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Psychologia i technologia sztuki celowania w dokładnych 
strzelaniach sportowych – wybrane zagadnienia 

psychologiczno-techniczne 
 
Wstęp 

Z punktu widzenia sprawności strzeleckiej, skuteczne celowanie musi w momencie 
dociśnięcia języka spustowego gwarantować właściwe warunki (nie tylko optyczne), 
niezbędne do uzyskania na tarczy wyników adekwatnych do poziomu technicznego 
zawodnika. Z TECHNICZNEGO punktu widzenia, w fazie gotowości do oddania strzału, 
celowanie ma za zadanie doprowadzić do precyzyjnego usytuowania broni względem 
środka tarczy bez pomocy optycznych przyrządów celowniczych, a dokładnie dzięki 
precyzyjnej ocenie odległości pomiędzy obrzeżem czarnego punktu tarczy oraz 
krawędzią muszki oraz ustabilizowania tonusu mięśniowego. Natomiast 
z PSYCHOLOGICZNEGO punktu widzenia, celowanie także musi doprowadzić do 
umożliwienia bezbłędnej identyfikacji FAZY GOTOWOŚCI, zainicjowania i dociśnięcia 
języka spustowego podczas (ani przed ani po), płynnie i bez przerywania tej fazy. Musi 
także umożliwić odczytanie wzrokowe i mięśniowe reakcji broni i ciała strzelca podczas 
i po strzale, co powinno doprowadzić do adekwatnej samooceny bez udziału obrazu 
przestrzeliny na tarczy oraz zagwrantowanie niezmienności tonusu mięśniowego aż do 
zakończenia procesu celowania (dokonania samooceny).  

Jeżeli celowanie postrzegamy jako element rozegrania całej konkurencji, a nie tylko 
jakiegoś pojedynczego strzału, z łatwością dostrzeżemy, że proces celowania podlega 
zmęczeniu, co wpływa na jego efektywność. Błędy percepcyjne celującego strzelca 
posiadają zazwyczaj dwie grupy przyczyn: 
1. mięśniowe; związane bądź z akomodacją oka, bądź ogólnym zmęczeniem 

fizycznym 
2. psychologiczne, przeważnie związane z niewłaściwym pobudzeniem i hamowaniem 

ośrodków ruchowych centralnego układu nerwowego lub koncentracją uwagi. 
 
Strategia: obudź w sobie artystę - niech rzeźbi olbrzyma 

Zdarza się niejednokrotnie, że niektóre rozwiązania techniczne które wydawały się 
niezawodnie funkcjonować na treningach, „nie chcą” funkcjonować podczas zawodów, 
a przynajmniej nie w newralgicznych momentach. Dosyć często pod presją, strzelcy 
odczuwają niepokój na wiele godzin, a nawet na wiele dni czy tygodni przed startem 
w ważnych zawodach. Sama obecność niepokoju zazwyczaj wpływa mobilizująco. 
Sukces lub porażka zależą jednak od tego czy będą w stanie zdominować ten niepokój, 
czy też niepokój przejmie kontrolę nad nimi. Sztuka celnego strzelania polega w dużej 
mierze właśnie na umiejętności opanowywania niepokoju, który zwykle oddziałuje 
paraliżująco na kontrolę umysłu nad ciałem, na kontrolę nad rozwojem zdarzeń, 
a nawet jest w stanie wywoływać arytmie, „ściskanie w dołku”, nadmierne pocenie, 
drżenie rąk i nóg, etc.  

Niepokój jest naturalnym mechanizmem mobilizacyjnym, jakkolwiek energetycznie 
mocno eksploatującym, który również podczas strzelania może wpływać niezwykle 
korzystnie na skuteczność strzelca, pod warunkiem że jego ostrzegawcza funkcja 
spowoduje odważne podjęcie rozsądnych działań zamiast panicznej koncentracji na 
potencjalnych zagrożeniach. Jakkolwiek efekty niepokoju, o ile ten nie zostanie 



108 Zbigniew Haber  

 

Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwiązania szkoleniowe), zeszyt nr 4, Wrocław, 2007 

zdominowany, w skrajnych warunkach mogą być dewastujące, o tyle w warunkach 
kontrolowanych świadomością kompetencji (umiejętności) strzelca, wytwarzają stan 
stabilizującego napięcia psychicznego podwyższającego odporność na czynniki 
zakłócające i umożliwiającego wzmożoną koncentracje na zadaniach.  

Zamiast ignorować stres do ostatniego mementu czy psychicznie uciekać, 
najrozsądniej jest nauczyć się współżyć z niepokojem startowym, bo im trudniejsze 
zadanie, tym trudniej uciec przed samym sobą a farmakologiczne metody nie są 
dozwolone. Spora część treningu powinna mieć charakter zadaniowy aby wprowadzać 
presję do strzelań treningowych, aby powodować ukierunkowaną pracę nad sobą. Nie 
warto pozwalać sobie na komfort nieracjonalnego myślenia i działania w łatwych 
warunkach, błędnie usiłując uwolnić się za wszelką cenę i w natychmiastowy sposób od 
nieprzyjemnych emocji, jakie najczęściej towarzyszą niepokojowi (czy wyzwaniom). 
Trzeba zdobyć się raczej na cierpliwość i odwagę, aby wytrwale studiować ten problem 
i najlepiej jak tylko się umie, wykonywać swoje zadanie pod presją, nawet gdyby efekty 
na razie nie były zbyt satysfakcjonujące. Zamiast uciekać przed niepokojem zamykając 
oczy i usypiając rozum, należy PRZEŻYĆ do końca tę trwogę, patrzeć „tygrysowi prosto 
w oczy” bez załamania aspiracji do „rzeźbienia olbrzyma”, przeważnie obserwując jak 
i dlaczego ten upragniony olbrzym karleje skompromitowany już pierwszymi strzałami. 
Dopiero wtedy można pojąć dokładnie; w całej głębi, szerokości i wysokości, co to 
znaczy że lęk jest wytworem własnej, nieuporządkowanej wyobraźni oraz że 
w rzeczywistości NIE ISTNIEJE bez odbiorcy i nadawcy zarazem.  

Oczywiście pozostaną problemy, ale te rozwiązuje się dużo sprawniej bez 
paraliżującego lęku. Miarą sukcesu w początkowym etapie „szkolenia na orła” nie są 
nadzwyczajne efekty, lecz poczucie wykorzystania wszystkich możliwości podczas 
każdej próby. Nawet jeśli na razie strzelec potrafi niewiele, niezwykle istotne jest aby 
nie zadowalał (a) się ani 40%, ani 95% z tego co jest w stanie zrealizować. Za każdym 
razem musi się  postarać wykonać absolutnie wszystko co jest w zasięgu jego 
umiejętności. Droga do mistrzostwa zaczyna się od wykorzystania w 100% tego czym 
się dysponuje. Każdy trening powinien być powodem do dumy, oprócz takich, kiedy 
chociażby na jeden lub kilka strzałów, strzelec psychicznie wycofa się z próby realizacji 
swojego ambitnego projektu; kiedy psychicznie uśnie znużony lub ulegnie potrzebie 
usprawiedliwienia się przed sobą samym (np. „ja się do tego nie nadaję”), albo przed 
kolegami czy trenerem. Im wcześniej powróci do pracy nad sobą, tym krócej „bije 
negatywny licznik” który krócej trzeba będzie „odkręcać”. 

