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Metodyka nauczania konkurencji  
pistolet sportowy 30+30 strzałów 

 
 

Strzelectwo sportowe to jedna z wielu dyscyplin sportowych, gdzie bardzo ważną 
rolę odgrywa opanowanie techniki wykonywanych czynności. Strzelectwo sportowe jest 
dyscypliną sportową, w której zawodnik musi wykonywać kolejno następujące po sobie 
jednakowe cykle ruchowe i zachować w nich zdolność do precyzyjnego i cyklicznego jej 
odtwarzania podczas treningu lub w czasie zawodów. 

Nauczanie techniki strzelania od początku winno być z góry zaplanowane i cały czas 
poddawane kontroli ze strony trenera i zawodnika (samoocena). Treningi winny być tak 
zaplanowane, by zawodnik stale podnosił swoje umiejętności, a nie wykonywał kolejne 
ćwiczenie, które niwelują złe nawyki wynikłe ze złego i chaotycznego szkolenia.  

Metoda nauczania to wypróbowany i systematycznie stosowany układ czynności 
nauczyciela i uczniów, realizowany świadomie w celu spowodowania złożonych zmian 
w osobowości uczniów [3]. Metodyka to zbiór zasad, sposobów (metod) wykonywania 
określonej pracy, kolejności postępowania [2]. 

Skuteczność nauczania zależy w znacznym stopniu od sposobu metody nauczania. 
Metoda to zbiór sprawdzonych wcześniej zasad postępowania w pracy z drugim 
człowiekiem. Zadaniem i celem współpracy na linii zawodnik-trener jest opanowanie 
techniki strzelania.  

Od początku nauczania trener występuje w roli osoby, która jest głównym 
i sprawdzonym źródłem wstępnych i głównych informacji związanych z opanowaniem 
techniki strzelania. 

Trener musi we właściwy sposób dobierać ćwiczenia i zadania dla zawodnika.  
Pokaz i słowa opisujące ćwiczenie muszą być indywidualnie dobrane do zawodnika. 

Właściwe posługiwanie się słowem, gestem, sprawna organizacja treningu, dobór 
ćwiczeń zmierza do celu, tak by z sumy tych działań powstało prawidłowe wyobrażenie 
ruchu i możliwości jej osiągnięcia, to zadanie dla trenera. 
 
Charakterystyka strzelania konkurencji 
 

Konkurencja pistoletu sportowego podzielona jest na dwie części. Część dokładną 
i część szybką. Konkurencję zwykle rozgrywa się w jeden dzień. Strzelanie serii 
strzelań szybkich może nastąpić dopiero po strzeleniu części dokładnej przez 
wszystkich zawodników. 

 
Zasady rozgrywania zawodów 
 
Część dokładna – 5 strzałów próbnych (jedna seria w czasie 5 minut), 30 strzałów 
(6 serii po 5 strzałów) ocenianych. Czas na serię 5-cio strzałową - 5 minut. Zawody 
rozgrywa się do tarczy pierścieniowej z wartościami strzałów od 1 do 10. 
 
Cześć szybka - 5 strzałów próbnych, 30 strzałów (6 serii po 5 strzałów) ocenianych. 
Zawody tej części rozgrywa się do tarczy pierścieniowej z wartościami strzałów od 5 do 10. 
Tarcze otwierają się na trzy sekundy, zamykają na siedem sekund. Taki cykl powtarzany 
jest pięciokrotnie. 
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Odległość do tarczy – 25m 
kaliber – 5,6 mm bocznego zapłonu, waga spustu – 1 kg 
Pistolet – spełniający wymagania zawarte w przepisach ISSF. 
Konkurencja jest rozgrywana w kategorii – kobiet (juniorki i seniorki) oraz mężczyzn 
(juniorzy). 
 
Pistolet sportowy część dokładna 
 
Kiedy zacząć? 

Zaczynamy na bazie treningów z pistoletu pneumatycznego. Nie wcześniej niż po  
3-5 miesiącach treningu z pistoletu pneumatycznego. Zawodnik musi znać zasady 
prawidłowego zgrywania przyrządów celowniczych. Wiedzieć jak poprawnie ustawić 
przyrządy celownicze w rejonie celowania. Opanować wyciskanie języka spustowego 
w stopniu co najmniej dobrym, pozbawionych niekontrolowanych napięć mięśni dłoni, 
palca wskazującego czy ramienia. 

