejść minimum 10 minut przed rozpoczęciem 
konkurencji. Do momentu komendy „start” ustawia sobie stanowisko strzeleckie, 
statyw, lunetę, amunicję, notatki, niezbędne śrubokręty w zasięgu ręki. Następnie 
dopasowuje broń do postawy strzeleckiej, ustawia się względem tarczy 
i wykonuje kilka złożeń bezstrzałowych koncentrując się na czekającym go 
zadaniu. 

 w czasie konkurencji zawodnik musi uwzględnić wiele elementów zachowania 
taktycznego takich jak – przejście ze strzałów próbnych do ocenianych, tempo 
i rytm strzelania (dostosowując je do istniejących warunków atmosferycznych 
i aktualnie osiąganych rezultatów), przerwy w zawodach (w zależności od stanu 
przygotowania kondycyjnego, warunków zewnętrznych i stanów emocjonalnych). 
Wymienione tutaj elementy omówione są w następnych punktach. 

 
 

Rozgrzewka strzelca 
 
Większość strzelców ogranicza się do rozgrzewki składającej się z kilku złożeń 

bezstrzałowych i kilkunastu strzałów próbnych. Taka rozgrzewka nie pozwala strzelcowi 
na pełne przygotowanie organizmu do pracy, co często uwidacznia się słabym 
rezultatem pierwszej serii. 

Najkorzystniej jest wykonywać rozgrzewkę składającą się z trzech części: 
 rozgrzewka ogólnofizyczna – wykonuje się ją w hotelu lub na strzelnicy na 

około 60 minut przed konkurencją. Rozgrzewka ta powinna być indywidualnie 
dostosowana do potrzeb zawodnika. Zawodnik słabo pobudzony przed startem 
może wykonać lekki bieg lub trucht i różne ćwiczenia gimnastyczne, natomiast 
zawodnik mocno pobudzony zamiast truchtu może wykonać marsz i ćwiczenia 
gimnastyczne dla różnych grup mięśniowych o spokojnych, obszernych ruchach. 
Wielu zawodników a szczególnie kobiet w ostatnich latach wykonuje stretching 
(rozciąganie różnych grup mięśniowych).  
Ta część rozgrzewki oprócz rozgrzania organizmu ma znaczenie dla 
zmniejszenia negatywnych emocjonalnych reakcji. Rozgrzewka tego typu trwa 
około 15 minut. 

 trening mentalny – ideomotoryczne nastawienie. Ćwiczenia te pozwalają 
strzelcowi wypracować zdolność do prezentacji nienagannej techniki wykonania 
strzału – zawodnik wyobraża sobie siebie na stanowisku strzeleckim jak 
wykonuje poszczególne elementy strzału, nastawia się na poprawną pracę. 
Coraz częściej podczas zawodów międzynarodowych widać zawodników 
siedzących lub leżących (często z walkmanem) poddających się tego typu 
treningowi – rozgrzewce.  
Rozgrzewka ta sprzyja osiągnięciu gotowości aparatu psychofizycznego 
sportowca i stwarza optymalny stan systemu nerwowego odpowiedzialnego za 
realizację sportowych nawyków jak również ustawia uwagę na techniczną stronę 
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strzelania podczas zawodów tym samym odsuwając na dalszy plan myśli 
związane z końcowym rezultatem strzelania (Korch, 1977). Rozgrzewka tego 
typu trwa około 10-15 minut. Wykonują ją zawodnicy z wieloletnim stażem 
i zaawansowaniem w przygotowaniu psychicznym. 

 rozgrzewka specjalna – przygotowuje zawodnika do specyficznych cech jego 
działalności, to podstawowa część psychofizycznego nastawienia. Rozgrzewka 
ta polega na wykonaniu kilkunastu złożeń bezstrzałowych w miejscu do tego 
wyznaczonym. Trwa około 10-15 minut i kończy się tak aby został potrzebny 
czas dla krótkiego odpoczynku i przejścia z bronią na stanowisko strzeleckie. 
Część zawodników wykonuje tę rozgrzewkę już po wejściu na stanowisko około 
10 minut przed konkurencją i kontynuuje ją do momentu uzyskania stanu 
gotowości startowej, rozpoczynając strzały próbne nawet kilka minut po 
komendzie „start”. 

 
Dobór rytmu i tempa strzelania w zależności od sytuacji 

 
Dla osiągnięcia wysokiego, stabilnego poziomu wyników sportowych niezbędne jest 

utrzymanie odpowiedniego rytmu strzelania. 
Zawodnicy dobrze wyszkoleni technicznie mają wypracowany stały cykl pracy nad 

strzałem. Wszystkie czynności składające się na oddanie pojedynczego strzału 
wykonują w wytrenowanej kolejności, a czas pracy nad strzałem ma małą rozpiętość. 