Używając potężnego narzędzia, jakim jest dyscyplina, i wbrew zniechęcającym 
stanom psychicznym, które „się” narzucają same, należy najlepiej jak to możliwe 
utrzymać za każdym razem ten właśnie kurs, który został zaplanowany - zamiast 
odpuścić i odpłynąć z wiatrem niepokoju lub zniechęcenia. Tak samo jak pstrągi potrafią 
płynąć wbrew nurtowi potoku, czy żaglówki halsem pod wiatr, strzelec również może 
posuwać się wbrew niepokojowi, wydobywając z siebie Olbrzyma po trosze. Należy 
zrobić wszystko, aby nie pozwolić „wybić sobie z głowy” ani na chwilę tego entuzjazmu 
czy marzenia, które jest podstawą sportowej egzystencji. Nie wolno ani na chwilę 
zaprzestawać tego, z pozoru syzyfowego wysiłku. Należy starać się coraz rzadziej 
i krócej być „drewnianą kukiełką”. Kto będzie mieć dość dyscypliny i wytrwa w tym 
dążeniu chociaż przez kilkadziesiąt minut za każdym razem gdy pojawi się niepokój lub 
otępienie, zahartuje swój umysł, który za każdym razem będzie mniej podatny na 
impulsywne funkcjonowanie, zazwyczaj sprzeczne z marzeniami. 

Kukiełka, drewienko, czy może lepiej „pies Pawłowa”, są dobrym kontekstem, aby 
zrozumieć rodzaj narkotycznego uzależnienia od niepokoju. Eksperyment Pawłowa 
polegał na wykształceniu nawykowej reakcji psa na sygnał dźwiękowy, takiej samej 
reakcji, jaką wywoływało pożywienie: wydzielanie śliny. Pies, który początkowo 
reagował wydzielaniem śliny wyłącznie na widok pożywienia, nauczony został, że 
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sygnał dźwiękowy zwiastuje smaczną i skuteczną walkę z głodem. Po etapie „nauki” 
sam sygnał zapowiadający pojawienie się pożywienia (wirtualny niepokój) wywoływał tę 
samą reakcję, którą wcześniej wywoływało tylko rzeczywiste pożywienie. W trakcie 
eksperymentów pojawienie się pożywienia było opcjonalne, jako że po wywołaniu 
sygnału dźwiękowego Pawłow decydował czy posiłek następował natychmiast czy 
nieco później, ale śliniaki psa pracowały tak czy inaczej od samego dzwonka. Głód psa, 
ani jego reakcje, nie miały żadnego wpływu na następstwo zdarzeń (będzie pożywienie, 
czy tym razem na dzwonku się zakończy?). Liczył się jedynie kaprys naukowca, który 
postępował zgodnie z interesem swojego naukowego eksperymentu, a ślinianki psa 
zaczynały pracować słysząc sygnał tak czy inaczej, jako że zwierzę oczywiście tego nie 
rozumiało iż jest uzależnione od decyzji naukowca a nie od dźwięku. 

Strzelec, będąc istotą rozumną jest zdolny do reagowania według sygnałów jakie 
sam zdefiniuje, zamiast reagować na przypadkowe, choć systematyczne bodźce 
(często pozorne, będące wytworem pobudzonych zmysłów) - o ile nawyknie do robienia 
użytku z wielu miliardów połączeń między szarymi komórkami więcej niż posiadał pies 
Pawłowa. Aby uniezależnić się od fałszywych przesłanek, pies Pwłowa musiałby 
zwyczajnie zrozumieć „błąd percepcyjny”, oduczając się reagować na wirtualne, 
niekoniecznie przyczynowe i sprawcze bodźce. Gdyby potrafił to osiągnąć, miałby duże 
szanse zostać wybitnym strzelcem.  

Każda godzina wypełniona „trawieniem” niepokoju jest warta 10-ciu godzin 
zwyczajnego „dziurkowania” tarczy przy pomocy pocisków, bo właśnie NA 
„PORZĄDKOWANIU GŁOWY”, A NIE NA „ROBIENIU DZIUREK”, POLEGA 
TRENING „DLA ORŁÓW” (intensywność treningu strzeleckiego), i „rzeźbienia 
olbrzyma w sobie”.  
 
 
Taktyka olbrzyma 

1. Pierwsza tajemnica Olbrzyma (tejemnica sapera-Madlera): Olbrzym zawsze JEST 
w tym samym miejscu i czasie, gdzie podnosi broń celując do tarczy; uważny 
i sprawny: przed, podczas i po strzale, przynajmniej aż do odłożenia broni. W 
tym czasie nie przysypia, ani nie ucieka psychicznie z tego miejsca w kierunku 
tarczy, ani w kierunku podium, ani w przyszłość spekulując o tym jak to będzie 
jeżeli..., ani w przeszłość zastanawiając się czy teraz... tak samo jak przed chwilą 
albo kiedyś... Za każdym razem JEST w tym samym miejscu i czasie gdzie podnosi 
broń, śmiało koncentrując się na tym co i jak wykonuje, rozumiejąc i akceptując to co 
się dzieje przy jego udziale. Jest spokojny, bo rozumie że ma prawo się pomylić. 
Jest zmotywowany, bo aby się nie pomylić zbyt dużo wystarczy że JEST w tym 
samym miejscu i czasie, gdzie podnosi broń do tarczy; uważny i sprawny.  

2. Druga tajemnica Olbrzyma: Olbrzym zna siebie; potrafi pracować, ale też umie 
regenerować się. Uważnie obserwując efekty swojego wysiłku wie, KIEDY 
i JAK zainterweniować bo posługuje się wnikliwymi KRYTERIAMI saomoceny 
własnych działań, a nie powierzchownym obrazem przestrzeliny na tarczy. 
Wie, że nie jest robotem i chociaż często działa jak maszyna to wie, że nadejdzie 
zmęczenie. Dlatego gospodaruje swoimi zasobami.  

3. Trzecia  tajemnica Olbrzyma: Czasowe wyczerpywanie się zasobów prowadzi 
„Wróble” do popełnienia serii dużych błędów zanim zauważą, że potrzebna jest 
nadzwyczajna interwencja. Natomiast ORZEŁ interweniuje zanim popełni serię 
dużych błędów bo nigdy nie ryzykuje lekceważąc pojawiające się objawy 
wyczewpywania zasobów. 

4. Czwarta tajemnica Olbrzyma: Wie dlaczego mistrz jest właśnie mistrzem i stara 
się kroczyć właśnie tą drogą. Mistrzem się staje po trochu. Zaczyna się trochę 
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wcześniej niż ktoś ważny wręczy mu medal i nie z tego powodu, ale dlatego że 
zwyczajnie jest uważny w tym co robi i „odwykł był” od jakiegoś czasu wykonywać 
„po dziadowsku” to, w czym staje się mistrzem. Dochodzi do takiej wprawy, że 
niemal instynktownie i naturalnie wytwarza „dzieła sztuki” za każdym strzałem. Nie 
potrzebuje zaświadczeń ani popisywania się przed publicznoscia żeby zrobic „dobra 
robote”, bo to co robi jest „chlebem powszednim”, tym co lubi robić, co zawsze robi; 
uniezależniony od pochwały czy strachu i obecności ważnych osób. 

5. Piąta tajemnica Olbrzyma: Olbrzym NIE ZAZDROŚCI. Chce być najlepszy ale nie 
niepokoi go myśl, że ktoś może z nim wygrać. Jest spokojny, bo jeżeli ktoś jest 
uważniejszy i sprawniejszy od niego (a wie, że to nie jest łatwe, bo od dawna nie 
zasypyje gruszek w popiele) – to normalne że dzisiaj ten ktoś powinien z nim 
wygrać. Lubi zobaczyć (doświadczyć) kogoś takiego w akcji, bo to jest ten moment 
kiedy może z bliska przypatrzeć się temu samemu Olbrzymowi, którego tamten 
Artysta na razie bardziej wydobył z siebie.  

