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Rozgrzewka w konkurencjach karabinowych 
 
 
Wstęp 

 
Strzelectwo jest dyscypliną sportu uprawianą przez kobiety i mężczyzn w czterech 

grupach wiekowych (młodzicy, juniorzy młodsi, juniorzy i seniorzy) w kategorii kulowej, 
śrutowej i pneumatycznej do tarcz stałych, ruchomych i do rzutków według reguł 
określonych ściśle przez międzynarodową federację ISSF. Jest stałą częścią programu 
igrzysk olimpijskich od momentu ich odrodzenia, czyli od 1896 roku.  

W opracowaniu tym postaram się przedstawić zarys wiedzy teoretycznej 
a w większej części wiedzę praktyczną na temat rozgrzewki w strzelaniu 
w szczególności w konkurencjach karabinowych kobiet i mężczyzn (tych najbardziej 
znanych i popularnych: Ksp 60l, Ksp 3x20, Kpn 40, Kdw 60l, Kdw 3x40, Kpn 60) 
i przedstawiony materiał w części praktycznej będzie dotyczył rozgrzewki w tych 
konkurencjach. 

Podczas strzelania wskazane jest zachowanie równowagi i opanowania przy jak 
najmniejszym wykorzystaniu energii. Nie ma możliwości rozładowania nagromadzonych 
napięć psychicznych (czasem dużych) przez dodatkowe czynności ruchowe. Dlatego 
też istnieje znaczne obciążenie układu nerwowego, podczas gdy zmęczenie fizyczne 
jest stosunkowo niskie w porównaniu do innych dyscyplin, choć w konkurencji 
Kdw 3x40 jest ono znaczące. Przy tak dużym obciążeniu psychicznym szybko dochodzi 
do zaburzeń w funkcjonowaniu układu nerwowego. Następstwem tego jest często 
niższy poziom samokontroli i samooceny, a strzelec gorzej wykonuje daną czynność 
ruchową, nie analizując popełnionych błędów. 

Sukces w strzelectwie zależy od „ wysokiej koordynacji typu ręka-oko. Wymaga to 
takich zdolności jak: ostrość spostrzegania, głębokość widzenia, ocena odległości, 
szybkości i kierunku ruchu, dokonała wrażliwość kinetyczna, równoważna i dotykowa. 
Osiągnięcie sukcesu nie wymaga wysokich uzdolnień motorycznych, gdyż występujące 
tu ruchy mają standartowy charakter o prostej strukturze i małym zróżnicowaniu, 
a przeważają tlenowe procesy przemian biochemicznych” (Naglak, 1987). W wielu 
dyscyplinach sportu, także i w strzelectwie, wyniki zaczynają osiągać często 
maksymalny pułap, co zmusza trenerów do poszukiwania nowych dróg, nowych metod 
treningowych, nowych wiadomości w świecie nauki, które można by przenieść 
i zaadoptować do strzelania.  

Mianem rozgrzewki określamy zespół ćwiczeń wykonywanych przed treningiem lub 
zawodami, które mają na celu przygotowanie organizmu do czekającego go wysiłku 
fizycznego i psychicznego oraz przyspieszenie procesów adaptacyjnych, związanych 
z okresem „wciągania” ustroju do pracy (Kubica, 1995). Powinna ona spełniać 
następujące zadania:  

 Przestroić czynności fizjologiczne z poziomu spoczynkowego na wysiłkowy 
(dotyczy to: mechanizmów zaopatrzenia tlenowego, termoregulacji, gospodarki 
surowcami energetycznymi i elektrolitami, oraz funkcji gruczołów wewnętrznego 
wydzielania) 

 Przetorować drogi nerwowe biorące udział w przewodzeniu impulsów 
związanych z przebiegiem ruchowych odruchów warunkowych (nawyków 
ruchowych), będących podstawą określonej techniki ruchów 
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 Przygotować aparat ruchowy (mięśnie, stawy i więzadła) do prawidłowego 
i sprawnego wykonywania wyuczonych nawyków ruchowych oraz zmniejszyć 
ryzyko wystąpienia uszkodzeń (kontuzji) jego elementów konstrukcyjnych 

