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Pistolet szybkostrzelny 2x30  
– konkurencja przyszłości czy przeszłości? 

/materiał do dyskusji dla trenerów/ 
 
 

Nie kieruję niniejszego artykułu wyłącznie do trenerów szkolących zawodników 
w konkurencji Psz 2x30. Nie chciałbym, aby odbierano go jako pouczanie kogokolwiek, 
raczej jako próbę dotarcia do tych, którzy mogliby prowadzić szkolenia w Psz 2x30, 
a z różnych przyczyn tego zaniechali. Moim celem jest wywołanie dyskusji wokół 
sytuacji w pistolecie szybkostrzelnym i przypomnienie, że taka konkurencja istnieje i jest 
konkurencją olimpijską, a w kraju stanowi obecnie pole do popisu dla trenera, który 
chciałby się nią zająć na poważnie. 

Polscy zawodnicy zawsze byli w czołówce światowej Psz 2x30, zdobywali medale 
na Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy. Wystarczy 
wspomnieć tylko kilka nazwisk: Józef Zapędzi, Adam Kaczmarek, Andrzej Macur czy 
Krzysztof Kucharczyk. 

 

Ogólna charakterystyka i przebieg konkurencji Psz 2x30 
 

Jest to konkurencja uprawiana przez mężczyzn, juniorów i juniorów młodszych 
z pistoletu na 25 m według zasad i zgodnie z obowiązującymi przepisami ISSF. Składa 
się na nią 60 strzałów ocenianych, podzielonych na dwie części po 30 strzałów, te 
z kolei na 6 serii 5-strzałowych: dwie 8-sekundowe, dwie 6-sekundowe, dwie  
4-sekundowe. W konkurencji Psz 2x30 używa się tarcz do strzelań szybkich na 25m. 

W każdej serii oddaje się po jednym strzale do każdej z pięciu tarcz, 
w ograniczonym dla serii czasie. Przed rozpoczęciem każdej serii zawodnik może 
oddać jedną 5-strzałową serię próbną, 8-sekundową. Wszyscy muszą zakończyć 
strzelanie pierwszej (30-strzałowej) części przed rozpoczęciem drugiej. Całość 
strzelania (serie próbne i oceniane) odbywa się na komendę. Przed rozpoczęciem 
każdej serii zawodnik musi opuścić ramię w dół i przyjąć postawę „gotów”. Jego ramię 
musi pozostawać w bezruchu do momentu zapalenia się zielonego światła (tarcze 
elektroniczne) lub ukazania tarcz. 

  
Postawa „gotów” (regulamin ISSF str. 360) 
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W postawie „gotów” ramię strzelca musi być skierowane w dół, pod kątem nie 
większym niż 45 stopni od pionu, przy czym broń nie może wymierzona w obszar 
stanowiska strzeleckiego. 

Po zakończeniu całej konkurencji 6 najlepszych zawodników strzela finał, który 
składa się z serii próbnej 4-sekundowej oraz z czterech serii ocenianych  
4-sekundowych. Wynik finału dolicza się do wyniku konkurencji. Suma tych strzelań 
decyduje o miejscu zawodnika. 

Szczegółowe przepisy dotyczące tarcz, broni, amunicji, przebiegu i zasad 
rozgrywania konkurencji Psz 2x30 są zamieszczone w regulaminach ISSF. 
 
 
Dobór broni do strzelania konkurencji Psz 2x30 
 

Parametry techniczne pistoletu (masa broni, opór języka spustowego, wymiary, 
długość lufy, długość linii celowania, rękojeść i in.) określają szczegółowe przepisy 
ISSF, zawarte w regulaminach strzelań. 

Wybierając broń do szkolenia, powinniśmy jednak wziąć pod uwagę kilka 
elementów. 
1. Trwałość broni – stara, zużyta broń będzie się psuła, a czasami wręcz rozlatywała 

podczas strzelania, co stwarza niebezpieczeństwo wypadków. Moim zdaniem do tej 
konkurencji niezbyt nadają się Margoliny, w których mogą pękać zamki. W starszych 
modelach Hammerli (205–208), najczęściej już starych i wyeksploatowanych, 
występują tendencje pękania szkieletu broni, jak również sprężyna oporopowrotna 
jest zbyt delikatna. Spotkałem się także z przypadkami pękania zamków w nowych 
pistoletach Hammerli SP20 po mniej więcej jednym sezonie strzelania z nich Psz 
2x30. Najwłaściwsze do wykorzystania w tej konkurencji wydają się takie pistolety, 
jak IŻ35, AW93, Pardini, Walther czy Match Guns. Do tej pory nie miałem 
problemów z pistoletami Hammerli 280. 