 

Technika celowania dla orłów  
Standaryzacja błędu 

Zaczniemy od uporządkowania wg wartości ok 100 strzałów (najdokładniej byłoby 
1000) ze sprawdzianów lub zawodów w każdej konkurencji osobno, aby podzielić całe 
skupienie na kilka Rejonów Trafienia, którym w rzeczywistości odpowiadały 
maksymalne błędy widoczne na obrazie przyrządów celowniczych, odpowiednie dla 

każdego zakresu. Mówiąc o Rejonie 
Celowania lub o Rejonie Trafienia, 
będziemy mieli na myśli określony zakres 
ruchu broni względem tarczy, który 
manifestuje się z jednej strony percepcją 
błędu w obrazie przyrządów celowniczych 
oraz z drugiej proporcjonalną wielkością 
powierzchni skupienia przestrzelin na 
tarczy. Najbardziej interesuje nas 
obliczenie granicy 70% i 90% najlepszych 
strzałów, jako parametrów granicznych 
Rejonu-70, Rejonu-90 (strzałów między 
70% a 90% najlepszych strzałów) 
i Rejonu-99 (najgorszych 10% strzałów). 

 
 Rejon70. Na tarczy reprezentowany jest przez skupienie 70-ciu najlepszych ze 100 

przestrzelin. Przykładowo, w sytuacji (1) doświadczonego strzelca Rejon70 mógłby 
odpowiadać przestrzelinom punktującym w zakresie od 10.4 do 10.9 w postawie 
leżąc i od 9.9 do 10.9 w karabinie pneumatycznym, natomiast w przypadku (2) 
początkującego strzelca oznaczałby np. przestrzeliny z zakresu od 9.9 do 10.9 
w postawie leżąc i 9.6 do 10.9 w karabinie pneumatycznym.  
Z punktu widzenia całej konkurencji, poziom błędu w obrazie przyrządów 
celowniczych określimy jako NIEISTOTNY, z uwagi na satysfakcjonująco centralne 
usytuowanie przestrzelin na tarczy i bardzo ograniczone możliwości korekty w tym 
zakresie. Tego rodzaju interpretacja dostrzegalnych błędów umożliwia zachowanie 
płynności rytmu strzelania oraz pielęgnowanie pozytywnego obrazu samego siebie, 
oraz uniknięcie koncentracji na negatywnych lub mało istotnych szczegółach.  

 
 Rejon 90. Na tarczy jest reprezentowany przez skupienie 90-ciu najlepszych ze 100 

przestrzelin. Pierścień znajdujący się między brzegami Rejonu90 i Rejonu70, 
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zawiera 20 kolejnych trafnych strzałów (po tych 70 najlepszych z Rejonu70). 
Kontynuując ilustrujący przykład, pierścień Rejonu90-70 mógłby odpowiadać 
w sytuacji (1) przestrzelinom punktującym od 9.9 do 10.3 w postawie leżąc i od 9.6 
do 9.8 w postawie stojąc oraz w sytuacji (2) oznaczałby przestrzeliny w zakresie od 
9.5 do 9.8 w postawie leżąc i od 8.9 do 9.5 w postawie stojąc.  
Poziom błędu w obrazie przyrządów celowniczych określimy jako KRYTYCZNY, 
korygowalny w całym zakresie. Posiada podstawowy wpływ na rezultat sportowy 
i powinien stanowić główny wymiar dla zmagań strzelca, tzn. wszystkie i każdy jeden 
strzał (100) powinien zostać "dopracowany" (zoptymalizowany) w zakresie 
zdefiniowanym przez różnicę między błędem krytycznym i nieistotnym. 

 
 Rejon99. Na tarczy byłby najlepiej reprezentowany przez skupienie 990-ciu 

najlepszych z 1000-ca przestrzelin. Pierścień znajdujący się między brzegami 
Rejonu99 i Rejonu90, zawiera 9% najgorszych trafień (po tych 70 najlepszych 
z Rejonu70 oraz 20 z pierścienia Rejonu90-70), nie licząc tego 1% zupełnie 
chybionych strzałów, reprezentujących sporadyczny błąd, który nie powinien 
niepotrzebnie poszerzać zakresu Rejonu99, przyczyniając się tym samym do 
zaniżenia wymagań w zakresie peryferyjnych trafień. Przykładowo, w sytuacji (1) 
doświadczonego strzelca, pierścień Rejonu99-90 mógłby odpowiadać przestrzelinom 
punktującym w zakresie od 9.5 do 9.8 w postawie leżąc i od 9.2 do 9.5 w postawie 
stojąc, natomiast w przypadku (2) początkującego strzelca oznaczałby przestrzeliny 
z zakresu od 8.8 do 9.4 w postawie leżąc i 8.3 do 8.8 w postawie stojąc.  
Poziom błędu w obrazie przyrządów celowniczych, który generuje przestrzeliny 
w pierścieniu Rejonu99-90 określimy jako NIEDOPUSZCZALNY, technicznie bardzo 
łatwy do uniknięcia. Najczęściej powstaje w konsekwencji błędów taktycznych i/lub 
beztroskiej automatyzacji czynności. 

 
Definicji Rejonów Trafienia/Celowania można dokonać na podstawie analizy ok. 100 

strzałów ocenianych w jednej sesji treningowej. Chcąc uniknąć przypadkowej 
interpretacji, byłoby dobrze wykonać kilka takich analiz pochodzących z różnych 
treningów (najlepiej z zawodów), ale każda sesja treningowa powinna składać się 
z wystarczająco dużej ilości strzałów ocenianych (ok. dwukrotnie przekraczającej liczbę 
strzałów ocenianych w typowych zawodach ISSF). 

Wzrokowej definicji każdego Rejonu wyrażonego odpowiednim obrazem 
przyrządów celowniczych, należy dokonać indywidualnie; odpowiednio do 
stosowanych parametrów przyrządów celowniczych i poziomu umiejętności 
stabilizacyjnych w każdej konkurencji.  

Zastosowanie systemu Rejonów Celowania w standaryzacji błędu umożliwi 
dokonanie szybkiej samooceny. Pozwoli zoptymalizować wydatek energetyczny, 
zminimalizować stres, zracjonalizować reakcje, wykrywać sytuacje krytyczne zanim 
popełnione zostaną błędy, które przesądzą o porażce. Pozwoli koordynować 
i antycypować decyzje o optymalnym momencie zainicjowania transformacji strzału. 
Dzięki tej technice można wielokrotnie wydłużyć fazę gotowości, zyskując na czasie 
przeznaczony jest na realizację transformacji strzału w warunkach poczucia obniżonego 
ryzyka popełnienia błędu. 
 
Margines błędu – fatamorgana 

Jednym z ważnych czynników niepokojących strzelca przed startem w ważnym 
turnieju jest wrażenie, ze prawie nie istnieje różnica w wykonaniu strzału, który później 
zakwalifikowany zostanie jako 9-tka lub 10-tka. Rzeczywiście, różnica 0.1 punktu 
miedzy 10.0 i 9.9, która tak często spędza sen z powiek strzelcom, leży poza zakresem 
percepcji, a nawet precyzji broni i amunicji. Jeżeli jednak przyjrzeć się z bliska temu 
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zatrważającemu zjawisku, które działa paraliżująco w momencie, kiedy trzeba docisnąć 
język spustowy, łatwo jest zauważyć że błąd, którego konsekwencją jest dziewiątka 
w tarczy, nie jest wcale tak niewdzięcznie niewielki, jak dosyć powierzchowne wrażenie 
odnoszone niekiedy w ferworze walki o punkty. 