 Modyfikować i regulować wpływ stanów (emocji) przedstartowych. 
Rozgrzewka składa się z dwóch części: ogólnej i specjalnej. Pierwsza powinna 

obejmować wszechstronne ćwiczenia fizyczne (angażujące duże grupy mięśni) 
o umiarkowanym koszcie fizjologicznym (30-70% VO2 max), natomiast druga, 
w terminologii sportowej zwana „ specjalną”, stanowi zespół ćwiczeń adekwatnych do 
danej konkurencji. Łączny czas trwania rozgrzewki (u profesjonalnych zawodników 
oscylujący przeciętnie od 10 do 60 min) oraz jej intensywność są determinowane 
rodzajem konkurencji sportowej, warunkami termicznymi otoczenia, w których są 
rozgrywane zawody, oraz poziomem wytrenowania danego zawodnika (Tyka, 1995). 

Przy wszystkich rodzajach ćwiczeń rozgrzewka powinna spełnić następujące 
najważniejsze warunki: 

 Każdy staw powinien wykonać pełny zakres ruchów; 
 Temperatura ciała i mięśni powinna się podnieść; 
 Wstępne ćwiczenia powinny psychicznie przygotować zawodnika do wysiłku. 
 

Fizjologiczne podłoże rozgrzewki 
 

Od dawna było wiadomo, że podwyższenie temperatury ciała, występujące podczas 
pracy, wywiera wpływ na nasz organizm. Z jednej, bowiem strony podniesiona ciepłota 
ciała prowadząc do odwodnienia ustroju i utraty elektrolitów może obniżyć zdolność do 
pracy fizycznej, a z drugiej jednak wyższa temperatura sprzyja polepszeniu warunków 
tej pracy. Wskazują na to różnego rodzaju doświadczenia wykonywane na mięśniach. 
Przyspiesza się skurcz i rozkurcz mięśni, zwiększa się siła skurczu a rozkurcz staje się 
pełniejszy, zmniejsza się lepkość tkanki mięśniowej, zwiększa się jej elastyczność 
i rozciągliwość oraz wzmagają się komórkowe procesy przemiany materii. Zatem im 
wyższa temperatura mięśni (do pewnych granic), tym większa ich wydolność. 
Podniesienie temperatury powoduje również wzmożenie wentylacji płucnej, poprzez 
wpływ ogrzanej krwi na ośrodki oddechowe oraz przyspiesza przewodnictwo impulsów 
w układzie nerwowym, co dla strzelców jest bardzo ważne (Kubica, 1995).  

Te wszystkie zmiany, spowodowane podniesieniem temperatury mięśni, polepszają 
ich warunki czynnościowe. Podwyższenie temperatury ciała do pewnych granic przed 
treningiem oraz przed startem w zawodach sportowych jest, więc ewidentnie zabiegiem 
korzystnym, zwiększającym możliwości wysiłkowe zawodnika.  

Jednakże przekroczenie pewnej granicy temperatury wewnętrznej ciała, przeciętnie 
ok. 38,3-38,5 °C, prowadzi do dezorganizacji czynności ustroju, pogorszenia 
wydolności i nierzadko do rozwoju udaru cieplnego. Pojawiać się mogą wówczas 
objawy ze strony układu nerwowego, takie jak podniecenie i drażliwość, podnosi się 
także częstość skurczów serca, obniżają się możliwości wysiłkowe organizmu. W takiej 
sytuacji (stan gorączkowy lub praca w gorącym środowisku), ochłodzenie powierzchni 
ciała powoduje zwolnienie częstości skurczów serca i poprawia zdolność do pracy.  

Istnieją wyraźne różnice indywidualne w poziomie tolerancji ciepłoty wewnętrznej 
ciała (u niektórych osób temp. nawet 40°C nie powoduje ujemnych efektów 
i dyskomfortu a u innych jest potrzebna wtedy już opieka medyczna). Zależy to m.in. od 
stopnia wytrenowania, ponieważ u osób posiadających wyższą formę fizyczną, podczas 
takiej samej pracy zjawiska takie mają mniejszy wpływ na zdolności wysiłkowe 
organizmu. Wiąże się to ze sprawniejszym funkcjonowaniem u nich mechanizmów 
termoregulacyjnych (Kubica, 1995).  

