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Droga do Pekinu 
Konkurencje pistoletowe 

 
 
W dniach od 9-17 sierpnia 2008 roku odbyły się zawody finałowe Igrzysk 

Olimpijskich Pekin 2008. Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl.) w porozumieniu 
z Międzynarodową Federacją Strzelectwa Sportowego (ISSF) zatwierdził rozegranie 15 
konkurencji, w trzech grupach strzelań: 
 
Konkurencje karabinowe – 5 konkurencji: 
· konkurencje dla mężczyzn 

karabin dowolny 60 strzałów leżąc, 50 m  Kdw 60 l 
karabin dowolny 3 x 40 strzałów, 50 m Kdw 3x40 
karabin pneumatyczny 60 strzałów, 10 m Kpn 60 

· konkurencje dla kobiet 
karabin sportowy 3 x 20 strzałów, 50 m Ksp 3x20 
karabin pneumatyczny 40 strzałów, 10 m Kpn 40 

 
Konkurencje pistoletowe – 5 konkurencji: 
· konkurencje dla mężczyzn 

pistolet dowolny 60 strzałów, 50 m Pdw 60 
pistolet szybkostrzelny 2 x 30 strzałów, 25 m  Psz 2x30 
pistolet pneumatyczny 60 strzałów, 10 m  Ppn 60 

· konkurencje dla kobiet 
pistolet sportowy 30 + 30 strzałów, 25 m  Psp 30+30 
pistolet pneumatyczny 40 strzałów, 10 m  Ppn 40 

 
Strzelania do rzutków – 5 konkurencji: 
· konkurencje dla mężczyzn 

Trap 125  T 125 
Double Trap 150  DT 150 
Skeet 125  S 125 

· konkurencje dla kobiet 
Trap 75  T 75 
Skeet 75  S 75 
 
Międzynarodowy Komitet Olimpijski zatwierdził liczbę 390 zawodników jako 

całkowitą liczbę uczestników Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. W celu wyłonienia 
zawodników do udziału w zawodach olimpijskich Międzynarodowa Federacja 
Strzelectwa Sportowego (ISSF) opublikowała zasady zdobywania miejsc 
kwalifikacyjnych – QP obejmujący lata 2005-2007. Zawodnicy mogli w tym okresie, 
podczas wyznaczonych zawodów, zdobywać miejsca kwalifikacyjne dla swoich 
Narodowych Komitetów Olimpijskich (NOK). ISSF przewidział także przydział 9 miejsc 
startowych dla zawodników reprezentujących kraj organizatora Igrzysk, 10 miejsc 
przyznawanych decyzją Komisji Trójstronnej i 14 miejsc przyznawanych 
w szczególnych przypadkach. Podczas Igrzysk Olimpijskich mogli wystartować tylko 
zawodnicy, którzy w strzelaniach eliminacyjnych lub kwalifikacyjnych Mistrzostw Świata 
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ISSF, mistrzostw kontynentalnych i wyznaczonych zawodów kwalifikacyjnych ISSF 
(Pucharów Świata) zdobyli minima kwalifikacyjne – MQS. Liczba 28 zawodników mogła 
reprezentować NOK podczas zawodów finałowych Igrzysk. 

W opracowaniu przedstawiam drogę kwalifikacyjną zawodników, finalistów 
(8 miejsc) w 5 konkurencjach pistoletowych mężczyzn i kobiet Igrzysk Olimpijskich 
Pekin 2008. Podstawą porównań i ocen były: 
· Mistrzostwa Świata 2006 – Zagrzeb, Chorwacja, 
· Puchary Świata 2005 – Changwon, Korea, Fort Benning, USA, Monachium, Niemcy, 

Mediolan, Włochy, 
· Puchary Świata 2006 – Guangzhou, Chiny, Resende, Brazylia, Monachium, Niemcy, 

Mediolan, Włochy, 
· Puchary Świata 2007 – Fort Benning, USA, Sydney, Australia, Bangkok, Tajlandia, 

Monachium, Niemcy, 
· Puchary Świata 2008 – Rio de Janeiro, Brazylia, Pekin, Chiny, Monachium, Niemcy, 

Mediolan, Włochy. 
Były to zawody (17), w których możliwy był wspólny udział wszystkich 

zainteresowanych startem w Igrzyskach Olimpijskich zawodników. Wszystkie 
przedstawione zestawienia powstały w oparciu o indywidualne wyniki zawodników, 
którzy ostatecznie uczestniczyli w zawodach Igrzysk Olimpijskich i zakwalifikowali się 
do rozgrywki finałowej. 

 
Pistolet dowolny 60 strzałów, 50 m. - mężczyźni 

W konkurencji wystartowało 45 zawodników reprezentujących 35 Narodowych 
Komitetów Olimpijskich (Tab.1). 

Zwycięzcą został zawodnik JIN Jong Oh (28) z Korei wynikiem 563+97,4. Rezultat 
konkurencji podstawowej był niższy o 18 punktów od wyniku będącego Rekordem 
Olimpijskim i Świata (581) należącego do zawodnika ZSRR Aleksandra Melentiewa. 
Rekord ustanowił podczas Igrzysk Olimpijskich w Moskwie w 1980 roku. 

Na końcową klasyfikację wpływ miała dyskwalifikacja zawodnika z Korei Północnej 
a o zwycięstwie JIN Jong Oh decydowało strzelanie finałowe. Był to drugi medal tego 
zawodnika zdobyty podczas Igrzysk w Pekinie dzięki czemu zaliczony został do grona 
indywidualności tych zawodów. Pierwszy zdobył w konkurencji Ppn 60. 

Zawodnik koreański kwalifikację olimpijską uzyskał w 2005 roku podczas zawodów 
Pucharu Świata w Mediolanie, w konkurencji Ppn 60. W 2005 i 2006 roku wystartował 
we wszystkich zawodach Pucharu Świata i w Mistrzostwach Świata. Najwyższy wynik 
konkurencji (569 pkt), uzyskał w 2006 roku zwyciężając podczas zawodów Pucharu 
Świata, w Guangzhu. W 2007 roku nie startował w zawodach Pucharu Świata a w roku 
Igrzysk tylko jeden raz w zawodach pucharowych w Pekinie, gdzie uzyskał przeciętny 
rezultat 550 pkt. JIN Jong Oh nie należał do faworytów konkurencji. W rankingu 
światowym przed zawodami olimpijskimi sklasyfikowany był na odległym 49 miejscu. 
Wielki sukces osiągnął w Atenach zostając srebrnym medalistą Igrzysk Olimpijskich 
(567+94,5). 