W rzeczywistości błąd, którego konsekwencją jest dziewiątka (9.9), nie jest tak 
niewielki jak 0.1 punktu, lecz 20 dziesiętnych, jeżeli weźmiemy pod uwagę przestrzelinę 
o takiej samej wartości po przeciwnej stronie dziesiątki jako punkt referencyjny i fakt, że 
jest jedynie dziełem przypadku iż strzał znajduje się po „tej” stronie dziesiątki a nie po 
„tamtej”. Zbyt często zapomina się, że dziesiątki (szczególnie te 10.0 czy 10.1) również 
są strzałami upośledzonymi dobrze widocznym błędem. Jeżeli strzelec jest 
usatysfakcjonowany pracą na 10.0 – powinien być również usatysfakcjonowany tą 
samą pracą, która niekiedy na tarczy manifestuje się jako 9,9. Jeśli nie satysfakcjonuje 
go 9,9 – powinien tak samo żywo reagować na równie złe strzały, które niekiedy 
„zahaczają” dziesiątkę (10,0). 

 
 
Technika, parametry przyrządów celowniczych 

Najmniejsze odchylenie broni od absolutnego środka tarczy manifestuje się 
zakłóceniem proporcji obrazu celowania, a dokładnie proporcji odległości pomiędzy 
obrzeżem tarczy i krawędzią muszki. Przy takim samym odchyleniu od środka tarczy 
bardziej wyraziście zostanie postrzeżony błędny obraz przy zastosowaniu mniejszej 
muszki, dłuższej linii celowania lub zmiany oświetlenia na ciemniejsze (np. 
w strzelaninach na 50m w efekcie przysłonięcia słońca chmurą) z uwagi na optyczne 
wrażenie powiększenia się czarnego pola tarczy. To oznacza, że interpretacja obrazu 
przyrządów celowniczych ma charakter subiektywny i wymaga indywidualnego 
i optymalnego doboru parametrów przyrządów celowniczych do warunków 
technicznych, pogodowych i rozdzielczości widzenia. Wymaga również odpowiedniego 
do umiejętności technicznych, zdefiniowania i zapamiętania wzrokowego istotnych 
wartości marginesów niedoskonałości obrazu przyrządów celowniczych tak, aby 
maksymalnie wykorzystać umiejętności stabilizacyjne i uniknąć paraliżującego wpływu 
nadwrażliwej interpretacji obrazu przyrządów celowniczych, która mogłaby 
uniemożliwiać antycypację dynamiki ruchu oscylacyjnego. 

Podstawowy cel, jaki musi osiągnąć strzelec polega na takim dobraniu parametrów 
przyrządów celowniczych, które biorąc pod uwagę poziom umiejętności w zakresie 
stabilizowania broni i postawy, umożliwiają "utrzymanie" czarnego punktu tarczy 
wewnątrz muszki kołowej bez stykania się z krawędzią wewnętrzną muszki w fazie 
celowania. 

Starając się eksperymentalnie dobrać parametry przyrządów celowniczych trzeba 
pamiętać, że przedłużenie linii celowania zwiększa czułość percepcji niewielkich błędów 
i zazwyczaj jest korzystne, jeżeli najczęstsze błędy nie są konsekwencją braku 
umiejętności stabilizacyjnych, lecz mało czytelnej percepcji. Dlatego przedłużenie linii 
celowania bywa często stosowane w postawie leżąc, ale może również dotyczyć każdej 
innej postawy, jeżeli strzelec osiągnął w niej nieprzeciętny poziom stabilności 
biomechanicznej. Drugi aspekt wart wzięcia pod uwagę polega na tym, że muszka 
o mniejszym wymiarze i cieńszej obwódce również sprzyja zwiększeniu czułości 
postrzegania ruchu, jakkolwiek wąska obwódka zmniejsza też kontrast, co może być 
bardzo niekorzystne szczególnie przy silnym oświetleniu.  
Zbytnio "podrasowane" parametry przyrządów celowniczych, mimo korzyści 
dotyczących dokładniejszej percepcji, mogą niestety zwiększać poczucie niepewności 
i utrudniać podejmowanie decyzji z uwagi na nieustanną i trudno przewidywalną zmianę 
położenia broni względem tarczy. Wymagają czasu i dość żmudnego procesu 
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adaptacyjnego w celu redefinicji kryteriów umożliwiających podjęcie optymalnej decyzji 
o momencie rozpoczęcia transformacji strzału.  

Przeciwna sytuacja, w której parametry przyrządów celowniczych nie są za bardzo 
wymagające sprawiając wrażenie dużej stabilności, ułatwiają podjęcie decyzji nawet 
w warunkach rozbieżności miedzy subiektywną oceną a rzeczywistą wielkością błędu, 
przyczyniając się do systematycznego wzrostu niewielkich błędów celowania, ale 
również ułatwia uniknięcie "grubych" błędów koordynacyjnych, co spowoduje być może, 
(chociaż niekoniecznie) zmniejszenie liczby trafień w Rejonie70, a także zmniejszenie 
liczby błędów kardynalnych, będących przyczyną niecelnych przestrzelin poza 
Rejonem-90. Tego rodzaju taktyka może być efektywna w procesie nabywania 
umiejętności stabilizacji postawy i broni lub w warunkach stresogennych. Dobierając 
parametry przyrządów celowniczych warto kierować się zasadą "złotego środka", 
uwzględniając nie tylko swoje ambicje, ale również aktualny poziom umiejętności. 
 
 
Technika, proces celowania 

Przygotowanie do celowania rozpoczyna się już w fazie przygotowawczej po 
podniesieniu broni i przyjęciu postawy, w oparciu o pamięć mięśniową, która bez 
pomocy wzroku powinna umożliwiać umiejscowienie przyrządów celowniczych 
w odpowiednim sektorze Rejonu Zewnętrznego (RejonZ5). Część precyzyjna tego 
procesu realizowana z udziałem wzroku i wrażeń proprioreceptywnych, powinna 
zakończyć się precyzyjnym usytuowaniem broni względem tarczy, podjęciem decyzji 
i bezzwłocznym (w sensie nieuchronnym a NIE panicznym) zainicjowaniem 
transformacji strzału na języku spustowym. 

Celowanie, stanowiąc czynność 
techniczną, wymaga określonego 
nastawienia psychologicznego, aby 
realizacja tego trudnego zadania możliwa 
była w warunkach poczucia 
odpowiedzialności i wymogów precyzji na 
pograniczu percepcji.  