2. Waga broni – zbyt ciężki pistolet utrudni zawodnikowi trzymanie broni, zachowanie 
zgrania przyrządów celowniczych, prowadzenie pistoletu itp. Zbyt lekki będzie 
natomiast bardziej podatny na podrzut broni po strzale, co spowoduje m.in. 
konieczność dłuższego naprowadzania pistoletu na kolejną tarczę i utrudni 
zawodnikowi panowanie nad bronią w czasie serii. Dobierając broń, należy mieć na 
uwadze warunki fizyczne zawodnika. 

3. Niezawodność broni – dopuszczalne jest tylko jedno zacięcie w 30-strzałowej 
części strzelania. Nawet najlepszy zawodnik nic nie poradzi, jeśli broń będzie się 
zacinać, pozwalając na oddanie pojedynczych strzałów, a nie strzelenie pełnej serii. 

4. Dostępność do serwisu i części zamiennych. 
5. Amunicja – należy postarać się o słabszą amunicję (dopuszczalna minimalna 

prędkość początkowa pocisku to 250 m/s), która pozwoli na wiele dłuższą 
i niezawodną eksploatację broni, a zawodnikowi znacznie ułatwi opanowanie 
pistoletu podczas strzelania. 

6. Wielkość rękojeści  – należy tak dobrać rękojeść, aby pistolet nie przesuwał się 
w ręce zawodnika między poszczególnymi strzałami w serii, trzymanie było pewne 
i stabilne, a po każdym strzale przyrządy celownicze z łatwością wracały na swoje 
miejsce. Zawodnik musi mieć możliwość panowania nad pistoletem. Pewny, dobry 
chwyt jest podstawą powodzenia w tej konkurencji. 
 
To nie wszystko, na co trzeba zwracać uwagę, zaledwie kilka istotnych problemów. 

Nie we wszystkich klubach znajdzie się broń nadająca się do szkolenia tej konkurencji, 
ale na początek wystarczy pistolet do szkolenia konkurencji Psp 30+30. Wystarczy, jeśli 
w początkowej fazie szkolenia na jeden trening zostanie przeznaczonych 100–150 
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nabojów. Na jednym automacie na 25 m można jednocześnie szkolić 2–3 zawodników, 
z których jeden strzela, pozostali trenują na sucho. 

Rozpoczynając szkolenie zawodników w pistolecie szybkostrzelnym, dobrych 
rezultatów można się spodziewać po około 2–3 latach systematycznej pracy 
z zawodnikiem, a nie po 2–3 miesiącach. Trzeba wykazać więcej cierpliwości 
i zaangażować trochę sił i środków w proces szkoleniowy, żeby uzyskać pozytywne 
efekty. 

Nauczając konkurencji Psz 2x30, powinno się przestrzegać kilku zasad: 
 

a) nauczanie etapami – np. 
 nauka strzelania do pierwszej tarczy (wejście); 
 strzelanie do pierwszej tarczy z przejściem na drugą; 
 strzelanie do pierwszej i drugiej tarczy; 
 prowadzenie broni na sucho bez strzelania do pięciu tarcz; 

b) stopniowanie trudności – np. 
 strzelanie do białych ekranów, do stojących tarcz; 
 strzelanie do stojących tarcz; 
 strzelanie mniejszej liczby nabojów, np. 1 strzał, pozostałe na sucho, 2 strzały, 

pozostałe na sucho, 3 strzały, pozostałe na sucho itd.; 
 strzelanie do ruchomych tarcz na skupienie bez lunety; 

c) stopniowe wprowadzanie nowych elementów – np. 
 strzelanie na skupienie; 
 strzelanie 5 nabojów z jednego złożenia do jednej tarczy; 
 strzelanie w wydłużonych czasach serii; 
 stopniowe zmniejszanie czasu do wartości regulaminowych; 

d) systematyczność pracy treningowej. 
 