Najlepszym okresem na rozpoczęcie treningu jest miesiąc styczeń-luty.  
O rozpoczęciu treningów z pistoletu sportowego w tych miesiącach decyduje 

jeszcze jeden fakt. Sporo zawodników z grup naborowych nie wytrwa do marca. Aspekt 
finansowy.  

Ci, którzy zostaną mogą rokować szanse na dalszy rozwój.  
 
Od czego zaczynamy? 
 
Postawa. 

Postawa dla zawodnika jest jego fundamentem. Dzięki prawidłowej postawie 
zawodnik może osiągnąć takie elementy jak: 
 powtarzalność w przyjmowaniu postawy 
 stabilność pistoletu w rejonie celowania 
 płynność w dokładnym wyciskaniu języka spustowego. 
 
 

Postawa – na co należy zwrócić uwagę: 
 
 Rozstaw stóp (ułożenie środka ciężkości) 
 układ bioder w stosunku do stóp i barków 
 ułożenie lewej ręki 
 ustawianie barków 
 ułożenie głowy 
 układ broń – prawe ramię 
 
 

 
 Rys. 1. Postawa strzelecka do strzelań 

dokładnych 
 

Dobrze ukształtowana postawa pozwoli na prowadzenie skutecznej walki sportowej 
przez cały czas trwania strzelania w czasie zawodów. Zwykle czas rozgrywania tej 
konkurencji lub treningu wynosi około jednej godziny. Zawodnicy w tym czasie 
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wykonują około 60 -100 złożeń. Warto dodać, że ponad 1/3 czasu konkurencji podczas 
zawodów zarezerwowana jest do oceny przestrzelin. Co bardziej „pilni” zawodnicy 
wykorzystują te przerwę do wykonywania złożeń „imitacyjnych” - bez pistoletu. Ma to 
zapewnić utrzymanie mięśni utrzymujących broń w ciągłym pobudzeniu do 
wykonywania pracy przez cały czas trwania strzelania. 

Zasadniczo postawa w pistolecie standardowym nie różni się od postawy przyjmowanej 
w pistolecie pneumatycznym. Ułatwieniem w tej postawie jest fakt, że treningi zwykle 
zaczynamy od broni przeznaczonej do szkolenia podstawowego - czyli od pistoletu 
Margolin, którego budowa (ciężar i ułożenie środka ciężkości w stosunku do chwytu) 
sprzyja osiągania znaczących postępów w pierwszej fazie nauczania strzelania, a przede 
wszystkim nie powoduje nienaturalnego wygięcia kompensacyjnego kręgosłupa. 

Dla zawodników słabszych można zastosować pistolet Margolin pozbawiony 
magazynka, zamka sprężyny oporo-powrotnej. Tak „odchudzony” pistolet nie sprawia 
trudności nawet słabym fizycznie zawodnikom jednocześnie w pełni spełnia warunki do 
treningu strzeleckiego. 
 
Chwyt broni 
 

Ucząc tego elementy należy zwrócić szczególna uwagę na powtarzalność 
wykonywanych czynności. Zawodnik zawsze musi chwytać broń w ten sam sposób i z ta 
sama siłą. 

Chwyt broni musi być powtarzalny i zapewnić zawodnikowi pełna kontrolę nad bronią 
w trakcie strzelania. 

Metodyka nauczania postawy. 
 pokaz postawy z bronią  
 zawodnik przyjmuje postawę bez broni – trener dokonuje korekty ustawienia 

i pomaga znaleźć optymalne ustawienie (ułożenie ciała) zawodnika do tarczy 
 jw z pistoletem 
 w celu uzyskania stabilizacji ciała i wyczucia równowagi należy przeprowadzić 

z zawodnikiem ćwiczenie według zasady odwróconego wahadła - zawodnik 
balansuje w przód i w tył przemieszczając środek ciężkości raz na palce, raz na 
pięty  

 przy drugim ćwiczeniu przenosi ciężar ciała z lewej na prawą i z prawej na lewą 
nogę. Pamiętać należy, że amplituda wychwiań z każdym cyklem musi być coraz 
mniejsza, aż doprowadzi zawodnika do ustabilizowanej postawy zapewniającej 
poczcie równowagi w postawie strzeleckiej. 