Trzeba tu nadmienić, że próbowano podnosić temperaturę ciała w sposób bierny 
poprzez ogrzewanie mięśni bezpośrednio (pasywne ogrzewanie – łaźnia parowa, 
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sauna, diatermia krótkofalowa, masaż itp.) w różnych doświadczeniach wielu badaczy, 
jednakże metody te nie znalazły zastosowania na szerszą skalę w sporcie wyczynowym 
(Tyka, 1995). W wyniku doświadczeń stwierdzono, że podnoszenie temperatury ciała 
takimi metodami wpływa ewidentnie mniej korzystnie niż wzrost ciepłoty ciała wywołany 
wysiłkiem fizycznym.  

Bardzo ważną rolę w przygotowaniu organizmu zawodnika do wysiłku fizycznego 
odgrywa proces torowania dróg nerwowych, angażowanych podczas określonego 
ćwiczenia dla przebiegu impulsów do- i odśrodkowych. To „przecieranie” szlaków 
nerwowych sprzyja sprawniejszemu wykonywaniu wzorców aktywności mięśniowej w 
trakcie właściwego wysiłku fizycznego. Ponadto wzmożona impulsacja z receptorów 
mięśni do centralnego systemu nerwowego przygotowuje go niejako do zwiększonej 
aktywności podczas wysiłku fizycznego, przyczyniając się do rozwoju w nim stanu 
pogotowia czynnościowego (Kubica, 1995).  

Rozgrzewka sprawia, że ciało i mięśnie pracują wydajniej, gdyż: 
 Powoli wzrasta temperatura mięśni; 
 Wykonujemy tzw. „suchą zaprawę” i stawiamy siebie w stan gotowości, 

przygotowując mięśnie i szkielet do czekających je w czasie treningów i 
zawodów większych wyzwań; 

 Stymulujemy przepływ wieńcowy i tym samym zmniejszamy ryzyko zaburzeń 
pracy serca związanych z uprawianiem ćwiczeń fizycznych; 

 Poprawia się elastyczność mięśni i więzadeł; 
 Rozgrzewka zapobiega szybkiemu gromadzeniu się kwasu mlekowego 

i przedwczesnemu wyczerpaniu oraz kontuzjom; 
 Rozgrzewka stymuluje odcinki motoryczne mięśni, przygotowując je na mający 

nastąpić cięższy wysiłek; 
 Rozgrzewka pozwala osiągnąć maksymalną wydajność mięśni, co przekłada sie 

na dobre wyniki sportowe. 
Podsumowując jednym zdaniem: rozgrzewka poprzez podniesienie temperatury 

ciała, a głównie pracujących mięśni, ma pozytywny wpływ na warunki pracy poprzez 
adaptację do wysiłku fizycznego aparatu ruchowego, układów krążeniowo- 
oddechowego, nerwowego i gruczołów dokrewnych. 
 
Właściwości rozgrzewki oraz jej elementy składowe 
 

Zgodnie z przyjętym powszechnie schematem rozgrzewkę dzieli się na dwie części : 
ogólną i specjalną. Pierwsza z nich obejmuje ćwiczenia natury ogólnej, takie jak 
wszechstronne ćwiczenia gimnastyczne, podskoki, przebieżki itp., drugą natomiast 
charakteryzują formy ruchu stanowiące podstawę techniki w danej konkurencji 
sportowej. Podstawowym zadaniem drugiej części rozgrzewki jest „ przecieranie” 
szlaków nerwowych, co podczas zawodów sprzyja precyzyjnemu wykonywaniu przez 
sportowców wyuczonych na treningach wzorców ruchowych.  

Intensywność ćwiczeń w rozgrzewce powinna być w większości dyscyplin 
sportowych raczej duża. Z badań większości naukowców wynika, że opierając się na 
częstości skurczów serca (HR), za najkorzystniejsze obciążenia wysiłkowe 
w rozgrzewce można uznać takie, podczas którego HR mieści się w zakresie 50-70% 
HRmax.  