W konkurencji Psz 2x30, ponieważ nie ma czasu na zastanawianie się lub poprawki 

między poszczególnymi strzałami w serii, szczególnie ważne jest wypracowanie 
u zawodnika prawidłowych nawyków. Nie można sobie pozwolić na trening raz 
w tygodniu lub od czasu do czasu. Tym sposobem zawodnik niczego się nie nauczy, 
niczego nie będzie robił automatycznie, bez zastanawiania się nad każdym elementem 
strzelanej serii. 

 
e) prawidłowa technika strzelania – np. 

 patrzenie przez zawodnika na przyrządy celownicze przez całą serię; 
 prawidłowe ściąganie języka spustowego; 
 trzymanie broni przez całą serię, nie tylko na początku; 
 prowadzenie broni tułowiem, a nie samą ręką; 
 nauczenie „czucia” czasu przez zawodnika (optymalizacja wykorzystania czasu 

strzelania poszczególnych serii); 
f) indywidualizacja procesu szkolenia – nie można traktować zawodników 

jednakowo; należy pamiętać, że nie wszyscy uczą się tak samo szybko. 
 

Mówiąc o obecnym stanie konkurencji Psz 2x30 w Polsce, trzeba jednoznacznie 
stwierdzić, że nie przedstawia się on zbyt optymistycznie. 

Konkurencja ta, choć ma w Polsce wielkie i piękne tradycje, od wielu lat przechodzi 
bardzo poważny kryzys. Szkolenie prowadzi się w niewielu klubach i na bardzo małą 
skalę. Obejmuje ono raczej juniorów młodszych i juniorów, z których od lat nikt nie 
przechodzi do grona seniorów na odpowiednim poziomie wynikowym. Nie jest to 
spowodowane odwróceniem się PZSS od tej konkurencji. Wręcz przeciwnie – nasi 
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juniorzy jeżdżą na zawody międzynarodowe, dostają z PZSS broń i amunicję. 
Przyczyną braku szkolenia zawodników w Psz 2x30 w Polsce jest nie tylko zmiana 
przepisów dotyczących broni i amunicji w tej konkurencji. Niektórzy twierdzą, że 
w klubach nie ma warunków treningowych, brakuje broni i odpowiedniej amunicji, 
chodzi jednak raczej o niechęć trenerów do nauki zawodników tej trudnej technicznie 
konkurencji. Łatwiej im z tej samej broni, przy mniejszym nakładzie kosztów, szkolić 
juniorki, których tak naprawdę nie ma zbyt wiele w Psp 30+30, bo większość strzela na 
dobrym poziomie tylko Ppn 40. Obecnie w Polsce około 5-6 kobiet osiąga dobre wyniki 
w pistolecie pneumatycznym, a tylko 2 w pistolecie sportowym. Zastanawiające jest 
jednak to, że w tym roku na ME w Grenadzie nasze zawodniczki odniosły sukces w Psp 
30+30. Milena Szustorowska zajęła  II miejsce, a zespół w składzie 
M. Szustorowska, A. Maciejewska i K. Dubicka zdobył srebrny medal. 

Myślę, że świadczy to m.in. o dobrej pracy w Kadrze Narodowej juniorek trenerki 
Jolanty Samulewicz. Ujmując ten problem w szerszym kontekście, musimy sobie 
zdawać sprawę, że zawodniczki strzelające tylko konkurencję Ppn 40 mają bardzo małe 
możliwości przebicia się na arenie międzynarodowej, chyba że strzelają na bardzo 
wysokim poziomie, jak obecnie Mirosława Sagun-Lewandowska. Z punktu widzenia 
PZSS wysyłanie zawodniczek na tygodniowy wyjazd na zawody na 1 godzinę 15 minut 
strzelania, które nie zawsze kończy się sukcesem, jest bardzo nieekonomiczne. Na 
świecie nie ma praktycznie zawodniczek jednokonkurencyjnych, a nawet jeśli się 
specjalizują w jednej konkurencji, drugą też strzelają na wysokim poziomie. W bardzo 
dużej mierze to nasza, trenerów, wina. Zbyt często ułatwiamy sobie pracę treningową, 
godząc się, aby zawodniczka trenowała tylko Ppn 40, bo przecież zdobywa medale na 
OOM, MP czy jeździ z reprezentacją na ME. Patrząc jednak na pracę trenerki z Kadrą 
Narodową juniorek, myślę, że polska tendencja strzelania tylko konkurencji Ppn 40 
będzie w Polsce zanikać. Zawodniczki chcą strzelać konkurencję Psp 30+30, tylko 
trzeba im to umożliwić! 