Drugie miejsce zdobył zawodnik gospodarzy Tan Zongliang wynikiem 565+94,5, 
który po kwalifikacjach zajmował pierwsze miejsce. 

Chińczyk (36) kwalifikację olimpijską uzyskał wygrywając zawody Pucharu Świata 
w 2005 roku w Changwon, w konkurencji Ppn 60. W cyklu olimpijskim 11 razy 
wystartował w zawodach Pucharu Świata i Mistrzostwach Świata. Najwyższy wynik 
(572) uzyskał podczas zawodów Pucharu Świata 2005 roku w Fort Benning, w tym też 
roku uzyskał przeciętną wyników powyżej 565 pkt. W 2007 roku wystartował tylko jeden 
raz uzyskując bardzo słaby wynik 544 pkt. W rankingu światowym sklasyfikowany był 
na 15 miejscu. Chińczyk wcześniej osiągał znaczące sukcesy. Dwukrotnie był Mistrzem 
Świata: w 2002 roku w Lahti (568+94,7) i w 2006 roku w Zagrzebiu (570+97,1). 
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Na trzecim miejscu w zawodach olimpijskich z wynikiem 563+95,9 sklasyfikowany 
został 38-letni reprezentant Rosji Vladimir Isakov. Kwalifikację olimpijską uzyskał 
w 2005 roku podczas zawodów Pucharu Świata, w Monachim, w konkurencji Ppn 60. 
W cyklu przygotowań olimpijskich 10 razy starował w zawodach mistrzowskich 
i Pucharu Świata. Najwyższe wyniki uzyskiwał w 2006 roku ze średnią powyżej 569 pkt. 
Wynik 568 uzyskał podczas Mistrzostw Świata w Zagrzebiu co, z finałem 94,7, 
w końcowej klasyfikacji dało 3 miejsce i brązowy medal. W karierze sportowej lepsze 
rezultaty V. Isakov uzyskiwał w konkurencji Ppn 60. W konkurencji Ppn 60 dwukrotnie 
startował w Igrzyskach Olimpijskich. W Atlancie 1996 został sklasyfikowany na 12 
miejscu. W Atenach 2004 zdobył brązowy medal. W roku Igrzysk Olimpijskich 
najwyższy wynik (568) uzyskał podczas zawodów Pucharu Świata w Mediolanie. Były to 
ostatnie zawody tej rangi przed startem olimpijskim. W rankingu światowym 
klasyfikowany był na wysokim 6 miejscu. 

W finale konkurencji startowali także: 
· Oleg Omelczuk (26), reprezentant Ukrainy, który dwukrotnie zwyciężał w zawodach 

Pucharu Świata (2007, Bangkok – 566+96,1, 2008, Rio de Janeiro – 562+96,8). 
Kwalifikację olimpijską uzyskał podczas Mistrzostw świta 2006 roku w Zagrzebiu, od 
tego też roku rozpoczął starty w cyklu zawodów Pucharu Świata. 

· Pavol Kopp (29), reprezentant Słowacji. Kwalifikację olimpijską uzyskał zajmując 
2 miejsce w zawodach Pucharu Świata 2006 roku w Mediolanie (566+94,3). W roku 
Igrzysk Olimpijskich najwyższy wynik (569) uzyskał podczas zawodów pucharowych 
w Mediolanie. W rankingu światowym klasyfikowany był na 19 miejscu. 

· Tanyu Kiriakov (45), doświadczony reprezentant Bułgarii. Starty olimpijskie 
rozpoczął od 1988 roku w Moskwie (4 m.). W 1992 roku, w Barcelonie 
sklasyfikowany został na 8 miejscu. W Atlancie 1996 roku zajął 20 miejsce by 
w Sydney 2000 roku zdobyć złoty medal (570+96,0). Kontynuując starty olimpijskie 
w Atenach 2004 roku zajął 7 miejsce (562+92,3) a w Pekinie 6 miejsce (562+94,8). 
Kwalifikację do udziału w Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie uzyskał zajmując 
6 miejsce podczas zawodów Pucharu Świata 2006 roku w Monachium, 
w konkurencji Ppn 60. W ostatnim cyklu olimpijskim, w zawodach najwyższej rangi 
startował 12 razy. Zajmował 12 pozycję w rankingu światowym. 

· Damir Mikec (24), reprezentant Serbii był najmłodszym uczestnikiem finału. 
W rankingu światowym 23. Największy sukces odnotował będąc juniorem, 
zdobywając srebrny medal podczas Mistrzostw Europy 2004 roku w Monachium. Od 
2005 roku startował w zawodach Pucharu Świata stale poprawiając swoje 
osiągnięcia by podczas zawodów poprzedzających start olimpijski - Puchar Świata 
2008 w Mediolanie, wystrzelać 563 pkt. 

 
W latach 2005-2008, w konkurencji Pdw 60 najwyższe rezultaty osiągnęli Chińczyk 

Tan Zongliang i Rosjanin Vladimir Isakov – 572. Najwyższą średnią wynikową (10 
startów) uzyskał Vladimir Isakov – 564,3. Największą liczbę startów odnotował 
reprezentant Bułgarii Tanyu Kiriakov (12) a najmniejszą (7) zawodnik z Ukrainy Oleg 
Omelczuk. Największy postęp poczynił reprezentant Serbii Damir Mikec, który w 2005 
roku rozpoczął od wyniku 534 by w 2008 odnotować 563 ze średnią startów 
w Pucharach Świata (557,5). 
 
Pistolet pneumatyczny 60 strzałów, 10 m – mężczyźni 

Wystartowało 48 zawodników reprezentujących 35 Narodowych Komitetów 
Olimpijskich. 