Czas trwanie rozgrzewki nie jest również obojętny dla jej efektów. Optymalny okres 
jej trwania wynosi przeciętnie od 15 do 30 min, w zależności od charakteru konkurencji 
sportowej. We współzawodnictwie sportowym trwającym dłużej pożądana jest 
rozgrzewka dłuższa i o mniejszej intensywności. W ustalaniu czasu trwania oraz 
natężenia ćwiczeń podczas rozgrzewki należy uwzględnić także temperaturę 



164 Marcin Królikowski  

 

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

i wilgotność środowiska oraz jakość i grubość ubioru zawodnika. Ważnym kryterium jest 
osiągnięcie optymalnej temperatury wewnętrznej ciała ok. 38°C, przy równoczesnej 
temperaturze mięśni ok. 39°C.  

Okres przerwy między zakończeniem rozgrzewki a rozpoczęciem współzawodnictwa 
nie powinien w zasadzie przekraczać 2 do 4 min w konkurencjach krótkotrwałych i 15 
min w dłużej trwających. Po 30-40 minutowej przerwie, mającej charakter wypoczynku, 
korzystny efekt rozgrzewki zostaje całkowicie zahamowany, ponieważ liczne funkcje 
fizjologiczne wracają do poziomu spoczynkowego. Naukowcy podczas różnego rodzaju 
badań i doświadczeń już dawno stwierdzili wyraźną zależność czasu omawianej wyżej 
przerwy od intensywności rozgrzewki i wpływu tej przerwy na skuteczność rozgrzewki a 
zatem i na końcowy wynik rywalizacji sportowej. Autorzy ci sugerują zatem, że kiedy 
wysiłek zasadniczy ma się rozpocząć bezpośrednio po rozgrzewce, jej intensywność 
może być mniejsza (50% HRmax), lecz przedłużeniu przerwy do 5 lub 15 min powinno 
towarzyszyć zwiększenie mocy ćwiczeń rozgrzewających (70% HRmax). W okresie 
przerwy należy koniecznie utrzymywać podwyższoną temperaturę ciała nie 
dopuszczając do jej obniżenia. Można to uzyskać stosowaniem ciepłego ubioru 
sportowego (Kubica, 1995). 

 
Informacje szczegółowe – rozgrzewka w konkurencjach karabinowych 
 

Celem jest przedstawienie wyglądu rozgrzewki w naszej dyscyplinie, czyli 
w strzelaniu, szczególnie w konkurencjach karabinowych, jej postaci czysto praktycznej, 
bo to najbardziej interesuje trenerów i zawodników. Oczywiście te krótkie informacje nie 
wyczerpują zagadnienia rozgrzewki ani pod względem ogólnym ani fizjologicznym, ale 
uznałem, że aby móc zrozumieć, dlaczego rozgrzewka w strzelaniu powinna wyglądać 
tak a nie inaczej, należy przedstawić podstawy naukowe, choćby skrótowo.  

Problemem jest jak przenieść i zaadoptować zdobytą wiedzę do tak specyficznej 
dyscypliny sportowej. Ponieważ jestem raczej praktykiem niż teoretykiem i nie lubię 
prowadzić dyskusji teoretycznych na zasadzie, „co by było gdyby było”, opisuję 
rozgrzewkę w konkurencjach karabinowych, dlatego że sam trenuję „karabin” 
i przedstawiam praktyczną wiedzę z tego zakresu.  

 
Rozgrzewka w strzelaniu konkurencji karabinowych: 
 powinna trwać około 45-60 min i być podzielona na trzy części: ogólną, 

specjalną i mentalną. 
 część ogólna winna trwać od 15 do 20 min, powinniśmy poprzez nią rozgrzać 

stawy, mięśnie oraz układy krwionośny i oddechowy (zalecam spacer, następnie 
ćwiczenia rozgrzewające główne stawy, główne grupy mięśniowe oraz na końcu 
wykonanie ćwiczeń rozciągająco – strechingowych, szczególnie grup 
mięśniowych i ścięgien najbardziej zaangażowanych w danej konkurencji, czyli 
np. w kpn są to mięśnie ramion, stawy obręczy barkowej, stawy biodrowe, 
mięśnie nóg, a w kdw przede wszystkim stawy nadgarstkowe, szczególnie lewy 
nadgarstek, stawy łokciowe, obręcz barkowa, mięśnie ramion i przedramion). Na 
końcu tej części rozgrzewki w kpn zalecam wykonanie 1-2 ćwiczeń 
doskonalących równowagę i pobudzających błędnik do pracy oraz 
poprawiających czucie postawy i czucie mięśniowe.  