 
 

Porównanie liczby startujących i wyników w Psz 2x30 
na zawodach rangi mistrzowskiej w 2007 roku 

 

Lp Nazwa zawodów Ilość startujących 
Średni wynik 

finalistów 

Średni wynik 
pierwszych 20 
zawodników* 

1 PŚ Fort Benning 46 585,16 578,65 
2 PŚ Sydney 37 583,66 579,20 
3 PŚ Bangkok 48 581,50 575,75 
4 PŚ Monachium 67 581,83 578,30 
5 ME Grenada 41 580,50 576,45 
6 MP seniorów 12 558,83 536,50 
7 MP juniorów 11 530,83 519,45 
8 Finał OOM 6 482** - 

* w zawodach krajowych wszystkich startujących zawodników 
** średni wynik pięciu zawodników, szósty nie ukończył konkurencji 
 

Jak widać, daleko nam do czołówki światowej i nie tylko pod względem liczby 
zawodników (co jest zrozumiałe), ale także poziomu wynikowego, jaki obecnie 
prezentują. Należy się zastanowić, co zrobić, aby w przyszłości liczyli się w tej 
konkurencji. Może trzeba stworzyć zespołowe (np. dwóch seniorów i czterech 
juniorów) rozgrywki ligowe między klubami w konkurencji Psz 2x30? 

W pistolecie szybkostrzelnym w grupie seniorów, aby liczyć się obecnie na arenie 
międzynarodowej, trzeba osiągać wyniki około 580 punktów. Bez szerokiego zaplecza 
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w grupie juniorów i juniorów młodszych ta konkurencja będzie w Polsce zamierać, a nie 
rozwijać się. Koniecznością jest prowadzenie w klubach szerokiego, systematycznego 
szkolenia, a nie tylko zrywów przed OOM dla zdobycia kilku punktów. Niestety, odeszło 
wielu szkoleniowców, a ci, którzy wciąż pracują, nie zawsze chcą prowadzić szkolenie 
w tej konkurencji. Jednak wielu trenerów zna ją bardzo dobrze i tylko od ich chęci 
zależy, czy będą prowadzić zawodników w Psz 2x30. Jeżeli nie będziemy 
zainteresowani szkoleniem w pistolecie szybkostrzelnym, dobrych zawodników nie 
przybędzie, a wręcz przeciwnie, z roku na rok będzie coraz gorzej. W 2007 roku w Psz 
2x30 w MP juniorów starowało 11, a w finale OOM 6 zawodników! Zdaję sobie 
sprawę, że to bardzo skomplikowana pod względem technicznym konkurencja. 
Czasami o sukcesie lub niepowodzeniu decydują ułamki sekund, ale samymi 
rozmowami na ten temat i poprzez obniżanie klas sportowych (klasa M w Polsce to 570 
punktów – nie liczy się na świecie) nic nie zmienimy i nie osiągniemy sukcesów. 
Medaliści MP juniorów ze swoim poziomem wynikowym niestety nie liczą się wcale na 
arenie międzynarodowej w gronie swoich rówieśników. Uważam jednak, że w Polsce 
nie brakuje młodych, mających odpowiednie predyspozycje zawodników. Od nas, 
trenerów, zależy, czy będziemy szukali talentów do Psz 2x30, czy poprzestaniemy na 
szkoleniu tylko w pozostałych konkurencjach pistoletowych. Obecnie w grupie seniorów 
w KO i KN jest tylko 2 zawodników! 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Piotr Daniluk wywalczył dla Polski prawo startu w Psz 2x30 w Igrzyskach 

Olimpijskich w Pekinie w 2008 roku. Pokazał wszystkim, że można dobrze strzelać 
w tej konkurencji i nawiązać walkę z europejską czołówką. Trzeba pokazać młodym 
zawodnikom, że w pistolecie szybkostrzelnym także można odnosić sukcesy. 
Wykorzystajmy przykład Piotra Daniluka! Namówmy do uprawiania tej konkurencji 
szerszą grupę zawodników. Stwórzmy dla nich warunki organizacyjno-szkoleniowe do 
dobrej pracy treningowej, a chętnych na pewno nie zabraknie. Przeznaczmy trochę 
więcej czasu, broni i amunicji na szkolenie młodzieży, a w przyszłości może doczekamy 
się następców wielkich mistrzów: Józefa Zapędzkiego, Andrzeja Macura, Adama 
Kaczmarka, Krzysztofa Kucharczyka. 