Rekord Olimpijski należy do reprezentanta Rosji Mikhaila Nestrujeva (591) 
a ustanowiony został podczas Igrzysk Olimpijskich w Atenach. Rekord Olimpijski 
z finałem (690,0) należy do zawodnika z Chin WANG Yifu i został ustanowiony także 
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podczas Igrzysk Olimpijskich w Atenach. Oba rekordy świata należą do zawodnika 
ZSRR Sergeia Pyzianova (593 i 695,1), które ustanowił w 1989 roku podczas zawodów 
Pucharu Świata w Monachium. 

Złoty medal zdobył 22 letni reprezentant Chin PANG Wei (586+102,2). W 2006 roku 
ten młody zawodnik pojawił się na arenie międzynarodowej zdobywając złoty medal 
Mistrzostw Świata 2006 w Zagrzebiu. W 2008 roku podczas zawodów Pucharu Świata 
w Monachium sklasyfikowany został na 2 miejscu, w konkurencji Pdw 60 (570+92,3). 
W rankingu światowym zajmował 10 miejsce. 

Srebrny medal zdobył zawodnik koreański JIN Jong Oh (584+100,5), który w tej 
konkurencji, podczas Igrzysk Olimpijskich w Atenach zajął 5 miejsce (582+100,9). 
Pierwsze miejsce zdobył podczas zawodów pucharowych 2006 roku w Guangzhu 
(587+98,8) a miejsce 3 podczas zawodów w 2005 roku, w Mediolanie. 

Medal brązowy Igrzysk w Pekinie przypadł zawodnikowi USA – Jasonowi Turner 
(33). Amerykanin uczestniczył w zawodach finałowych Igrzysk Olimpijskich w Atenach. 
W rankingu światowym klasyfikowany był na dalekim 46 miejscu. Lepsze rezultaty 
uzyskiwał w konkurencji Pdw 60, w której uzyskał kwalifikację olimpijską podczas 
zawodów 2007 roku PAG. 

W finale zawodów olimpijskich startowali także: 
· Brian Beamon (24) reprezentant USA. W rankingu światowym 29 miejsce. Na 

strzelnicach światowych pojawił się w 2005 roku a największy sukces odnotował 
w roku 2008 zajmując 6 miejsce podczas zawodów pucharowych w Resende, 
w konkurencji Pdw 60 (562+88,9). 

· Leonid Ekimov (20) reprezentant Rosji. Sukcesy sportowe odnosił głównie 
w rywalizacji juniorów. Startując w cyklu Pucharu Świata w tej konkurencji, w 2006 
roku sklasyfikowany został na 3 miejscu podczas zawodów w Guangzhou 
(587+96,4), drugie miejsca zajął pod-czas zawodów 2007 roku w Sydney 
(584+102,1) i w 2008 roku, w Monachium (584+102,7). 

· Walter Lapeyre (32) reprezentant Francji. Kwalifikację olimpijską uzyskał w 2006 
roku podczas zawodów Pucharu Świata w Resende. W zawodach najwyższej rangi, 
w ostatnim cyklu olimpijskim, startował 12 razy. Podczas startów w 2007 roku 
zwyciężył w Bangkoku, (587+101,7), trzecie miejsce zajął w Sydney (585+100,3) 
a w 2008 roku podczas testu przedolimpijskiego w Pekinie zajął 8 miejsce 
(583+94,6). Srebrny medal wywalczył podczas Mistrzostw Europy 2008 roku 
w Winterthur (582+101,4). 

· Jakkrit Panichpatikum (35) reprezentant Tajlandii w rankingu światowym 
klasyfikowany był na 23 miejscu. W Igrzyskach Olimpijskich zadebiutował w 1996 
roku w Atlancie i po ośmiu latach przerwy wystartował w 2004 roku w Atenach. 
Największy sukces sportowy odnotował w 2006 roku podczas Mistrzostw Świata 
w Zagrzebiu. Zdobył srebrny medal (582+101,0) uzyskując jednocześnie kwalifikację 
olimpijską. 

 
Od początku kwalifikacji olimpijskich, w konkurencji Ppn 60 najwyższe rezultaty 

osiągnęli Koreańczyk JIN Jong Oh i Francuz Walter Lapeyre – 587 pkt. Najwyższą 
średnią wynikową (7 startów, nie startował w 2007 roku) uzyskał JIN Jong Oh – 582,7. 
Najczęściej startował reprezentant Tajlandii Jakkrit Panichpatikum (13) a 4 razy 
startował młody zawodnik USA Brian Beamon. Do rywalizacji w cyklu Pucharów Świata 
włączył się dopiero w 2007 roku. 
 
Pistolet szybkostrzelny 2 x 30 strzałów, 25 m - mężczyźni 

Wystartowało 19 zawodników reprezentujących 10 Narodowych Komitetów Olim-
pijskich. W tej konkurencji kwalifikacje olimpijskie zawodnicy mogli zdobywać od 2006 
roku. Rekord świata – 591 pkt. - ustanowił w 2006 roku reprezentant Rosji Alexei 
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Klimow podczas Finału Pucharu Świata w Granadzie. Dwa lata później taki sam rezultat 
podczas zawodów pucharowych w Mediolanie uzyskał reprezentant Niemiec Christian 
Reitz. Ustanowił także rekord świata z finałem wynikiem 794,0. 

Złoty medal olimpijski przypadł w udziale reprezentantowi Ukrainy (34) Oleksandrowi 
Petriv (580+200,2), który jednocześnie ustanowił Rekord Olimpijski z finałem (780,2). 

Do rywalizacji włączył się w 2006 roku i startował we wszystkich zawodach. Podczas 
Pucharu Świata w Resende uzyskał kwalifikację olimpijską zajmując 1 miejsce 
(581+198,0). Dwukrotnie w cyklu pucharowym klasyfikowany był na 6 miejscu (w 2006 
roku w Guangzhu 583+191,7 i w 2008 w Rio de Janeiro (580+ 191,3) W rankingu 
światowym zajmował 12 miejsce. 