 część specjalna powinna trwać od 20 do 30 min w zależności od czasu trwania 
konkurencji, im dłuższy czas trwania konkurencji tym ten czas też powinien być 
dłuższy. Zasadniczo nasza specjalna rozgrzewka składa się ze złożeń „na 
sucho”, czyli złożeń bezstrzałowych z karabinem. I tu widzę jeden problem: jak 
wytłumaczyć zawodnikowi, że takie złożenia powinien wykonywać na pełnej 
koncentracji i porządnie, a nie tak jak widać na strzelnicy robiąc to byle jak, 
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rozmawiając z kolegami itd., to jak w takich warunkach można się 
skoncentrować na pracy? Tylko tłumaczyć, tłumaczyć i wymagać, ale też być 
przy tym zawodniku. Złożenia takie wykonujemy w różnej formie: na boso, 
w butach strzeleckich, w dresach, w spodniach strzeleckich, złożenia na lewą 
stronę itp. To już tylko zależy od zawodnika i trenera jak sobie ustalą. W kpn 40 
liczba takich złożeń powinna wynosić ok 15-20, a kpn 60 ok 20-30. Przy czym 
zwracam uwagę jeszcze raz na to, że powinny to być złożenia na pełnej 
koncentracji i czuciu postawy oraz mięśni. Jeżeli chodzi o konkurencje kulowe to 
raczej nie wykonuje się złożeń na sucho z prostego powodu: nie jest to 
praktycznie wykonalne na strzelnicach, ale na pewno byłoby wskazane. 
Natomiast można te złożenia zastąpić ćwiczeniami przyjmowania tylko samej 
postawy, bez karabinu, aby pobudzić i rozgrzać odpowiednie grupy mięśniowe 
pracujące w danej postawie oraz pobudzić tzw. pamięć mięśniową, która 
w strzelaniu jest bardzo ważna. W konkurencji trzech postaw należy wykonać to 
ćwiczenie dla każdej pozycji. 

 część mentalna jest ostatnim elementem całej rozgrzewki, ale bardzo ważnym 
dla całości przygotowania zarówno do treningu jak i do zawodów. Powinna 
trwać od 5 do 10 min. Tutaj metody bywają bardzo różne. Na pewno należy 
dobrać odpowiednią metodę do indywidualnych cech zawodnika, do jego 
poziomu sportowego oraz do zadania czy celu, który ma wykonać na treningu 
czy zawodach. Zalecam w tym zakresie konsultację z psychologiem sportowym, 
który na pewno doradzi i pomoże dobrać stosowne ćwiczenie. W tym elemencie 
rozgrzewki naszym zadaniem jest nastawienie się pozytywnie do wykonania 
zadania, nastawienie myślenia na poprawne wykonywanie elementów techniki 
i taktyki, relaks przed strzelaniem, opanowanie zbędnych emocji 
i podenerwowania spowodowanego zawodami. Ze wszystkich wielu metod, 
osobiście na początek mogę polecić następujące: wizualizacja (zarówno całej 
konkurencji jak i pojedynczego złożenia), autosugestia, trening autogenny 
Schultza, ćwiczenia relaksacyjne, relaksacja progresywna wg Jacobsona, 
ćwiczenia koncentracyjne.  

Na części mentalnej kończymy całą rozgrzewkę. Zawodnik powinien być po jej 
wykonaniu gotowy do treningu lub zawodów pod każdym względem, zarówno fizycznym 
jak i mentalnym. Wszystkie 3 elementy rozgrzewki powinny tworzyć całość w miarę 
spójną i zgraną. Wszystkie ćwiczenia na rozgrzewce należy wykonywać spokojnie, 
powoli i dokładnie, nie szybko i gwałtownie, należy być maksymalnie skoncentrowanym 
w czasie ich wykonywania.  