Szczególnie ważne jest aby ostatnia faza pracy nad strzałem była wykonana 
zdecydowanie – oczekując zbyt długo na dogodny moment na strzał wkradają się 
niekorzystne relacje wynikające z długu tlenowego i osłabienia koncentracji. Jest to tym 
ważniejsze im wyższa jest ranga zawodów w jakich zawodnik startuje. 

Oprócz utrzymania stałego czasu pracy nad pojedynczym strzałem ważne jest 
również rozłożenie poszczególnych strzałów w czasie konkurencji. Zawodnik podczas 
strzelania konkurencji nie powinien się nadmiernie spieszyć, ale również nie może 
doprowadzić do sytuacji, że poprzez nadmierną ostrożność (brak zdecydowania) 
niepotrzebnie wydłuża czas strzelania. Podczas zawodów każdy powinien mieć 
opracowaną dla siebie strategię wykorzystania czasu, nie przekraczać granic 
czasowych na strzały próbne tak aby na walkę o punkty pozostała większość energii 
i czasu. Stałym atrybutem zawodnika na stanowisku powinien być zegarek, który będzie 
pomocny przy kontroli tempa strzelania. 

W zależności od sytuacji taktycznej doświadczony zawodnik może podczas 
strzelania zastosować jedną z form przerwy: 

 bez schodzenia ze stanowiska strzeleckiego i bez zmiany postawy, 
 ze zmianą postawy strzeleckiej bez opuszczania stanowiska, 
 z zejściem ze stanowiska. 

Gdy strzelanie idzie dobrze zawodnik utrzymuje lub zwiększa tempo strzelania, 
natomiast w sytuacjach trudnych lub kryzysowych zwalnia tempo lub stosuje przerwę 
w strzelaniu. 

Charakterystyczne u początkujących strzelców jest to, że po słabym strzale szybko 
oddają następny, zamiast wydłużyć przerwę, znaleźć przyczynę błędu, zrobić korektę 
i dopiero po przerwie i ewentualnie dodatkowym złożeniu bezstrzałowym kontynuować 
dalej strzelanie. 

 
Trudnym momentem jest przejście ze strzałów próbnych do ocenianych. Bardzo 

często zawodnik po wzięciu tarczy ocenianej ma obawy przed oddaniem strzału i nie 
może się na niego zdecydować nawet przez kilka minut, a gdy go już odda to okazuje 
się, że nie jest on w centrum tak jak strzały próbne. Podstawową przyczyną takiej 
sytuacji są stany emocjonalne, które powodują nadmierne napięcie mięśni (to 
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powoduje, że pierwsze strzały oceniane układają się w innym miejscu niż próbne) oraz 
zwiększenie obaw, a tym samym trudności decyzyjne. Aby sobie z tą sytuacją poradzić  
należy płynnie i zdecydowanie przechodzić ze strzałów próbnych do ocenianych oraz 
utrzymywać szybki rytm strzelania. 
 
Sposoby strzelania w różnych warunkach atmosferycznych 

 
Często warunki oświetlenia powodują duże trudności podczas strzelania (mocne 

oświetlenie, zachmurzenie, mgła, deszcz). Negatywny wpływ tych warunków jest 
szczególny u strzelców z małym doświadczeniem dlatego należy uwzględnić w planie 
treningi w takich warunkach. 

 normalne warunki oświetlenia – to takie gdy niebo jest lekko zachmurzone, 
a przyrządy celownicze i tarcza są dobrze widoczne. W takich warunkach 
zawodnik z reguły nie używa filtra a przeziernik ustawia się na 1,1-1,2. 

 ciemne warunki oświetlenia – to takie gdy niebo jest mocno zachmurzone lub jest 
mgła. Przyrządy celownicze i tarcza są wtedy gorzej widoczne. W takich 
warunkach zawodnik ustawia przeziernik na 1,3-1,5 i często używa filtra (np. 
żółty), który poprawia kontrasty na tarczy. Niektórzy zawodnicy przy takim 
oświetleniu zwiększają średnicę kółka celowniczego. 

 jasne warunki oświetlenia – to takie gdy niebo nie jest zachmurzone, a słońce 
świeci całym swoim blaskiem. Przyrządy celownicze i tarcza są wtedy słabo 
widoczne. W takich warunkach zawodnik zmniejsza otwór przeziernika poniżej 
1.1 i stosuje ciemne filtry (szary, zielony). Na niektórych strzelnicach w takich 
warunkach oświetlenia przy dodatkowo wysokiej temperaturze otoczenia mogą 
powstawać miraże (falowanie obrazu), należy wtedy zastosować blendę z filtrem 
polaryzacyjnym. 