Drugie miejsce i medal srebrny zdobył najbardziej utytułowany zawodnik w tej 
konkurencji, reprezentant Niemec Ralf Schumann (46). Pierwszy, srebrny medal 
olimpijski zdobył w 1988 roku, w Seulu. Trzykrotnie wygrywał zawody olimpijskie: 
w 1992 roku, w Barcelonie, w 1996 roku, w Atlancie i w 2004 roku, w Atenach. 
Sześciokrotnie zdobywał medale Mistrzostw Świata: medale złote (w 1990 roku, 
w Moskwie i - w 1998 roku, w Barcelonie) srebrny medal (w 2002 roku, w Lahti) i medale 
brązowe (w 1986 roku, w Suhl i – w 1994 roku, w Mediolanie). W roku olimpijskim, 
w rankingu światowym zajmował 2 miejsce i należał do faworytów zawodów olimpijskich. 

Trzecie miejsce i brązowy medal zdobył także reprezentant Niemiec Christian Reitz 
(22), który sukcesy sportowe odnosił już będąc juniorem. Zdobył złoty medal podczas 
Mistrzostw Świata w 2006 roku w Zagrzebiu i w 2007 roku podczas Mistrzostw Europy 
w Granadzie. W 2008 roku trzykrotnie wystartował w zawodach Pucharu Świata 
zwyciężając w Rio de Janeiro (588+197,6) i w Mediolanie (591+203,0) oraz zajmując 
drugie miejsce podczas zawodów w Monachium (585+201,4). Po takich sukcesach 
zajmował 1 miejsce w rankingu światowym wyprzedzają swojego utytułowanego kolegę 
z reprezentacji. 

W finale tej konkurencji startowali także: 
· Leonid Ekimov (20) reprezentant Rosji i był to jego udział w drugiej konkurencji 

zawodów olimpijskich. Do rozgrywki finałowej zakwalifikował się na drugim miejscu 
z wynikiem 581 pkt. Dopiero czwarty wynik strzelania finałowego wykluczył go 
z walki o pozycje medalowe. Jego start w zawodach olimpijskich należy jednak 
zaliczyć do udanych. Dwa starty zakończył udziałem w finale konkurencji. W latach 
2005-2008 nie startował w tej konkurencji w cyklu zawodów Pucharu Świata. 

· Keith Sanderson (33) reprezentant USA, który kwalifikacje olimpijską uzyskał 
w 2007 roku podczas zawodów Pucharu Świata w Monachium (583+197,1). Po 
ustanowieniu nowego Rekordu olimpijskiego (583) w konkurencji podstawowej do 
strzelania finałowego przystępował z dwupunktową przewagą nad następnym 
zawodnikiem. Wynik rozgrywki finałowej (193,6) nie pozwolił zawodnikowi na 
utrzymanie pozycji medalowej. Od 2005 roku brał udział w rywalizacji, w cyklu 
zawodów Pucharu Świata. Stale poprawiał poziom osiąganych wyników sportowych. 
Podczas Mistrzostw Świata 2006 roku w Zagrzebiu został sklasyfikowany na 
5 miejscu (581+196,8). W cyklu zawodów pucharowych najwyższe, 3 miejsce zajął 
podczas zawodów 2007 roku w Monachium (583+197,1) i w tym samym roku 
5 miejsce podczas zawodów w Bangkoku (582+194,7). 

· Roman Bondaruk (34), drugi reprezentant Ukrainy. Kwalifikację olimpijską uzyskał 
w 2006 roku podczas zawodów Pucharu Świata w Monachium. Startował 
w większości zawodów Pucharu Świata. Dwukrotnie był sklasyfikowany na 
2 miejscu: w 2006 roku w Monachium (582+198,9) i w Mediolanie (585+195,2). 
W rankingu światowym zajmował 16 miejsce. Jego udział w finale zawodów 
olimpijskich był sukcesem. 

· Na pozycjach 7-8 sklasyfikowani zostali: Leuris Pupo (31) reprezentant Kuby i Alexei 
Klimow (31), reprezentant Rosji, aktualny rekordzista świata. 
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Najwyższe wyniki w gronie finalistów Igrzysk Olimpijskich w tej konkurencji uzyskali 
reprezentanci Niemiec. Christian Reitz, startując w zawodach Pucharu Świata tylko 
w 2008 roku, uzyskał średnią wynikową 588 pkt. Mógł z nim rywalizować jedynie Ralf 
Schumann, który w 13 startach uzyskał średnią wynikową 584,2 pkt. 

Zwycięzca, Oleksandr Petriv z Ukrainy uzyskał wynik na poziomie najlepszych 
rezultatów, które osiągał przez ostatnie trzy lata startów. W rywalizacji o pozycje 
medalowe utrzymał przewagę nad faworytami konkurencji. Roman Bondaruk był 
najbardziej aktywnym sportowo zawodnikiem, który startował 13 razy. Kubańczyk Pupo 
Leuris (7 m.) tylko 6 razy. Pupo zaczynał rywalizację od poziomu 570 pkt., by w 2008 
roku wystrzelać 587 pkt. 
 
Pistolet sportowy 30 + 30 strzałów, 25 m – kobiety 

Wystartowało 41 zawodniczek reprezentujących 27 Narodowych Komitetów 
Olimpijskich. 

Rekord świata (594) od 1994 roku należał do Diany Iorgovej, reprezentantki Bułgarii. 
Został ustanowiony podczas zawodów Pucharu Świata we Mediolanie. W 2002 roku 
reprezentantka Chin Luna Tao podczas Finału Pucharu Świata w Monachium uzyskała 
wynik równy rekordowi świata. Ta sama zawodniczka podczas zawodów olimpijskich 
2000 roku w Sydney ustanowiła Rekord Olimpijski wynikiem 590 pkt. 

Pierwsze miejsce w zawodach olimpijskich, w Pekinie zajęła 31-letnia 
reprezentantka gospodarzy Ying Cheng (585+208,4). Po ustanowieniu nowego 
Rekordu Olimpijskiego z fina-łem (793,4). Pokonała faworytki konkurencji, 
reprezentantkę Mongolii Gundegmaa Otryad prowadzącą po konkurencji podstawowej 
(590), po wyrównaniu Rekordu Olimpijskiego, czy Munkhbayar Dorisuren, 
reprezentantkę Niemiec, która ją wyprzedzała o dwa punkty. 

Ying Cheng systematycznie rozwijała się sportowo. Mistrzostwa Świata 2002 roku 
w Lahti zakończyła na 3 miejscu (583+104,2). Podczas Igrzysk Olimpijskich w Atenach 
2004 została sklasyfikowana na 4 miejscu (584+102,2). Podczas Mistrzostw Świata 
2006 roku w Zagrzebiu zdobyła złoty medal (591+201,8). Wielokrotnie była 
klasyfikowana na czołowych pozycjach w zawodach cyklu Pucharu Świata. 