 w celu usunięcia niepotrzebnych napięć w postawie skierowanej do tarczy można 
zastosować następujące ćwiczenie – zawodnik samodzielnie przyjmuje postawę 
strzelecką z bronią celując w określony wcześniej punkt (koniecznie ze zgranymi 
przyrządami celowniczymi), następnie zamyka oczy na czas około 3-7 sekund, po 
tym czasie otwiera oczy i dokonuje oceny czy pozostał z bronią (wyznacznikiem 
będą prawidłowo ustawiona przyrządy celownicze) w miejscu sprzed zamknięcia 
oczu.  
Jeśli broń zmieniła miejsce to stosujemy następujące działania: 
- broń jest z prawej strony – postawę obracamy w lewo  
- broń jest z lewej strony – postawę obracamy w prawo 
- broń jest u góry – zmniejszamy rozkrok 
- broń jest z dołu – zwiększamy rozkrok  

Aby przyjęcie postawy zostało opanowane poprawnie zawodnik parokrotnie 
opuszcza i powraca na stanowisko, dokonując za każdym razem korekty ustawienia 
zapisując podstawowe informacje w zeszycie strzelań. 
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Co podlega naszej ocenie?  
1. Powtarzalność w przyjęciu postawy (sześc punktów kontroli postawy) 
2. stabilność postawy (mimowolne wychwiania ciała) 
3. ułożenie poszczególnych części ciała w stosunku do siebie 

Jeśli zawodnik prezentuje zadowalająca powtarzalność w wykonywaniu złożenia 
z bronią, to można przejść do następnego elementu jakim jest wyciskanie języka 
spustowego. 
 
Ułożenie palca na języku spustowym 

 

Palec powinien być tak ułożony, aby wektor ruchu 
zgięcia palca wskazującego był równoległy do osi lufy 
broni. 

Ułożenie palca pod „kątem” w stosunku do języka 
spustowego może spowodować niekorzystne ruchy 
broni podczas strzelania, co w konsekwencji skutkuje 
„odskokami” na tarczy. Jeśli od razu nie można „ułożyć” 
palca na języku spustowy należy dokonań regulacji 
spustu broni lub wymienić rękojeść na mniejszą lub 
większą 

Rys. 2 Ułożenie palca na 
języku spustowym 

 

 
Wyciskanie języka spustowego 
1. Nauka poprawnego wyciskania języka spustowego.  

Waga spustu w pistolecie sportowym wynosi 1 kg, zatem należy zawodnika dobrze 
zaznajomić z zasadami poprawnego pokonywania oporu na języku spustowym. 

 
Rys. 3. Krzywa siły nacisku palca na język spustowy 

Przed rozpoczęciem ćwiczeń z wyciskaniem języka spustowego należy zawodnikowi 
uświadomić, że wyciskanie języka spustowego jest procesem ciągłym, rozpoczynającym 
się w momencie ustawienia przyrządów celowniczych w rejonie celowania trwa dalej do 2-3 
sekund po strzale. 

Kolejnym ważnym elementem w nauce pokonywania oporu spustu jest ćwiczenie 
wykonywane wspólnie z trenerem.  

Polega to na tym, że zawodnik chwyta broń i kładzie palec na języku spustowym. 
Trener dokłada swój palec na palec zawodnika i wykonuje całą pracę związaną 
z pokonaniem oporu spustu. Zaletą tego typu pracy jest możliwość pokazania 
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w bezpośredni sposób zawodnikowi siły z jaką ma on samodzielnie pokonywać opór 
języka spustowego.  

Pamiętać należy, że w tym rodzaju broni opór języka spustowego rozłożony jest na 
dwie fazy: I-szy opór, to faza wstępna, II-gi opór faza właściwa, po której następuje strzał. 