W konkurencjach karabinu pneumatycznego bardzo ważnymi cechami, na które 
trzeba zwrócić szczególną uwagę na rozgrzewce są ćwiczenia strechingowe, 
równoważne oraz ćwiczenia czucia postawy i czucia mięśniowego oraz koncentracja 
w złożeniach na sucho.  

W konkurencjach kulowych z kolei bardzo ważne jest rozgrzanie np. do postawy 
leżącej lewego nadgarstka i przedramienia oraz obręczy barkowej, do trzech postaw 
zastosowanie pewnych elementów z rozgrzewki do kpn oraz do kdw a także połączenie 
ich w spójną całość, wykonanie ćwiczeń z przyjmowaniem samej postawy bez karabinu 
(choć postawę stojącą można by przyjąć z karabinem).  

Widać tu, że rozgrzewka do konkurencji pneumatycznych powinna zawierać inne 
elementy i różnić się od rozgrzewki do konkurencji kulowych, w której winny znajdować 
się inne ćwiczenia. Myślę, że to jest oczywiste, ponieważ wynika to z innej specyfiki 
tych konkurencji, z innej pracy, jaką trzeba wykonać podczas strzelania w tych 
konkurencjach, gdzie pracują intensywniej inne grupy mięśniowe, inne stawy, które 
trzeba do tego wysiłku odpowiednio przygotować, są przyjmowane zupełnie inne 
postawy, co wymusza zastosowanie innych ćwiczeń.  



166 Marcin Królikowski  

 

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

Wniosek jest prosty: nie możemy stosować tego samego schematu rozgrzewki np 
w konkurencji kpn 60 i kdw 60l, gdyż są to zupełnie odmienne strzelania. Dla obu tych 
konkurencji powinno się opracować innych schemat rozgrzewki, aczkolwiek niektóre 
pojedyncze ćwiczenia oczywiście mogą się powtarzać. Analogiczna sytuacja jest 
w konkurencjach kpn 40 i ksp 60l.  

 
Wiadomości organizacyjne o rozgrzewce i podsumowanie 
 

W strzelaniu rozgrzewka musi być bardzo dokładnie zaplanowana i zorganizowana 
oraz dopasowana do czasu, miejsca i warunków rozgrywania zawodów. Wynika to 
oczywiście ze specyficzności naszej dyscypliny oraz ze specyficznych warunków 
przeprowadzania zawodów. Powinna ona spełniać określone warunki, aby była 
skuteczna i dobrze przeprowadzona, a zawodnik był dobrze, profesjonalnie, 
przygotowany do treningu i zawodów. 

Rozgrzewka w strzelaniu powinna spełniać następujące warunki:  
 powinna być przede wszystkim dobrze zaplanowana i zorganizowana (tzn. 

należy opracować dla każdej konkurencji odpowiedni schemat rozgrzewki np. te 
same ćwiczenia na stawy czy mięśnie, ta sama kolejność ćwiczeń itp., ten 
schemat należy stosować zarówno przed zawodami jak i treningami, nie 
możemy wykonywać innej rozgrzewki przed treningiem a innej przed zawodami, 
to się mija wtedy z celem jej przeprowadzania). Rozgrzewkę powinni 
zaplanować i zorganizować wspólnie trener z zawodnikiem, a nie sam trener 
narzuca ćwiczenia zawodnikowi bez choćby konsultacji z nim, nie pomijajmy 
zawodników w planowaniu! Przy ćwiczeniach mentalnych zalecam konsultację 
z psychologiem sportowym, a jeżeli nie ma takiej możliwości, na początku 
zastosowanie znanych, prostych metod, aczkolwiek przy zawodniku bardzo 
zaawansowanym moim zdaniem taka konsultacja jest niezbędna. Oczywiście, 
aby rozgrzewka była w 100% profesjonalnie przeprowadzona zalecam 
konsultację z fizjologiem sportowym lub trenerem przygotowania ogólnego. 
Nadmieniam, że taka konsultacja nie jest wymagana wielokrotnie, ale wystarczy 
skonsultować się raz czy dwa, ułożyć, zaplanować całą rozgrzewkę, także nie 
musimy się martwić o koszty czy i czas, a jednak wtedy będzie to bardzo 
profesjonalne i na pewno przyniesie pozytywne efekty.  