Drugie miejsce zajęła reprezentantka Mongolii (30) Gundegmaa Otryad. Wcześniej, 
trzykrotnie startowała w Igrzyskach Olimpijskich: w 1996 roku, w Atlancie (5 m – 
580+101,3), w 2000 roku, w Sydney (6 m – 581+99,9), w 2004 roku, w Atenach (6 m – 
583+100,4). Podczas Mistrzostw Świata 2006 roku w Zagrzebiu zdobyła medal brązowy 
(581+204,2). W rankingu światowym zajmowała 3 miejsce. Wielokrotnie zajmowała 
czołowe miejsca w zawodach cyklu Pucharu Świata. 

Brązowy medal zdobyła Munkhbayar Dorisuren (39), reprezentantka Niemiec, która 
kwalifikację olimpijską uzyskała w 2006 roku podczas zawodów Pucharu Świata 
w Monachium, w konkurencji Ppn 40. W rankingu światowym zajmowała 12 pozycję. 
Niemka startowała już w zawodach olimpijskich. W 1992 w Barcelonie gdzie sięgnęła 
po brązowy medal, w 1996 roku w Atlancie, w 2000 roku, w Sydney i w 2004 roku, 
w Atenach, podczas których rywalizację zakończyła na 5 miejscu (583+101,3). Złoty 
medal zdobyła podczas Mistrzostw Świata 2002 roku w Lahti a w następnych 2006 
roku, w Zagrzebiu zajęła 5 miejsce (582+199,6). Rywalizując podczas Mistrzostw 
Europy zdobyła 2 srebrne medale (w 2003 roku w Pilźnie – 585+98,8, w 2007 roku 
w Granadzie -583+ 200,8). W zawodach cyklu Pucharu Świata zajęła 6 pozycji 
nagradzanych medalami (3-1-2). 

W finale tej konkurencji startowały także: 
· Reprezentantka gospodarzy Fengli Fei (26). Sukcesem zakończył się jej start 

podczas Mistrzostw Świata 2006 roku w Zagrzebiu (585+205,4). Zajmowała czołowe 
pozycje w zawodach Pucharu Świata: w 2005 roku zajęła 3 miejsce w Fort Benning 
(586+203,1), 2 miejsce w Mediolanie (585+206,4). W 2006 roku zajęła 3 miejsce 
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w Monachium (589+202,2) i 1 miejsce w Mediolanie (584+209,4), w 2007 roku 
sięgnęła po 2 miejsce w Monachium (583+202,1). 

· Maria Grozdeva (36), reprezentantka Bułgarii. Był to jej piąty start w Igrzyskach 
Olimpijskich. Rozpoczęła udziałem w 1992 roku w Barcelonie (18 m.), w 1996 roku 
w Atlancie zajęła dopiero 21 miejsce. W dwóch kolejnych startach zdobyła medale 
złote: w 2000 roku, w Sydney (589+101,3) i w 2004 roku, w Atenach (585+103,2). 
W tej konkurencji nie zdobyła medali Mistrzostw Świata. Wielokrotnie natomiast 
zdobywała medale w zawodach cyklu Pucharu Świata. 

· Zawodniczka Korei Północnej Yung Suk Jo (19). W rankingu światowym 
klasyfikowana na odległym, 64 miejscu. W zawodach kwalifikacyjnych brała udział 
tylko dwa razy osiągając przeciętne wyniki. Zakwalifikowanie się do finału 
olimpijskiego to jej życiowy sukces sportowy. 

· Tajlandka Tanyaporn Prucksakorn (18) do finału zakwalifikowała się jeden raz 
podczas testu przedolimpijskiego w Pekinie (8 m – 583+193,6). Podczas startu 
olimpijskiego zajęła 7 m uzyskując (582+195,7). 

· Sklasyfikowana na ósmym miejscu w finale zawodów olimpijskich 28-letnia 
reprezentantka Salwadoru Luisa Maida. W Igrzyskach Olimpijskich zadebiutowała 
w 2000 roku, w Sydney gdzie została sklasyfikowana na 41 miejscu. W cyklu 
zawodów Pucharu Świata nie była klasyfikowana w czołowej ósemce. 

 
Finalistki zawodów olimpijskich to mieszanka rutyny i młodości. Reprezentantka 

Bułgarii Maria Grozdeva startowała we wszystkich zawodach kwalifikacyjnych (17). 
Startujące w finale zawodów olimpijskich, będące w wieku juniorskim, zawodniczki 
z Korei Północnej i Tajlandii, wzniosły się na najwyższy poziom swoich możliwości 
sportowych. Grono zawodniczek uzupełniła, poprawiająca od 2006 swoje wyniki 
sportowe reprezentantka Salwadoru. Osiągnęła najwyższy wynik z pięciu startów 
kwalifikacyjnych. 
 
Pistolet pneumatyczny 40 strzałów, 10 m – kobiety 

Wystartowały 44 zawodniczki reprezentujące 31 Narodowych Komitetów 
Olimpijskich. 

Rekord świata należy od 1998 roku do reprezentantki Rosji Svetlany Smirnowej 
(393). Rekord świata z finałem (493,5) ustanowiła w 1999 roku reprezentantka Chin Jie 
Ren. Rekord olimpijski do zawodów olimpijskich w Pekinie (390) należał do 
reprezentantki Rosji Mariny Logvinenko i zawodniczki z Chin Luna Tao. Rekord 
olimpijski z finałem (490,1) należał do reprezentantki Rosji Olgi Klochnevej. Podczas 
zawodów olimpijskich w Pekinie oba rekordy olimpijskie zostały poprawione. 