Rejon Zewnętrzny celowania 
(RejonZ5), jest ograniczony okręgiem, 
którego średnica około 2-10 krotnie 
(w zależności od poziomu technicznego 
strzelca) przekracza średnicę "czarnego 

pola" tarczy (RejonD4) widzianego z miejsca celowania jako czarny punkt. Wewnętrzna 
pamięć mięśniowa oraz precyzja usytuowania postawy, muszą osiągnąć poziom 
wystarczający do tego, aby przygotowując strzał bez kontroli wzroku, usytuować 
przyrządy celownicze w tym rejonie przed rozpoczęciem właściwego celowania. Mało 
tego; strzelec powinien zdefiniować jedyny sektor, który traktowany będzie jako 
wyłączny tunel dostępu do pozostałych Rejonów Celowania. Najkorzystniej jest aby 
tunel dostępu, czy "sektor", wyrażony kątem zawartym między dwoma położeniami 
godzinowej wskazówki zegara, był usytuowany powyżej tarczy i nieco po prawej stronie 
(dla praworęcznych strzelców) pomiędzy 12-tą i 15-tą. Usytuowanie przyrządów 
celowniczych w jakiejkolwiek innej strefie, a szczególnie poniżej tarczy powinno być 
wystarczającym sygnałem do przerwania rutyny i rozpoczęcia od nowa całego procesu 
przygotowania strzału, z uwagi na podwyższone prawdopodobieństwo popełnienia 
błędu strukturalnego w postawie strzeleckiej. Próby korygowania tego rodzaju błędów 
bez ponownego rozpoczęcia złożenia zakłócają rytm strzelania i często powodują 
przyruchy mięśniowe w momencie transformacji strzału. Tak czy inaczej zawodnik 
powinien wypracować nawyk, który ograniczałby ścieżkę naprowadzania przyrządów 
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celowniczych do "tunelu" zawężającego się w miarę przybliżania się do środka tarczy, 
odpowiadającego w przybliżeniu katowi 30°-90°. W końcowej fazie (1-2 odległości od 
środka tarczy) należy dążyć do tego, aby przemieszczanie linii celowania w kierunku 
środka tarczy miało charakter wyłącznie pionowy lub wyłącznie poziomy, w zależności 
od przyjętej techniki. 
 
Technika celowania dla orłów  
Psychologia wystandaryzowanego błędu 

W tym rozdziale zastanowimy się nad walką psychologiczną w kontekście 
wystandaryzowanego błędu. Spróbujemy zarysować do czego dążyć, czego i jak unikać 
oraz w jaki sposób można się efektywnie samoooceniać.  
 

Rejon-99 (technologia pozytywnego myślenia). Błąd, towarzyszący strzałowi który 
lądowałby w tarczy w Rejonie-99 byłby NIEDOPUSZCZALNY (kardynalny) nie tylko 
dlatego, że powoduje zbyt dużą utratę punktów. Co najważniejsze: jest o wiele za duży 
jak na poziom techniczny, który reprezentuje strzelec, a w związku z tym łatwy do 
uniknięcia (Olbrzym daje sobie prawo do popełnienia będu, ale nie pozwala sobie na 
nieuwagę i „dziadostwo”). W sensie psychologicznym praca nad unikaniem tego rodzaju 
błędów sprowadza się do UNIKANIA ZBĘDNEGO RYZYKA, BEZNAMIĘTNEGO 
I KATEGORYCZNEGO WYMAGANIA OD SIEBIE pewnych standardów jakości dobrze 
opanowanych działań, które są technicznie łatwe do zrealizowania w każdych 
warunkach, ponieważ wykonywane czynności zostały doskonale i utrwalone.  

Przestrzelina „zapodziana” gdzies w Rejonie99%, często bywa przyczyną irytacji 
strzelca, będąc materialnym dowodem jego niekompetentnej i niepohamowanej ambicji. 
Irytacja jest tym większa, że w rzeczywistości nie odpowiada posiadanemu poziomowi 
technicznemu i w normalnych warunkach kardynalne (niedopuszczalne) błędy 
z Rejonu-99% są technicznie niezwykle proste do uniknięcia. Błędowi kardynalnemu 
najczęściej towarzyszą negatywne emocje i negatywne myślenie, które oddalają 
strzelca od stanu inspiracji, tak istotnego dla bezbłędnych trafień w Rejonie-70. 
W konsekwencji przynajmniej tymczasowo strzelec może utracić kreatywny dystans  do 
tego co robi i zamiast dalej konstruktywnie „wysilać się” w odnajdywaniu korzystnych 
warunków do oddania strzału, który mógłby ulokować w Rejonie-70 – redukuje 
margines błędu aby skompensować poniesioną stratę, zaczynając WYMAGAĆ od 
siebie takich efektów, które już leżą na pograniczu lub nawet przekraczają jego poziom 
techniczny. Utrata dystansu idzie w parze z subiektywizacją oceny działań co często 
prowadzi do skumulowania emocjonalnych reakcji, przyczyniając się do zachwiania 
równowagi racjonalno - intuicyjnych kryteriów samooceny, skutkując przyrostem 
ryzykownych przedsięwzięć. Nierzadko taki stan manifestuje sie różnego rodzaju 
gestami, a nawet bardzo samokrytycznymi komentarzami. Strzały tak samo 
niedoskonałe jak wcześniej, od tego momentu zaczynają być surowiej oceniane ze 
względu na zredukowany margines bezpieczeństwa (zawężony Rejon-90). Np., o ile 
wcześniej strzał o wartości 9.9 był akceptowany podobnie jak 10.0, o tyle teraz 10.0 jest 
powodem do satysfakcji, a 9.9 oceniany bardzo negatywnie. Z jednej strony taki 
nielogiczny i emocjonalny stan psychiczny bywa powodem, zazwyczaj chwilowego, 
wzrostu efektywności, ale często prowadzi także do zaburzenia rytmu oraz po pewnym 
czsie, przekroczenia progu wytrzymałości (z uwagi na podwyższony poziom stresu, 
szczególnie w sytuacji, kiedy liczba strzałów pozostałych do zrealizowania jest 
znacząca i zawężenie marginesu błędu jest nadmierne). W takiej sytuacji ambitne 
i kreatywne zadanie tworzenia optymalnych warunków do oddania KAŻDEGO strzału 
staje się odleglejsze i nieatrakcyjne, ustępując postawie roszczeniowej, w oderwaniu od 
racjonalnych przesłanek. Zauważmy, że racjonalizacja celów, zadań i działań nie jest 
jedynym, ale skutecznym i długoterminowym źródłem skuteczności oraz efektywności 
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działania. Silne emocje, jakie towarzyszą modyfikowaniu psychicznej postawy, mogą 
stać się bezpośrednią przyczyną popełnienia kolejnych błędów polegających na 
zniekształceniach percepcyjnych, a nawet zmianie tonusu mięśniowego, który może 
pociągać za sobą niekontrolowane zmiany w postawie biomechanicznej. Czasami tego 
rodzaju mechanizm jest przyczyną „przebudzenia lwa”, powstania swego rodzaju 
transu, polegającego na mechanicznej realizacji czynności przy biernej kontroli 
świadomości, tak jak to ma miejsce w medytacji transcendentalnej. Najlepiej jednak jest 
wprowadzać się samodzielnie w tego rodzaju trans w sposób kontrolowany i umiejętnie 
z niego wychodzić, kiedy się wyczerpuje, bez ryzykowania gwałtownej utraty 
efektywności. Sposobem umożliwiającym kontrolowane wykorzystywanie tego rodzaj 
transu jest właśnie racjonalno – intuicyjna motywacja, oparta o właściwą definicję zadań 
oraz zwrotną interpretację rezultatów (feedback). Jest rezultatem dwutorowego 
myślenia i działania, aktywności zarówno lewej jak i prawej półkuli mózgowej w zakresie 
tego, co „realne” jak i tego, co „możliwe” w oderwaniu od nadmiaru uwarunkowań. 

Studia neurologiczne wskazują lewą półkulę mózgową jako podstawowe skupisko 
procesów logicznych („technologicznych” w sensie tytułu), razem z funkcją mowy, 
pisania, czytania czy operacjami o charakterze matematycznym. Tym niemniej procesy 
intuicyjne („sztuka”) razem z procesami pamięciowymi, emocjonalnymi, 
doświadczeniem oraz globalną percepcją – są skupione w prawej półkuli. Istnieje 
przeświadczenie, że w normalnych warunkach człowiek wykorzystuje niewielki procent 
swojego potencjału mózgowego.  
 