Przy złych warunkach oświetlenia (zarówno zbyt jasnych jak i ciemnych) ważnym, 
a niedocenianym sposobem radzenia sobie z tym zakłóceniem jest skrócenie czasu 
celowania. 

 
Temperatura otoczenia (upał, zimno) również ma wpływ na wynik jaki uzyskuje 

zawodnik podczas startu. Jeżeli sportowiec nie dostosuje ubioru i sposobu strzelania do 
panujących warunków zewnętrznych wynik będzie znacznie odbiegał od rekordowego. 

Niezależne od panującej temperatury, ubiór zawodnika zawsze powinien być tej 
samej grubości, różnić powinien się jedynie materiałem z jakiego jest uszyty. W tej 
chwili jest na rynku odzież spodnia, która ma specyficzne właściwości 

 w lecie, w gorące dni używa się ubioru z materiału, który wchłania pot, oddycha 
i pozwala wydalać ciepło z organizmu na zewnątrz. Zawodnik powinien mieć na 
stanowisku ręcznik, którym można wycierać pot z twarzy i rąk. W czasie przerwy 
w strzelaniu należy zdjąć wierzchnie ubranie (górne) prze co chłodzi się ciało, 
można również umyć zimną wodą ręce i przedramiona co dodatkowo działa 
uspokajająco. Wielu czołowych strzelców podczas strzelania spożywa napoje 
zawierające elektrolity co opóźnia zmęczenie gdyż uzupełniane są sole 
i minerały. 

 w zimne dni używa się ubioru z materiału, który utrzymuje temperaturę ciała i nie 
pozwala jej uwolnić się na zewnątrz. Wielu strzelców używa w tym celu podczas 
strzelania czapkę. Ważne jest również to aby nie dopuścić do zmarznięcia ciała a 
w szczególności stóp i dłoni. W postawie leżącej możliwe jest przykrycie 
zawodnika ciepłym kocem, natomiast do ogrzania rąk można używać 
specjalnych grzałek i rękawiczek. Zanim ciało zmarznie i będzie wstrząsane 
przez drżenie mięśni należy zrobić przerwę, podczas której można się rozgrzać 
i napić gorącego płynu. 
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Wpływ wiatru na wynik strzelania jest znaczący gdyż powoduje on zboczenie 
pocisku względem punktu celowania. Do ustalenia siły i kierunków wiatru pomocne są 
chorągiewki  znajdujące się na przedpolu na 10 i 30 metrze jak również ruch trawy, 
drzew, krzaków lub kurzu. 

Wiatr może działać negatywnie na strzelca lub tor lotu pocisku. Najczęściej wiatr 
działa na pocisk gdyż większość nowoczesnych strzelnic jest tak zbudowana, że 
strzelec jest chroniony od wiatru. 

Jeżeli jednak wiatr wieje na strzelca należy: 
 skupić pełną koncentrację na technice strzelania a nie na wietrze, 
 mocniej trzymać broń, skrócić pas, mocniej napiąć mięśnie, 
 starać się strzelać gdy wiatr się uspokaja. 

 
Przy wietrze działającym na tor lotu pocisku należy przed rozpoczęciem strzelania 

obserwować warunki wietrzne i w zależności od siły i kierunku wiatru wybrać 
odpowiednią strategię strzelania. W procesie szkolenia należy planować treningi 
doskonalące sposoby radzenia sobie z wiatrem. W tym celu należy wykorzystywać 
warunki wietrzne do doskonalenia taktyki a nie rezygnować z treningu i uznawać że 
szkoda „marnować amunicję bo przy silnym wietrze wynik strzelania i tak będzie słaby”. 

Przy podjęciu decyzji jaką postawę trenować przy wietrze pomocne będą 
następujące uwagi: 

 gdy wiatr wieje na strzelca lepiej trenować postawy wysokie (stojąc i klęcząc) 
gdyż uczymy się robić korekty postawy, 

 gdy wiatr wieje na pocisk lepiej trenować postawę leżącą gdyż mamy pewność, 
że przy dobrej, stabilnej postawie oddajemy dobre strzały i uczymy się jaki jest 
wpływ wiatru na zbaczanie pocisku względem punktu celowania. 
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 wiatr pełny (prawy lub lewy) jest najbardziej niebezpieczny gdyż powoduje 
największe odchylenie toru lotu pocisku. Ruch wirowy pocisku powoduje 
ponadto, że przy wietrze wiejącym z prawej strony pocisk poza tym, że przesuwa 
się w lewo to dodatkowo „liftuje” czyli przesuwa się do góry, natomiast wiatr 
wiejący z lewej strony przesuwa pocisk w prawo i dodatkowo „dociska” go w dół. 