Pierwsze miejsce wywalczyła zawodniczka z Chin (24) Wenjun Guo (390+102,3). 
Szalę zwycięstwa przechyliła na swoją stronę osiągając najlepszy wynik w rozgrywce 
finałowej, ustanawiając nowy Rekord Olimpijski z finałem (492,3). Na arenie 
międzynarodowej pojawiła się w 2007 roku sięgając po 5 miejsce podczas Pucharu 
Świata w Sydney (383+99,3) i po 4 miejsce podczas zawodów pucharowych 
w Monachium (385+101,9). W 2008 roku podczas testu przedolimpijskiego uzyskała 
bardzo słaby wynik (374) by zwyciężać w dwóch kolejnych startach: w Monachium 
(389+102,1) i w Mediolanie (389+102,4). W rankingu światowym zajmowała 1 miejsce. 

Drugie miejsce przypadło reprezentantce Rosji (32) Natalii Paderinej (391, nowy 
Rekord Olimpijski + finał 98,1). Był to jej drugi udział w zawodach Olimpijskich. Podczas 
pierwszego w Atenach zakwalifikowała się do finału konkurencji i zajęła 5 miejsce 
(386+95,9). Była na trzecim miejscu w rankingu światowym. Podczas Mistrzostw Świata 
2006 roku w Zagrzebiu zdobyła złoty medal (387+99,9), tam też uzyskała kwalifikację 
olimpijską. W Finałach Pucharu Świata zwyciężała dwukrotnie: w 2006 roku, w Granadzie 
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i w 2007 roku, w Bangkoku. W zawodach Pucharu Świata w 2008 roku zajęła 3 miejsce 
w Monachium (388+97,8). 

Trzecie miejsce z wynikiem (386+101,4) wywalczyła reprezentantka Gruzji Nino 
Salukvadze (39). Był to jej szósty start w Igrzyskach Olimpijskich. Po swój pierwszy 
medal olimpijski sięgnęła podczas Igrzysk w Seulu i był to medal srebrny. Wielokrotnie 
zajmowała czołowe pozycje w cyklu zawodów Pucharu Świata. Zdobyła srebrne medale 
podczas Mistrzostw Europy: w Estonii 2005 (387+98,3) i w Szwajcarii 2008 (388+97,8). 

W finale tej konkurencji startowały także: 
· Viktoria Chaika z Białorusi (27). Był to jej trzeci start w Igrzyskach Olimpijskich, 

podczas którego osiągnęła najwyższą lokatę w klasyfikacji końcowej (4 m –
384+98,0). Podczas Mistrzostw Świata w Zagrzebiu zdobyła brązowy medal 
(384+101,1) i był to także jej najlepszy start w Mistrzostwach Świata. W cyklu 
zawodów Pucharu Świata zwyciężała w 2005 roku, w Fort Benning (390+101,2). 
Podczas tych zawodów uzyskała kwalifikację olimpijską. W 2007 roku, zwyciężyła 
w Monachium (390+98,4), a w 2007 roku, w Fort Benning zajęła miejsce 
3 (382+100,7). 

· Mirosława Sagun-Lewandowska (37), reprezentantka Polski. W Igrzyskach 
Olimpijskich startowała po raz trzeci. W Barcelonie zajęła 8 miejsce a w Sydney 16. 
Kwalifikację olimpijską uzyskała zajmując 4 miejsce (383+100,0) podczas zawodów 
Pucharu Świata 2007 roku w Sydney. W tym samym roku w Bangkoku zajęła 
2 miejsce (387+99,7) a w 2008 roku w Monachium ponownie zajęłą 2 miejsce 
(389+100,9). W rankingu światowym była na drugim miejscu. 

· Reprezentantka Serbii Jasna Sekarić (42). Start w Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie 
zapewniła sobie bardzo wcześnie uzyskując kwalifikację olimpijską już w 2005 roku 
podczas zawodów Pucharu Świata w Monachium (389+97,2). Udział w finale 
zawodów olimpijskich nie był dla niej sukcesem wcześniej bowiem, w tej 
konkurencji, zdobywała medale olimpijskie: w 1988 roku, w Seulu - medal złoty, 
w 1992 roku, w Barcelonie, w 2000 roku w Sydney i w 2004 roku, w Atenach 
(387+96,3) medale srebrne. Czterokrotnie zdobywała medale Mistrzostw Świata 
a osiem razy medale Mistrzostw Europy. 

· Zawodniczka z Finlandii Mira Nevansuu (23) młoda zawodniczka, która zdobywając 
srebrny medal podczas Mistrzostw Europy 2007 w Deauville (382+98,7) uzyskała 
kwalifikację olimpijską. W sportowym dorobku miała także 3 miejsce w zawodach 
Pucharu Świata 2007 roku w Monachium (398+98,1) i 4 miejsce w 2008 roku 
w Monachium (384+100,4). W rankingu światowym zajmowała 14 miejsce. 

· Reprezentantka Mongolii Munkzul Tsogbadrah (27). Kwalifikację olimpijską uzyskała 
w 2006 roku zajmując 6 miejsce podczas Mistrzostw Świata w Zagrzebiu. 
Zawodniczka bez znaczącego dorobku sportowego w tej konkurencji. W zawodach 
Pucharu Świata w 2006 roku zajęła 7 miejsce w Monachium (388+94,4) a w 2007 
roku miejsce 8 Tajlandii (385+96,6). Po medale sięgała w zawodach Pucharu Świata 
w konkurencji Psp 30+30. 

 
W okresie kwalifikacyjnym najczęściej startowała Serbka Jasna Sekarić (16) ona też 

osiągnęła najwyższą średnią wyników. Najniższą liczbę startów odnotowała 
zawodniczka z Finlandii (4) a najpóźniej do rywalizacji dołączyła zwyciężczyni 
konkurencji Chinka Wenjun Guo. Wszystkie zawodniczki osiągnęły średnią wyników 
powyżej 380 pkt. Najwyższe wyniki (390) w okresie kwalifikacji odnotowała Viktoria 
Chaika z Białorusi. 
 

W Igrzyskach Olimpijskich wzięli udział reprezentanci Polski. Trójka zawodników 
wystartowała w czterech konkurencjach olimpijskich (Pdw 60 M, Ppn 60 M, Psp 30+30 
K, Ppn 40 K). 
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Udział Mirosławy Sagun-Lewandowskiej został przedstawiony wcześniej, jako że 
była finalistką konkurencji Ppn 40 (384+97,3) zajmując ostatecznie 5 miejsce. 