Rejon-70 (sztuka, inspiracja, intuicja, optymizm, lewa półkula, znaczny margines na 
błędy). Błąd w tym rejonie uznajemy NIEISTOTNY, w sensie całkowicie pozytywnej 
oceny efektu działań. Unikamy zbyt szczegółowej analizy, nawet świadomie lekceważąc 
małe zauważone błedy, bo i tak nasze umiejętności techniczne nie mogą 
zagwarantować mniejszego skupienia. Pragmatycznie staramy się raczej aby jak 
najwięcej strzałów znalazło się w Rejonie-70, nawet jeżeli miałyby się znajdować na 
jego obrzeżach, niż aby kilka z nich ulokować w samym centrum, podwyższając 
nieracjonalnie ryzyko popełnienia dużego błędu zajmując się realizacją bardzo trudnego 
zadania (nie niemożliwego oczywiście). Poziom umiejętności technicznych jest na tyle 
wysoki, że nie jest wykluczone umieszczenie nawet wszystkich (ale każdego z osobna) 
strzałów w Rejonie-70, jednakże prawdopodobieństwo uzyskania takiego rezultatu 
zwiększa się w optymalnych warunkach, kiedy nie jesteśmy zmęczeni, ani nazbyt 
presjonowani i pełni optymizmu. W sensie psychologicznym mega-zadanie polega na 
wprowadzeniu się w stan inspiracji i racjonalnej skromności zarazem. Strzelec aktywnie 
wykorzystuje swoje umiejętności, aby każdy strzał znalazł się w Rejonie-70. Jest 
świadomy, że czasem popełnia błędy, które mogą spowodować przestrzelinę 
w Rejonie-90, ale nie pozwala sobie na komfort nie zauważenia momentu i przyczyny 
powstawania tego błędu. Strzały samoocenione jako obarczone błędem, nigdy nie stają 
się powodem do dumy, nawet jeżeli dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności 
przestrzeliny znalazły się w samym centrum Rejonu-70. Taki strzał emocjonalnie jest 
traktowany podobnie jak inne strzały obarczone błędem. W tym sensie nie ma różnicy w 
emocjonalnej ocenie przestrzeliny 10.0 i 9.9 tylko z tego powody, że pierwsza oznacza 
1 pkt. Więcej w konkursie, bo samooceniany jest sposób wykonania a nie jedynie 
rezultat (to właśnie pies Pawłowa, gdyby był strzelcem, emocjonowałby się rezultatem  
lekceważąc samoocenę sposobu wykonania). Systematyczny rozdźwięk między 
samooceną a obrazem przestrzeliny na tarczy jest traktowany jako poważne 
ostrzeżenie o obniżeniu zdolności percepcyjnych; jak „system wczesnego ostrzegania” 
wykorzystywany jest do interwencyjnych zachowań, zanim popełnione zostaną błędy 
łatwe do uniknięcia w normalnych warunkach. 
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Psychiczna postawa przesadnej ambicji (zamiast inspiracji świadomej racjonalnych 
ograniczeń), WYMAGAJĄCA od siebie sukcesu, wykraczałaby poza umiejętności 
techniczne, co niewątpliwie powodowałoby przerost poczucia odpowiedzialności, 
zakłócenia koncentracji i groźne w konsekwencjach dla efektywnego działania, 
przesunięcia z koncentracji "na zadaniach" na koncentracje "na rezultatach".  Unikaj 
kreowania klimatu przymusu (niezależnie czy pochodzi z zewnątrz czy wykluwa się 
z Twojej ambicji). Zaakceptuj, iż Twoje umiejętności stanowią doskonałą bazę do 
kreatywnego działania, mimo że BEZ GWARANCJI sukcesu, z uwagi na to że 
funkcjonujesz na pograniczu możliwości. Zaakceptuj przede wszystkim ten brak 
gwarancji, a przy tym nie trać inspirującej myśli, że niekiedy robimy coś wystarczająco 
dobrze tak, że rezultaty są satysfakcjonujące mimo braku absolutnej kontroli.  
Poczucie "przymusu" w naturalny sposób ELIMINUJE konstruktywne nastawienie. Nie 
krytykuj nadmiernie własnych działań, jeżeli wykonałeś to, co było trzeba i najlepiej jak 
to było możliwe, nawet jeśli efekt niekoniecznie odpowiada wygórowanym 
oczekiwaniom. 
 

Weź pod uwagę, że zakończenie sukcesem tego zadania leży w zakresie Twoich 
umiejętności technicznych, ale też istnieją obiektywne czynniki natury fizjologicznej 
i psychologicznej, których jeszcze w pełni nie kontrolujesz i potrafią one skomplikować 
to osiągalne zadanie. Bez popadania w nadwrażliwość, bądź otwarty na czytelne 
symptomy towarzyszące zbliżającym się zakłóceniom (np. niewielkie błędy, które co 
prawda wciąż znajdują się w Rejonie90, ale nie zostały dostrzeżone podczas 
wykonania strzału bądź zostały błędnie ocenione), aby usunąć PRZYCZYNY pojawiania 
się tych błędów zanim jeszcze uniemożliwia Ci satysfakcjonującą realizację zadania. 
Motywuj się dobrowolnie i konstruktywnie do efektywnego wysiłku i czujności zamiast 
działać wyłącznie w konsekwencji zewnętrznej lub wewnętrznej presji.  
 

Zarysowane podejście psychologiczne do realizacji zadań leżących na granicy 
możliwości (niezależnie od tego, czy granica posiada naturę techniczną, fizjologiczną 
czy psychologiczną) umożliwia takie ustawienie informacji zwrotnej (feedback, 
samoocena), które wzmacniać będzie zaufanie we własne siły (pielęgnacja 
pozytywnego obrazu samego siebie) oraz ułatwiać koncentrację na optymalnym 
sposobie wykonania zadań, neutralizując jednocześnie dezorganizujące napięcie, 
wynikające z obawy przed znacznym prawdopodobieństwem nieosiągalności celu. 
Dzięki takiemu podejściu psychologicznemu, strzelec uzyskuje rozsądny margines 
(technicznie aż do Rejonu-90), neutralizujący przerost napięcia, który wynika 
z nadmiernego poczucia odpowiedzialności, kiedy to optymistyczna i okiełznana 
ambicja posiada tendencję ustępowania pod presją perfekcjonizmu w warunkach 
niedostatków technicznych. 

Nastawienie psychologiczne, faworyzujące trafienia w Rejonie70, można by 
zdefiniować jako stan „POSZUKIWANIA” lub „intencji z realistyczną opcją osiągnięcia”. 
Tego rodzaju „inspiracja” poddaje się kontroli emocjonalnej, wynika z pozytywnego 
myślenia (realistycznego optymizmu), wyłączając jednocześnie postawę roszczeniową, 
pozbawioną marginesu na rozdźwięk między marzeniem a rzeczywistością, co byłoby 
szczególnie nieefektywne przy braku gwarancji, wynikającym z trudności zadania na 
pograniczu możliwości. W ten sposób, usytuowanie wszystkich, a raczej każdego 
strzału na zawodach w Rejonie70, wymagałoby z jednej strony podtrzymywania 
odpowiednio wysokiego poziomu sprawności, niezależnie od zmęczenia oraz innych 
czynników zakłócających, a z drugiej - odrobiny szczęścia oraz inspiracji. 