 
Wpływ wiatru na punkt trafienia i specjalne przyrządy celownicze do strzelania  

na wietrze (Reinkemeier, 2007 str. 50) 
 
 wiatr boczny nawet gdy jest tak silny jak wiatr pełny nie powoduje aż tak dużych 

odchyleń 
 wiatr „neutralny” (poprzedni lub tylny) wpływa na pocisk w nieznacznym stopniu 

ale powoduje elewację. Wiatr tylny powoduje obniżenie toru pocisku, natomiast 
wiatr przedni powoduje podniesienie toru lotu pocisku. 

 
Można wymienić kilka sposobów strzelania na wietrze: 
 jeżeli wiatr wieje z przerwami to obserwujemy chorągiewki i strzał oddajemy 

w momentach o małym nasileniu wiatru. W tych momentach przyspieszamy 
tempo strzelania. 

 jeżeli nie ma wystarczających przerw na to aby zakończyć strzelanie 
w warunkach bezwietrznych wybieramy kierunek wiatru (położenie chorągiewek), 
który jest najczęściej i w takich warunkach oddajemy strzał. 

 

 
 

Gdy wiatr wieje bez przerwy strzał oddajemy w najczęstszym położeniu chorągiewek 
(Reinkemeier, 2007 str. 88) 
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 jeżeli wiatr jest zmienny i musimy oddawać strzał w różnych warunkach (różne 
ustawienia chorągiewek) to stosujemy korekty zgrania przyrządów celowniczych 
względem tarczy lub zmiany ustawienia celownika (wkręcenie się na wiatr 
wiejący w danej chwili)  
Te sposoby są bardzo trudne, wymagają bardzo dużego doświadczenia i można 
je polecić tylko zaawansowanym zawodnikom. 

 

 
 

Dostosowanie zgrania przyrządów celowniczych do kierunku wiatru 
(Reinkemeier, 2007 str. 51) 

 
Zawodnikom początkującym lub średnio zaawansowanym polecamy dwa pierwsze 

sposoby strzelania. Powinni oni kontrolować głównie poprawność techniczną oddania 
strzału a dopiero w drugiej kolejności zwracać uwagę na wiatr. 

 

Uwagi jakie należy uwzględnić przy opracowaniu strategii strzelania strategii na 
wietrze: 

 jeżeli wiatr wieje z tyłu, zza budynku, zwracaj uwagę na zachowanie chorągiewek 
w pobliżu tarcz, 

 przy wietrze czołowym (od przodu) zwracaj uwagę na zachowania chorągiewek 
w pobliżu stanowisk, 

 większy wpływ wiatru na tor lotu pocisku jest przy wylocie lufy niż w pobliżu tarczy, 
 do strzelania na wietrze lepsza jest amunicja wolna niż szybka 

W trudnych warunkach atmosferycznych uprzywilejowani są zawodnicy, którzy 
strzelają szybko, gdyż mają oni czas na przerwy i wprowadzanie korekt. 

 

Sposoby zachowania w różnych nieprzewidzianych sytuacjach mogących 
wystąpić podczas strzelania. Na zawodach bardzo często zdarzają się sytuacje, 
z którymi zawodnik nie spotykał się do tej pory, np. awarii uległo stanowisko i trzeba 
zrobić przerwę, zmienić miejsce strzelania i na nowo rozpocząć konkurencję. Zawodnik 
w takich sytuacjach często nie wie jak się zachować i wpływa to na niego destrukcyjnie. 
Aby przygotować zawodnika do tych sytuacji należy: 

 zapoznać go z regulaminami strzelań aby wiedział jak postąpić w zaistniałej 
sytuacji, 

 w czasie treningu tworzyć sytuacje, które mogą spotkać zawodnika podczas 
zawodów (awaria broni, awaria automatu, zmiana stanowiska, przerwa 
w strzelaniu spowodowana brakiem prądu, głośno zachowująca się publiczność, 
kontrola prawidłowości postawy przez sędziego, obce strzały w tarczy, itp.). 