Sławomira Szpek uczestniczyła w Igrzyskach Olimpijskich pierwszy raz. W okresie 
2005-2008 w konkurencji Psp 30+30 wystartowała 13 razy. Podczas zawodów Pucharu 
Świata w 2008 roku, w Monachium zajęła 2 miejsce (584+201,7). W 13 startach 
uzyskała średnią wyników 575,7. W zawodach olimpijskich zajęła 27 miejsce 
z wynikiem 575. 

W konkurencji Ppn 40 w cyklu olimpijskim wystartowała 12 razy. W zawodach cyklu 
Pucharu Świata do finału zakwalifikowała się podczas startu w Mediolanie, w 2005 roku 
(384+96,1). W 12 startach uzyskała średnią wyników 377,0. W zawodach olimpijskich 
zajęła 30 miejsce z wynikiem 378. 

Wojciech Knapik pierwszy raz startował w Igrzyskach Olimpijskich 2004 roku 
w Atenach. Kwalifikację olimpijską, otwierającą drogę do Pekinu, uzyskał podczas 
Mistrzostw Europy w 2007 roku w Deauville gdzie zajął 5 miejsce. W cyklu olimpijskim 
2005-2008, w konkurencji Pdw 60 wystartował 12 razy uzyskując średnią wyników 
547,9. Podczas zawodów Pucharu Świata w 2007 roku, w Fort Benning zajął 8 miejsce 
(559+89,3). W innych zawodach kwalifikacyjnych osiągał wyniki od 536-560. 
W zawodach olimpijskich z wynikiem 543 został sklasyfikowany na 38 miejscu. 

W konkurencji Ppn 60 w zawodach kwalifikacyjnych wystartował 12 razy. Średnia 
wynikowa z tych startów wyniosła 577,9. W cyklu zawodów Pucharu Świata trzykrotnie 
kwalifikował się do finału konkurencji: w 2005 roku, w Changwon (7 m – 582+97,4), 
w 2006 roku, w Resende (5 m -581+100,2), w 2007 roku, w Fort Benning (8 m -
580+100,7). W zawodach olimpijskich z wynikiem 577 zajął 23 miejsce. 
 

Przedstawiając zawodników, którzy podczas Igrzysk Olimpijskich w Pekinie 
zakwalifikowali się do finału poszczególnych konkurencji, w dużym uogólnieniu 
pokazano ich dotychczasowy dorobek sportowy. Przedstawiono wszystkie wyniki 
indywidualne zawodników w cyklu olimpijskim 2005-2008, w zawodach, w których mogli 
wystartować przyszli uczestnicy zawodów olimpijskich. W pierwszych trzech latach tego 
okresu zawodnicy mogli zdobywać kwalifikacje olimpijskie. Ostatni 2008 rok to czas 
przygotowania zawodników i kierowania ich gotowości startowej na moment startu 
olimpijskiego. Zwrócono uwagę na czas uzyskania kwalifikacji olimpijskiej co mogło 
mieć wpływ na proces organizacji szkolenia zawodników. 

 
m/konk Pdw 60, 50 m, M Ppn 60, 10 m, M Psz 2x30, 25 m, M Psp 30+30, 25 m, K Ppn 40, 10m, K 

1 28 22 34 31 24 
2 36 28 46 30 32 
3 38 33 22 39 39 
4 26 24 20 jun. 26 27 
5 29 20 jun. 33 36 37 
6 45 32 34 19 jun. 42 
7 24 35 31 18 jun. 23 
8 x x 31 28 27 

śr. 32,3 27,7 31,4 28,4 31,4 
S. Sz.    34 34 
W. K. 28 28    

 
W powyższej tabeli zebrano informację o wieku finalistów poszczególnych 

konkurencji i reprezentantach Polski. 
W załącznikach 1, 2, 3, 4 i 5 zebrano wyniki finalistów poszczególnych konkurencji 

w okresie 2005-2008 jakie osiągnęli w zawodach Pucharu Świata i podczas Mistrzostw 
Świata w Zagrzebiu. Taka prezentacja pozwala na porównanie zawodników 
startujących w zawodach. Można ocenić rozkład i poziom wyników w poszczególnych 
zawodach. 
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W załącznikach 1 a, 2 a, 3 a, 4 a, 5 a, zestawiono wyniki finalistów poszczególnych 
konkurencji w zawodach wyznaczonych do porównań. W oparciu o takie zestawienie, 
dla zilustrowania drogi dochodzenia do finału olimpijskiego, wygenerowano wykres 
pozwalający na prześledzenie zmienności wyników każdego zawodnika indywidualnie 
i porównania poszczególnych zawodników. 

W załącznikach 1 b, 2 b, 3 b, 4 b, 5 b, zestawiono liczby startów i średnie wynikowe 
zawodników w poszczególnych latach cyklu olimpijskiego. Zestawiono liczby startów, 
najwyższe i najniższe wyniki finalistów olimpijskich w każdym roku oraz najwyższe 
wyniki w kolejnych latach. Zestawienia pozwalają na ocenę każdego zawodnika 
i porównania poszczególnych zawodników. 

W tabeli 1 zebrano zawodników reprezentujących poszczególne Narodowe Komitety 
Olimpijskie (NOK). Uporządkowano reprezentacje poszczególnych krajów według liczby 
zawodników następnie liczby konkurencji i liczby indywidualnych startów. Od pozycji 
1 do 28 znalazły się reprezentacje, które zdobywały punkty w nieoficjalnej punktacji 
olimpijskiej. 

W załączniku 6 celem zilustrowania klasyfikacji przedstawiono zestawienia miejsc 
1-8 wszystkich konkurencji olimpijskich w kolejności ich rozgrywania, w grupach boni 
i według płci. Zestawienia uzupełniono o pozycje reprezentantów Polski. 

W załączniku 7 w celu dokonania porównań przedstawiono wyniki finalistów 
poszczególnych konkurencji i reprezentantów Polski uczestniczących w zawodach 
olimpijskich na tle pozycji medalowych (odnosząc się do konkurencji podstawowej – kp), 
w odniesieniu do wyników rekordowych (WR, FWR, OR i FOR) a wyniki reprezentantów 
Polski do wyników rekordowych (RP, FRP). Zestawienie uzupełniono o najwyższe wyniki 
reprezentantów Polski w 2008 roku. 