Koncentruj swój wysiłek „na kreowaniu korzystnych warunków do transformacji 
decyzji” o momencie strzału w oparciu o posiadane umiejętności oraz czytelne 
(opracowane na treningach) kryteria oceny obrazu przyrządów celowniczych i tendencji 
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ruchu oscylującego. Nie koncentruj się za wszelką cenę na unikaniu NIEISTOTNYCH 
błędów za pośrednictwem wzmożonej kontroli większości czynności, z uwagi na 
frustrujący charakter tego pozornie logicznego zadania. Staraj się zapewnić płynność 
i koordynację procesu transformacji. Nie reaguj zbyt radykalnie na niewielkie błędy, 
pamiętając że Twoje przygotowanie techniczne nie zapewnia uniknięcia błędów 
krytycznych lecz jedynie kardynalnych. Zauważ, że gdyby leżało w zasięgu Twoich 
umiejętności technicznych nie popełnianie większych niż nieistotnych błędów, Rejon90 
nie przekraczałby powierzchni obecnego Rejonu-70. Bądź konsekwentny w myśleniu 
i nie dawaj się nabierać złudzeniom percepcyjnym. 
 

Rejon90 (technologia, krytycyzm, logika, wymagania, umiejętności, niska tolerancja 
błędu). 

Biorąc pod uwagę typowe błędy, od których stosowana przez Ciebie technika nie 
jest jeszcze uwolniona Rejon90 w całości znajduje się w zakresie Twojej woli 
i umiejętności. Możesz i powinieneś rutynowo i bez żadnych lęków WYMAGAĆ od 
siebie takiej jakości działań, które GWARANTUJĄ usytuowania wszystkich strzałów 
i każdego z osobna przynajmniej w Rejonie90 i oprócz tego czynią prawdopodobnym 
trafienie w Rejon70. To zadanie wymaga jedynie zachowania ustalonej jakości 
czynności, dlatego unikaj zbytniej koncentracji uwagi na tego rodzaju działaniach 
zachowawczych, ale o nich nie zapominaj szczególnie w momentach krytycznych, jako 
że stanowią maksymalny błąd możliwy do zaakceptowania nawet w szczególnie 
niekorzystnych warunkach. Błędy, które mogłyby się manifestować w Rejonie99% nie 
pojawią się w ogóle dopóki będziesz pracować nad utrzymaniem koncentracji 
i przestrzegać reguł ustalonych w "rutynie" strzelania, z uwagi na istotny przerost 
umiejętności technicznych w stosunku do tych minimalnych wymagań.  
 

Kluczowym szczegółem jest, aby za KAŻDYM RAZEM starać się usytuować tę 
JEDNĄ, a później konsekwentnie KAŻDĄ następną przestrzelinę a nie "wszystkie" 
w Rejonie70. Po zakończeniu strzelania powinieneś mieć spokojną świadomość, że 
podczas realizacji każdego strzału zrobiłeś wszystko, co było w zasięgu twoich 
możliwości, że być może kilka razy popełniłeś błąd wykonania, ale niczego nie 
przegapiłeś ani nie „oddałeś bez walki”, zniechęcony jakimś cząstkowym 
niepowodzeniem lub ubezwłasnowolniony zmęczeniem. Twój wysiłek psychiczny 
powinien być czymś w rodzaju optymistycznego i zdeterminowanego KREOWANIA 
korzystnych warunków do transformacji strzału oraz niezwłocznego podejmowania 
decyzji.  

W żadnym wypadku tego rodzaju konstruktywna postawa nie może zostać 
"zainfekowana" ani faktem (przeszłość), ani przymusem uzyskania cząstkowego 
rezultatu (przyszłość); musi być rodzajem stałej dyspozycji psychicznej, wolnej od presji 
wewnętrznej czy zewnętrznej, ukierunkowanej wyłącznie na teraźniejszość. 

Koncepcja INSPIRACJI w precyzyjnym zakresie Rejonu-70, a z drugiej strony 
WYMAGAŃ leżących w zakresie całkowicie opanowanych umiejętności 
odpowiadających Rejonowi-90, zaaplikowane do „sztuki i technologii efektywnego 
zachowania się”, mają na celu wykorzystanie obu półkul mózgowych podczas aktuacji 
sportowej w warunkach współzawodnictwa. 
 
 
Ochrona wzroku przed zmęczeniem 
1. Staraj się nie osłabiać wrażliwości oka na bodźce wzrokowe. Optymalny czas 

percepcji wzrokowej podczas celowania wynosi od 4 do 8 sekund. Unikaj 
przedwczesnego rozpoczęcia procesu celowania, zanim doprowadzisz do stanu 
podwyższonej równowagi biomechanicznej. 
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2. W celu uniknięcia zmęczenia muskulatury oka jednostajnym typem wysiłku, 
koncentruj wzrok na szczegółach jakiegoś bliskiego przedmiotu (15-20 cm), na kilka 
sekund w fazie początkowej przygotowania strzału (faza 0º). 

3. Oko, podobnie jak inne narządy, charakteryzuje się określoną wytrzymałością na 
zmęczenie. Typowe obciążenia w treningu strzeleckim doprowadzają do adaptacji 
na poziomie, który można by określić w przybliżeniu jako 640 sekund bardzo 
precyzyjnego widzenia (celowania), kalkulując specyficzną adaptację na podstawie 
80 strzałów x 8 sekund. Nadmiar czasu poświeconego na celowanie w początkowej 
fazie konkursu, może spowodować przekroczenie wytrzymałości specjalnej oka 
przed zakończeniem konkursu, doprowadzając do obniżenia precyzji widzenia. 

4. W postawie leżąc, napięcie mięśni szyi może utrudniać cyrkulację krwiobiegu 
przyspieszając objawy zmęczenia, które polegają przede wszystkim na pogorszeniu 
spostrzegawczości oraz koncentracji. W celu zapobieżenia temu zjawisku, warto po 
wykonaniu każdych kilkunastu strzałów rozluźnić mięśnie szyi, przemieszczając 
głowę z półki (o którą opiera się podczas celowania) nieco w lewo, pochylić ja do 
przodu, przybliżając brodę do klatki piersiowej. 

 
Dekalog techniki celowania 
1. Celując koncentruj wzrok na muszce a nie na tarczy. Tarcza również powinna być 

widziana wyraźnie, dzięki rozsądnym parametrom przeziernika (iris aprox. 1.3 +- 0.1 
mm) oraz ograniczonemu polu widzenia (utrzymując rozsądną odległość oka od 
przeziernika). 

2. W celu zdobycia istotnego punktu referencyjnego, zdefiniuj amplitudę najmniejszego 
kontrolowanego ruchu przyrządów celowniczych względem tarczy, odpowiednio do 
Twoich umiejętności (Rejon90). Nie posługuj się pojęciem idealnego strzału 
w samym środku tarczy (10.9). Przyrządy celownicze nie powinny nawet chwilowo 
przemieszczać się poza Rejon90 podczas ostatniej fazy celowania; podczas gdy 
definiujesz moment strzału za pośrednictwem nacisku na język spustowy. 
Niedoświadczeni strzelcy decydują o momencie oddania strzału na podstawie tego, 
co widza, ignorując informacje pochodzące z proprioreceptorów. Niekiedy osiągają 
względnie stabilny obraz przyrządów celowniczych kosztem utraty równowagi ciała 
lub przynajmniej znacznej redukcji tonusu mięśniowego, co zazwyczaj bywa 
przyczyna błędów kardynalnych: 
 Trudności z podejmowaniem decyzji o momencie strzału. 
 Gatillazo. 
 Gwałtowna i niekontrolowana reakcja broni w momencie strzału (przyrządy 

przemieszczają się nie tylko w pionie pod wpływem odrzutu, ani nie powracają w 
rejon celowania po zamortyzowaniu). 