 
 

Metodyka nauczania wyciskania języka spustowego 
 

 
Rys. 4 Wyciskanie języka spustowego w pozycji siedzącej 

Ćwiczenie 1 – zawodnik siedzi na ławce, opiera dłoń z pistoletem na prawym kolanie 
tak aby mógł obserwować ruch palca na języku spustowym. 
W trakcie wyciskania spustu zawodnik może odliczać od 1 do 6, gdzie 1 – to 
rozpoczęcie pracy na języku, 6 zwolnienie kurka spustowego 
 
Ćwiczenie 2 – jw opieramy dłoń na kolanie i zgrywamy przyrządy celownicze 
i wyciskamy język spustowy 
 
Ćwiczenie 3 – jw unosimy pistolet ponad kolano, zgrywamy przyrządy celownicze 
i wyciskamy język spustowy (w celu lepszej kontroli celowania i wyciskania języka 
 spustowego można na podłodze położyć biały ekran) 
 
Ćwiczenie 4 – zawodnik przyjmuje postawę strzelecką poza stanowiskiem strzeleckim 
(na przykład przed ścianą na strzelnicy, z zachowaniem zasad bezpiecznego 
obchodzenia się z bronią) i mając zgrane przyrządy celownicze wykonuje złożenie 
połączone z wyciskaniem języka spustowego 
 

Ten etap wymaga szczególnej uwagi i obserwacji ze strony trenera, gdyż błędy 
powstałe w tej fazie nauki są bardzo trudne do wyeliminowania w późniejszym etapie 
szkolenia.  

Miarą dobrego opanowania tego etapu szkolenia jest wykonanie złożenia 
z wyciskaniem pozbawionego niekontrolowanych ruchów broni w trakcie wyciskania języka 
spustowego. Ocenie podlega zachowanie muszki w szczerbinie przed, w trakcie strzału 
i po strzale. Ocena pracy wynika z obserwacji złożenia przez trenera, który stojąc z boku 
ma możliwość obserwacji wychwiań broni oraz zachowania się muszki w momencie 
strzału. 



150 Wojciech Kulmatycki  

 

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

 
 Rys. 5. Obserwacja ruchów mimowolnych broni podczas wyciskania języka spustowego  

 
Ćwiczenie 5 –  zawodnik przechodzi do zadań treningowych związanych z poprawnym 
celowaniem do tarczy 
Ćwiczenie 6 – wykonanie podczas jednego złożenia dwóch ustawień przyrządów 
celowniczych w rejonie celowania 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys 6. Rejon celowania do strzelań dokładnych 

Ćwiczenie 6 – strzelanie wykonujemy strzelanie do: 
 do kulochwytu 
 do białego ekranu 
 do figur geometrycznych (pasek pionowy, poziomy na tarczy, owal lub kwadrat) 
 do tarczy pierścieniowej 

 
Warto zwrócić uwagę, aby w początkowym okresie szkolenia skupić się przede 

wszystkim na kształtowaniu u zawodnika wysokiej powtarzalności w wykonywanych 
czynnościach. Miarą jego dobrej pracy zawodnika będzie równomierny rozrzut strzałów na 
tarczy pierścieniowej czy do tarcz z figurami geometrycznymi na określonej powierzchni.  
Uwaga - nie należy zbyt szybko zawodnikowi pozwolić na korzystanie z lunety w celu 
obserwacji pojedynczych strzałów. 
Zasada - Im lepsza statyka, tym mniejszy rejon celowania. 

 
Algorytm złożenia. 
Uzyskanie wysokich wyników związane jest z uzyskaniem przez zawodnika 

zaplanowanej powtarzalności w wykonywanej pracy. Zatem zawodnik musi od trenera 
uzyskać informację na temat kolejności podejmowanych przez siebie czynności podczas 
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wykonywania złożenia na stanowisku strzeleckim. Aby złożenia były powtarzalne zawodnik 
musi stosować właściwy mu algorytm działań na stanowisku.  

Układając algorytm złożenia należy pamiętać, aby tak ułożyć czynności, by były 
powiązane ze sobą w logiczną całość, a zasadność jednej czynności wynikała 
z poprzedniej. 
 

DECYZJA O PODJĘCIU WALKI (ROZPOCZĘCIE ZŁOŻENIA) 
 
BALANS CIAŁA – STABILIZACJA POSTAWY 
 
 UŁOŻENIE PALCA NA SPUŚCIE 
 
  USTAWIENIE GŁOWY DO TARCZY 
 
   PODNIESIENIE RAMIENIA Z BRONIĄ 
 
    USTAWIENIE MUSZKI W SZCZERBINIE 
 
DOJAZD W REJON CELOWANIA 
 
 ZATRZYMANIE W REJONIE – STABILIZACJA 
  
  ROZPOCZECIE WYCISKANIA SPUSTU 
 
     STRZAŁ 
 
    WYTRZYMANIE PO STRZALE – OCENA PRACY 
 
     ODŁOŻENIE BRONI 
 
      ODPOCZYNEK - REGENERACJA 
 

Na co zwracamy uwagę i co oceniamy podczas strzelania?  
 Postawa przed podniesieniem pistoletu (układ ciała przed podniesieniem należy 