 

Jeżeli zawodnik z daną sytuacją spotkał się już na treningu lub zawodach mniejszej 
rangi to w momencie wystąpienia takiego przypadku na zawodach głównych nie 
powstaną sytuacje stresowe gdyż zawodnik będzie wiedział jak się zachować. 
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Przygotowanie do startu głównego. Do najważniejszych swoich zawodów 
sportowiec powinien przygotować się w dłuższym okresie czasu uwzględniając warunki 
w jakich odbędzie się ten start (strefa klimatyczna, godzina startu, wyposażenie 
strzelnicy, itp.). Dobrze jeśli zawodnik zna już dany obiekt ale nie zawsze jest to 
możliwe, więc wiedzę na temat warunków startu powinien uzyskać od trenera. 

Aby powstały reakcje adaptacji minimum 14 dni przed startem powinniśmy 
modelować te warunki w treningu. Trening taki powinien uwzględniać: 

 godziny treningu zgodne z godzinami startu. Można uwzględnić również 
przesunięcia czasowe, np. jeżeli zawody są w Moskwie o godz. 9.00 to w Polsce 
w tym czasie jest godzina 7.00. Zmieniając tryb życia i trenując od 7.00 lepiej 
przygotujemy się do tego startu. 

 warunki strzelania – wysokość tarcz, rodzaj tarcz, oświetlenie tarcz, stanowisko 
strzeleckie (np. prycza do postawy leżącej) można dostosować na swojej 
strzelnicy do warunków przyszłego startu. 

 istnieją również możliwości modelowania takich parametrów jak temperatura czy 
wilgotność poprzez zastosowanie specjalistycznej aparatury, co w znacznym 
stopniu przyspieszy adaptację organizmu do warunków startu. 

 
Taktyka rozgrywania finału. Praktyczne rozpracowanie sposobu rozgrywania finału 

powinno przebiegać w trzech fazach: 
 udział w zawodach powinien być poprzedzony nauką strzelania finałów na 

treningach i zawodach niższej rangi. Zawodnik musi dokładnie poznać regulamin 
rozgrywania finału oraz komendy sędziowskie. Poprzez trening zawodnik musi 
opanować czucie czasu potrzebnego na oddanie strzału np. 75 sek. 
w konkurencji karabin pneumatyczny – nie może być sytuacji, że po 45 sek. 
wkrada się myśl, że może nie zdążyć oddać strzału i strzał oddaje nieprecyzyjnie. 
Następnym elementem będzie wytrenowanie własnego rytmu strzelania – 
moment rozpoczęcia złożenia i charakter przerwy. 

 spędzenie czasu między konkurencją a finałem. Często jest to czas 
zróżnicowany w zależności od zawodów i wynosi od jednej do kilku godzin. 
Zawodnik musi nauczyć się zorganizować czas wolny, przygotować broń do 
strzelania, zrobić rozgrzewkę – nie może być to okres nerwowego oczekiwania 
na start. 

 strzelanie finału podczas zawodów. Podczas zawodów realizujemy plan, który 
został wypracowany na treningach. Wielu strzelców składa się dopiero 
w momencie gdy pada komenda „start”, a podczas przerwy gdy odczytywane są 
rezultaty i przerwa ta trwa około 3 minut oczekują na następną komendę 
i interesują się kto ile strzelił oceniając swoje szanse na sukces. Ja jestem 
zwolennikiem innego planu. Zawodnik składa się do strzału bezpośrednio po 
komendzie „ładuj”, przez co ma więcej czasu na oddanie strzału, gdyż po 
komendzie „start” jest już gotowy do oddania strzału. W przerwie między 
strzałami zawodnik powinien izolować się od słuchania wyników i reakcji kibiców, 
utrzymywać koncentrację i wykonać 1-2 złożenia bezstrzałowe. 

 
W wieloletnim procesie szkolenia sportowca przygotowanie taktyczne pełni ważną 

rolę i nie należy go zaniedbywać. Wraz z rozwojem poziomu sportowego i udziałem 
w zawodach coraz wyższej rangi przedstawiana w tym artykule (w dużym skrócie) 
wiedza staje się niezbędna. 

Oprócz wiedzy praktycznej nabywanej przez zawodnika poprzez doświadczenie 
związane z udziałem w zawodach sportowych istotna też jest wiedza teoretyczna 
przekazywana przez trenera. Wykorzystywanie w treningu taktycznym środków 
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treningowych zarówno teoretycznych jak i praktycznych (Kijowski 2006) w dużym 
stopniu może skrócić okres przygotowania zawodnika do świadomego, samodzielnego 
udziału w zawodach sportowych wysokiej rangi. 
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