W załączniku 8 zebrano rekordy ustanowione i wyrównane podczas Igrzysk 
w Pekinie. 

W załączniku 9 przedstawiono końcową klasyfikację medalową i nieoficjalną 
klasyfikację punktową Igrzysk w Pekinie. 

Z przedstawionej w opracowaniu informacji o finalistach zawodów olimpijskich 
w Pekinie wynika, że zawodnicy i ich trenerzy zastosowali różnorodne rozwiązania 
w planie organizacji szkolenia. Zróżnicowane były obciążenia startowe zawodników 
w cyklu olim-pijskim. Ze względu na brak informacji o innych startach taką opinię 
sformułowano w oparciu o wskazane wcześniej, wspólne dla wszystkich zawody 
kwalifikacyjne rozegrane w latach 2005-2008. Zróżnicowane były zasady kwalifikacji 
zawodników do składu ostatecznego reprezentacji poszczególnych krajów. Nie było 
decydujące kryterium wieku zawodników. Wśród uczestników zawodów olimpijskich 
znaleźli się zawodnicy będący w wieku juniorskim i wydaje się, że o ich starcie 
decydował aktualny poziom osiąganych wyników sportowych. 

Ocenę przedstawionego materiału pozostawiam zainteresowanym. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strzelectwo sportowe. Nowoczesne rozwiazania szkoleniowe. Zeszyt nr 5 (2008)  



 Droga do Pekinu. Konkurencje pistoletowe 31 
 
 

 
 
 
 

Strzelectwo sportowe. Nowoczesne rozwiazania szkoleniowe. Zeszyt nr 5 (2008)  



32 Ireneusz Uss  
 

 

Strzelectwo sportowe. Nowoczesne rozwiazania szkoleniowe. Zeszyt nr 5 (2008)  



 Droga do Pekinu. Konkurencje pistoletowe 33 
 

 

Strzelectwo sportowe. Nowoczesne rozwiazania szkoleniowe. Zeszyt nr 5 (2008)  



34 Ireneusz Uss  
 
 
 

 
 

Strzelectwo sportowe. Nowoczesne rozwiazania szkoleniowe. Zeszyt nr 5 (2008)  



 Droga do Pekinu. Konkurencje pistoletowe 35 
 

 

Strzelectwo sportowe. Nowoczesne rozwiazania szkoleniowe. Zeszyt nr 5 (2008)  



36 Ireneusz Uss  
 

 

Strzelectwo sportowe. Nowoczesne rozwiazania szkoleniowe. Zeszyt nr 5 (2008)  



 Droga do Pekinu. Konkurencje pistoletowe 37 
 
 

 
 

Strzelectwo sportowe. Nowoczesne rozwiazania szkoleniowe. Zeszyt nr 5 (2008)  



38 Ireneusz Uss  
 

 

Strzelectwo sportowe. Nowoczesne rozwiazania szkoleniowe. Zeszyt nr 5 (2008)  



 Droga do Pekinu. Konkurencje pistoletowe 39 
 

 

Strzelectwo sportowe. Nowoczesne rozwiazania szkoleniowe. Zeszyt nr 5 (2008)  



40 Ireneusz Uss  
 
 

 
 

Strzelectwo sportowe. Nowoczesne rozwiazania szkoleniowe. Zeszyt nr 5 (2008)  



 Droga do Pekinu. Konkurencje pistoletowe 41 
 

 

Strzelectwo sportowe. Nowoczesne rozwiazania szkoleniowe. Zeszyt nr 5 (2008)  



42 Ireneusz Uss  
 

 

Strzelectwo sportowe. Nowoczesne rozwiazania szkoleniowe. Zeszyt nr 5 (2008)  



 Droga do Pekinu. Konkurencje pistoletowe 43 
 
 

 
 

Strzelectwo sportowe. Nowoczesne rozwiazania szkoleniowe. Zeszyt nr 5 (2008)  



44 Ireneusz Uss  
 

 

Strzelectwo sportowe. Nowoczesne rozwiazania szkoleniowe. Zeszyt nr 5 (2008)  



 Droga do Pekinu. Konkurencje pistoletowe 45 
 

 

Strzelectwo sportowe. Nowoczesne rozwiazania szkoleniowe. Zeszyt nr 5 (2008)  



46 Ireneusz Uss  
 
 

 
 
 

Strzelectwo sportowe. Nowoczesne rozwiazania szkoleniowe. Zeszyt nr 5 (2008)  



 Droga do Pekinu. Konkurencje pistoletowe 47 
 
 
 
 

 
 
 
 

Strzelectwo sportowe. Nowoczesne rozwiazania szkoleniowe. Zeszyt nr 5 (2008)  



48 Ireneusz Uss  
 
 

 

Strzelectwo sportowe. Nowoczesne rozwiazania szkoleniowe. Zeszyt nr 5 (2008)  



 Droga do Pekinu. Konkurencje pistoletowe 49 
 

 

Strzelectwo sportowe. Nowoczesne rozwiazania szkoleniowe. Zeszyt nr 5 (2008)  



50 Ireneusz Uss  
 

Załącznik 8 
 
 

IGRZYSKA OLIMPIJSKIE Pekin 2008 – STRZELECTWO 
 

Rekordy ustanowione podczas Igrzysk w konkurencjach pistoletowych 

 
Ppn 40, 10 m – kobiety 
             

M-ce Nazwisko i imię Kraj Konk. Finał WR EWR FWR EFWR OR EOR FOR EFOR 

1. GUO Wenjun CHN 390 102,3       492,3  

2. PADERINA Natalia RUS 391 98,1     391    
             

Psp 30 + 30, 25 m – kobiety 
             

M-ce Nazwisko i imię Kraj Konk. Finał WR EWR FWR EFWR OR EOR FOR EFOR 

1. CHEN Ying CHN 585 208,4       793,4  

2. OTRYAD Gundegmaa MGL 590 202,2      590   
             

Psz 2 x 30, 25 m – mężczyźni 
             

M-ce Nazwisko i imię Kraj Konk. Finał WR EWR FWR EFWR OR EOR FOR EFOR 

1. PETRIV Oleksandr UKR 580 200,2       780,2  

5. SANDERSON Keith USA 583 193,6      583   
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