doprowadzić do takiej postawy w jakiej zawodnik oddaje strzał) 
 zgrywanie przyrządów celowniczych przed zatrzymaniem w rejonie celowania  
 (istnieją dwa sposoby na ustawianie przyrządów celowniczych w rejonie celowania 

pierwszy „od góry” - ustawiamy pistolet ponad tarczą i powoli opuszczając broń 
ustawiamy muszkę ze szczerbinką w rejonie celowania, drugi analogicznie tylko 
wszystkie czynności wykonujemy poniżej tarczy) 

 zatrzymanie broni w rejonie celowania (obowiązuje tu zasada „lejka” im bliżej rejonu 
celowania, tym mniejsze ruchy broni i większa kontrola przyrządów celowniczych) 

 rozpoczęcie pracy na języku spustowego (rozpoczęcie wyciskania powinno nastąpić 
nie później niż po 1-2 sekundzie po zatrzymaniu) 

 płynności pracy na spuście (patrz wykres Rys 3.) do momentu strzału i po strzale 
(tzw „wytrzymanie broni”) 

 strzał -podrzut broni; sprawdzamy czy broń zachowuje się miarę jednakowo 
podczas oddawania kolejnych strzałów 

 zachowanie się broni po strzale (dobry strzał to taki strzał, gdzie broń po strzale 
wraca w miejsce, gdzie znajdowała się tuż przed strzałem) 
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Wyżej wymienione czynności oceniamy przy strzelaniu do białego ekranu. 
Gdy uczeń osiągnie pożądana powtarzalność wykonywanych czynności wykonujemy 

strzelanie do tarczy. 
 
Przy strzelaniu do tarczy oceniamy: 

1. Moment rozpoczęcia wyciskania spustu (od zatrzymania w rejonie celowania). 
2. Czas oddania strzału (optymalny czas to 4-7 sekund). 
3. Zachowanie broni w momencie strzału (stabilność utrzymania broni). 
4. Wytrzymanie broni po strzale – ocena ustawienia muszki w szczerbinie). 
5. Układ przestrzelin w tarczy (układ owalny, symetryczny, odskoki od skupienia). 

 
Przy strzelaniach należy zawsze pamiętać, aby ilości amunicji na treningu stopniowo 

zwiększać, cały czas obserwując zachowanie zawodnika i jego pracę na stanowisku. 
 

Pistolet sportowy część szybka 
 
Strzelanie części szybkiej na zawodach w pistolecie sportowym polega na oddaniu 

pięciu strzałów próbnych i trzydziestu ocenianych (w sześciu kolejnych seriach po pięć 
strzałów w każdej serii do ruchomych). 

W każdej serii zawodnikowi pięciokrotnie ukazują się tarcze w czasie trzech sekund. 
Następnie tarcze odwracają się do zawodnika krawędzią i tak pozostają w bezruchu 
kolejne siedem sekund). Zawodnik w tym czasie musi opuścić broń do postawy „gotów” 
i czekać nieruchomo do następnego otwarcia. 

 
Postawa „gotów” – jest to postawa strzelca z ręką ustawioną pod kątem nie większym 

niż 45 stopni w stosunku do pionu (rys. 6). Pamiętać należy, aby zawodnik przed 
otwarciem tarcz stał nieruchomo. Szczególnie dotyczy to powolnego ruchu ramienia 
z pistoletem ku górze, gdyż taka sytuacja nosi znamiona falstartu i zawodnik może ponieść 
konsekwencje uwzględnione w regulaminie. 