3. W postawach labilnych nie oczekuj na idealny moment „zatrzymania” broni w celu 
zainicjowania transformacji strzału. Staraj się raczej koordynować moment 
transformacji strzału lokalizując dośrodkową tendencje przemieszczania się broni. 
Pasywne wyczekiwanie na idealny moment może być poprawna taktyka jedynie 
w sytuacji, kiedy przynajmniej cząstkowe rezultaty jakie osiągasz znajdują się 
w pobliżu absolutnych rekordów, np. w karabinie pneumatycznym, w postawie 
leżąc. 

4. Czas przeznaczony na fazę precyzyjnego celowania nie powinien przekraczać 
krótkiej chwili, nie przekraczającej 8 sekund. 

5. Po spowodowaniu wystrzału, podtrzymując bez zmiany tonus mięśniowy, obserwuj 
reakcje broni w taki sposób, który umożliwi Ci odpowiedzieć na cztery kluczowe 
pytania, które nie powinny zostać bez odpowiedzi po każdym strzale: 
 Czy napięcie mięśniowe po strzale jest identyczne z początkowym, 

zarejestrowanej w pamięci mięśniowej? 
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 Czy reakcja broni miała charakter całkowicie pionowy? 
 Czy po zabsorbowaniu odrzutu środek ciężkości układu strzelec – broń, powrócił 

w to samo miejsce w którym znajdował się w fazie celowania? 
 Czy po zabsorbowaniu odrzutu przyrządy celownicze powróciły w rejon 

celowania? 
6. Zawsze przed rozpoczęciem strzelania sprawdź zamocowanie tunelu i celownika 

wraz z pozostałymi akcesoriami, a po transporcie broni samochodem lub samolotem 
sprawdź także śruby łączące lufę z kolbą, ponieważ niekiedy poluzowują się na 
skutek wibracji podczas transportu. 

7. Dopuszczalny margines ustawienia parametrów przyrządów celowniczych: 
przeziernik 1.1 – 1.5 (optymalnie 1.2) dla wszystkich konkurencji karabinowych, 
wielkość średnicy wewnętrznej muszki kołowej dla standardowej długości lufy: dla 
karabinu pneumatycznego 4.9 – 3.7 (optymalnie 4.2), dla postawy leżąc na 50m 
wynosi 3.1 – 3.4 (optymalnie 3.2), dla postawy stojąc i klęcząc na 50m wynosi 3-2 – 
3.7 (optymalnie 3.4). W przypadku stosowania rozwiązań wydłużających linie 
celowania, należy dodać klika dziesiętnych w zależności od długości przedłużenia. 
Aby uniknąć pomyłek, warto mieć zapisane wszystkie wartości stosowanych 
muszek w zależności od konkurencji i warunków klimatycznych (zachmurzenie, 
słońce, długość linii celowania). Nie polegaj na pamięci ani jej niepotrzebnie nie 
obciążaj szczegółami, których nie musisz pamiętać.  
Przypomnijmy, ze muszka kołowa o dużej średnicy sprawia wrażenie większej 
stabilności broni, z uwagi na łatwiejsze utrzymanie czarnego punktu tarczy 
wewnątrz kolka. Muszka kołowa o niewielkiej średnicy wymaga większej precyzji, 
ale również czarny punkt tarczy częściej zbliża się do krawędzi wewnętrznej kolka, 
sprawiając wrażenie gorszej stabilności i utrudniając podjecie decyzji o momencie 
rozpoczęcia transformacji strzału. Warto zaktualizować ustalone wcześniej 
parametry na początku każdego sezonu sportowego oraz na początku okresu 
startowego ze względu na fluktuacje zdolności stabilizacyjnych i koordynacyjnych 
w zależności od dyspozycji strzelca. Niektórzy strzelcy biorą także pod uwagę 
dyspozycje w dniu zawodów, dopuszczając niewielkie modyfikacje muszki 
w zakresie 0.05-0.10 mm od przyjętych parametrów tuz przed rozpoczęciem 
konkurencji. 

8. Kontrast obrazu przyrządów celowniczych zależy od warunków zewnętrznych, od 
jakości akcesoriów oraz od wzroku strzelca. W celu skompensowania nadmiaru 
oświetlenia należy posłużyć się filtrami szarymi (filtr polaryzacyjny umożliwia płynne 
ustalenie ilości światła docierającego do oka, a przy okazji znacznie eliminuje 
odbicia; jednakże ze względu na spore tłumienie światła nadaje się przede 
wszystkim na bardzo słoneczną pogodę). Przy słabym oświetleniu (duże 
zachmurzenie) dobre rezultaty w zakresie polepszenia kontrastu uzyskasz stosując 
filtr żółty ewentualnie zielony. Można wykorzystać również wielkość prześwitu, 
otwierając go w rozsądnym zakresie przy słabym oświetleniu (pamiętaj, ze tym 
samym zmniejszasz głębię ostrości) oraz zmniejszeniu prześwitu przy silnym 
oświetleniu.  
Warto pamiętać ze istotne znaczenie dla dobrego kontrastu obrazu przyrządów 
celowniczych posiadają muszki kołowe o szerokim pierścieniu i powierzchniach 
antyodblaskowych (w celu „zreanimowania” starej muszki metalowej możesz ją 
okopcić dymem). Drugą sztuczką jest zainstalowanie półprzezroczystego filtru 
w tunelu, na zewnątrz muszki kołowej. W tym celu możesz użyć pergaminu, 
zmatowionego drobniutkim papierem ściernym plastyku lub po prostu zaopatrzyć się 
u producenta w muszki wykonane na kolorowym plastykowym podłożu. 

9. Przedłużenie linii celowania ułatwia percepcje ruchu broni, co stymuluje strzelca do 
większego wysiłku w zakresie stabilizacji broni. Tego rodzaju rozwiązanie jest 
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szczególnie zalecane w postawach bardzo stabilnych, w których niewielki poziom 
labilności technicznie jest możliwy do zredukowania, ale percepcja tej 
niedoskonałości pochłania zbyt dużo uwagi i energii. Przedłużanie linii celowania nie 
jest zalecane, jeżeli poziom umiejętności technicznych jest na tyle niewygórowany, 
ze percepcja niedoskonałości w zakresie stabilności jest czytelna bez większego 
wysiłku. Przedłużenie linii celowania w takich warunkach spowodowałoby jedynie 
wrażenie zwiększenia niestabilności, utrudniając koordynacje momentu strzału. 
Jakkolwiek niewątpliwie mogłoby to być przyczyna dodatkowych kłopotów 
w warunkach współzawodnictwa, to jednak w warunkach treningowych przedłużanie 
linii celowania może stanowić efektywny czynnik stymulujący zdolności 
stabilizacyjne strzelca.  

10. Przygotowując każdy strzał, kiedy już ulokowałeś policzek na półce i zanim jeszcze 
rozpoczniesz proces celowania, sprawdź czy tunel znajduje się dokładnie w środku 
przeziernika w celu uniknięcia błędu kątowego, a także zrealizowania swego rodzaju 
gimnastyki mięśni tęczówki, które zmieniają jej wielkość. Wykonaj ponownie tę 
czynność po zabsorbowaniu strzału, ale jeszcze zanim zdecydujesz odłożyć broń, 
aby upewnić się, że podczas celowania nie zostało zmienione położenie głowy, co 
mogłoby również spowodować błąd kątowy. Wykonuj te czynności po każdym 
strzale. 

 