 powinna być przeprowadzana na „określoną ilość minut” przed startem czy 
treningiem tzn. przerwa między końcem rozgrzewki a wysiłkiem właściwym 
powinna być stała i określona dla każdej konkurencji. Ponieważ specyfiką 
naszej dyscypliny jest coś takiego jak: losowanie stanowisk przed strzelaniem, 
i odbywa się to zasadniczo na 15 min przed startem, dlatego też, aby pogodzić 
tu fizjologiczne aspekty rozgrzewki i specyfikę naszej konkurencji należy 
zakończyć rozgrzewkę na ok. 20 min przed czasem startowym tak, aby jeszcze 
mieć 5 min na przygotowanie sobie sprzętu, a jednocześnie organizm nie do 
końca stracił te właściwości rozgrzewki, na których nam na pewno zależy. 
Przerwa ( liczona od zakończenia rozgrzewki do godziny startu), w końcowym 
efekcie, będzie wynosiła i ok. 10-15 min, dlatego że każdy z zawodników po 
wejściu na stanowisko, po przygotowaniu sobie sprzętu i stanowiska wykonuje 
złożenia „ na kierunku” także przerwa stricte wypoczynkowa, gdzie istnieje 
groźba utraty właściwości rozgrzewki, praktycznie będzie wynosiła ok. 5-10 min, 
czyli zgodnie z założeniami fizjologii sportu. Na pewno nie może być tak, że 
rozgrzewkę kończymy na 30-40 min przed startem i czekamy na start, a czasem 
widzimy zawodników, którzy na 30 min przed startem stoją już gotowi do startu 
w całym stroju i czekają, przecież to jest absurd!  
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 I tu pojawia się problem organizacyjny: na strzelnicy zawodnik z trenerem 
powinni być minimum na ok. 60 min przed startem, aby spokojnie zawodnik 
mógł przeprowadzić rozgrzewkę i się przygotować. To oznacza odpowiedni 
wcześniej wyjazd z hotelu i zjedzenie śniadania, a więc te wszystkie czynności 
powinny być dokładnie zaplanowane już wcześniej, także przed treningiem 
należy tak postępować, zawsze należy stosować ten sam schemat. 

 Z doświadczenia wiem, że niektórzy zawodnicy stosują różne wersje 
rozgrzewek: wykonują część ogólną w hotelu, przebierają się i jadą na strzelnicę 
gdzie dalej kontynuują rozgrzewkę w części specjalnej i mentalnej, czasem 
wykonują całą rozgrzewkę w hotelu, tylko przyjeżdżając na strzelnicę i czekając 
na start. Uważam, że oba rozwiązania nie są dobre, gdyż przy tym ostatnim to 
sens rozgrzewka traci w ogóle i wszystkie jej właściwości, gdyż przerwa między 
końcem rozgrzewki a startem jest zbyt długa, a aklimatyzacja termiczna na 
strzelnicy za krótka. W pierwszym rozwiązaniu sam przejazd po wykonaniu 
rozgrzewki musiałby być krótki ( hotel położony bardzo blisko strzelnicy lub na 
strzelnicy ), aby właściwości rozgrzewki nie zanikły, a przerwa między częścią 
ogólną a częścią specjalistyczną rozgrzewki nie powinna być większa niż 
ok. 5 min. Po za tym warunki termiczne zewnętrzne powinny nam sprzyjać. 
Dlatego, aby uniknąć takich komplikacji, zalecam jednak wykonywanie całości 
rozgrzewki na strzelnicy. Wtedy spełnia ona wszystkie warunki dobrej, 
profesjonalnej rozgrzewki. 

 Na niektórych strzelnicach będzie istniał problem z przeprowadzeniem 
rozgrzewki, czyli ze znalezieniem miejsca na tą rozgrzewkę, ale wystarczy 
zapytać bardziej doświadczonych zawodników, którzy w danym miejscu już byli 
– oni nam podpowiedzą gdzie są takie miejsca. W ostateczności można 
samemu poszukać takiego miejsca dzień wcześniej lub poprostu przyjechać 
wcześniej na strzelnicę.  

 zawsze powinien obowiązywać ten sam „ rytuał”, czyli te same ćwiczenia 
wykonywane w tej samej kolejności. Jakiekolwiek zaburzenia tego „rytuału” 
mogą powodować rozstrojenie i podenerwowanie zawodnika, a tego należy 
unikać zarówno przed startem jak i przed treningiem. 

 podczas wykonywania rozgrzewki zawodnik powinien być skoncentrowany tylko 
na danym ruchu, który wykonuje w danej chwili, myśleć o starcie czy o treningu. 
Nie może w żadnym wypadku prowadzić rozmów z kolegami, czy wdawać się 
w różne rozmowy lub dyskusje, wszystkie sprawy można przecież załatwić po 
starcie czy treningu. Na rozgrzewce zawodnik powinien być odizolowany 
i skoncentrowany na swojej pracy, szczególnie przed ważnymi zawodami, gdzie 
ta koncentracja i zastanowienie się nad startem jest bardzo ważne. Osobiście 
mogę polecić bardzo prosty środek na izolację: słuchanie ulubionej muzyki 
podczas całej rozgrzewki (odtwarzacze Mp3, discmeny itp.). Wielu zawodników 
różnych dyscyplin sportowych korzysta właśnie z takiego sposobu (jednocześnie 
koncentrują się, ale i izolują od zbędnego szumu. 

 Powinna uwzględnić także temperaturę i wilgotność środowiska oraz jakość 
i grubość ubioru zawodnika. Strzelamy w bardzo różnych warunkach (czasem 
na strzelnicy kulowej temperatura wynosi 6°C,a na strzelnicy pneumatycznej 
w czerwcu dochodzi do 33°C), dlatego ta rozgrzewka powinna wyglądać inaczej. 
Oczywiście dochodzą do tego zmiany klimatyczne i stref czasowych 
u zawodników Kadry Narodowej. Tu także rozgrzewkę trzeba odpowiednio 
modyfikować i dostosować do danej sytuacji startowej. 
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 powinna być także dostosowana do poziomu sportowego zawodnika i jego 
wytrenowania. Na pewno inną rozgrzewkę powinien wykonywać młodzik, a inną 
senior. 

 W opracowaniu zawarto podstawowe informacje dotyczące rozgrzewki 
w konkurencjach karabinowych. Na pewno, szczególnie przydatne dla trenerów 
i zawodników będą informacje praktyczne zawarte w dwóch ostatnich punktach 
opracowania.  

Oczywiście artykuł ten nie wyczerpuje tematu rozgrzewki w strzelaniu. Jest to 
bardzo obszerne zagadnienie, a tu tylko zostały zasygnalizowane pewne najważniejsze 
aspekty rozgrzewki „ w karabinie”. Jednakże jestem pewien, że zarówno zawodnicy jak 
i trenerzy z pożytkiem dla wyników będą korzystać z tego opracowania.  

Współczesny sport nie stoi w miejscu, wyniki zbliżają się do granic możliwości 
człowieka, a wygrywa tylko ten sportowiec, który jest profesjonalnie przygotowany 
i zorganizowany, stosuje nowoczesne metody treningowe, korzysta z najnowszych 
osiągnięć naukowych i stosuje je w praktyce, na codzień w treningu oraz zawodach. 
W tym opracowaniu została przedstawiona garść takich osiągnięć i wniosków oraz 
sposób zaadoptowania ich do naszych konkurencji strzeleckich. Najważniejsze jest, aby 
trenerzy i zawodnicy stosowali to w praktyce, a nie tylko o tym dyskutowali, aby 
zawodnik czuł, że jest przygotowany do startu profesjonalnie i jest w doskonałej formie 
fizycznej oraz psychicznej!  
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