 

 
 
Postawa GOTÓW 
 
 nieruchoma postawa 
 ręka pod kątem nie większym niż 45 

stopni w stosunku do pionu 
 mięśnie napięte do 

natychmiastowego płynnego 
podniesienia  

 wzrok skupiony na tarczy 
 postawa usztywniona na tyle aby 

zachować stabilność podczas 
podnoszenia ramienia do góry 
i w momencie strzału 

 

Rys. 7. Postawa „GOTÓW”  

 
45 stopni 



 Metodyka nauczania konkurencji pistolet sportowy 30+30 strzałów 153 

 

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

Charakterystyka strzelania części szybkiej 
 
Zawodnik w części szybkiej ma stosunkowo mało czasu na oddanie strzału. 
W trzech sekundach, w których tarcza ukazuje się zawodnikowi mieści się: 

1. reakcja na otwarcie tarcz, 
2. podniesienie ramienia wraz z pistoletem, 
3. kontrola przyrządów celowniczych przed dojazdem w rejon celowania, 
4. płynny dojazd pistoletu do rejonu celowania, 
5. zatrzymanie w rejonie celowania, 
6. płynne wyciskanie języka spustowego, 
7. strzał. 
 
Metodyka nauczania 
 
Ustawienie do tarczy 

Ćwiczenia zaczynamy od ustawienia się zawodnika w kierunku strzelania do tarczy. 
Należy pamiętać, że nie na wszystkich strzelnicach występuje prostopadłe ustawienie 
stanowiska względem tarczy (zwykle są to strzelnice, gdzie na jedną obrotnicę przypadają 
trzy stanowiska). Przy czterech stanowiskach trzeba zastosować kątowe ustawienie do 
tarczy. W rzeczywistości taka postawa to lekki (w prawo lub lewo) obrót całej postawy, 
w kierunku wybranej tarczy. 

 
Postawa 

„Najpierw technika, potem szybkość” - profesor Zbigniew Czajkowski. 
Rozpoczęcie nauki strzelania części szybkiej rozpoczynamy od wzorowego pokazu 

wszystkich czynności związanych z oddaniem strzału przez zawodnika, który reprezentuje 
co najmniej II klasę sportową.  

Ucząc postawy strzeleckiej poprzez pokaz działamy na zmysł wzroku.  
Bodźce wzrokowe uzupełniamy poprzez komentarz słowny. 
Tempo podnoszenia ramienia wraz z bronią do rejonu celowania.  
Ramię należy unosić płynnie w sposób zdecydowany, pozbawiony gwałtownych 

ruchów. Płynność wykonywanych czynności (od momentu startu do opuszczenia po 
strzale) stwarza możliwość do odpowiedniego wykorzystania czasu na czynności 
zmierzające do oddania strzału.  

 
Ćwiczenie 
1. Zawodnik stoi przed ścianą na strzelnicy ustawiony w postawie strzeleckiej, 

wykonuje złożenie z ramieniem podniesionym do góry w i zapamiętuje to miejsce, 
następnie opuszcza ramię w dół do kąta około 45 stopni, po 2-3 sekundach 
stopniowo i powoli podnosi ramię ku górze, aż do momentu ułożenia się dłoni 
w wybranym przez siebie miejscu. 

2. Wykonujemy ćwiczenie jw. Lecz trener ustala miejsce, gdzie zawodnik ma się 
zatrzymać (naklejka na ścianie zwykle na wysokości oczu zawodnika). 

3. Jw. Ćwiczenie wykonujemy w seriach po 3,4 lub 5 powtórzeń w serii. 
4. Do ćwiczeń dodajemy odliczanie, w pierwszej fazie trener pomaga zawodnikowi 

w płynnym podnoszeniu poprzez odliczanie; odliczanie polega na tym, iż na „1” 
zawodnik powoli podnosi ramie ku górze, na „dwa” kontynuuje ponoszenie, na „trzy” 
zaczyna powoli hamować, na „cztery” zatrzymanie w rejonie celowania. 

5. Po zatrzymaniu należy chwilę odczekać, aby zawodnik dokonał samooceny 
wykonanego ćwiczenia. 
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Po opanowaniu w/w ćwiczeń dodajemy ćwiczenia z pistoletem. 
W pracy z zawodnikiem należy zwrócić szczególna uwagę, aby nauczyć zawodnika 

powrotu w wybrane przez siebie miejsce, czyli w miejsce, w którym chciałby oddać strzał. 
Często zawodnicy strzelający konkurencję pistoletu szybkostrzelnego przed strzeleniem 
serii unoszą pistolet do pierwszej sylwetki, i zgrywają przyrządy celownicze w ten sposób 
jakby chcieli zapamiętać to miejsce i „wrócić” w nie za parę sekund.  

Taka sytuacja jest wynikiem kształtowania nawyku ruchowego, który jeśli jest 
powtarzany w sposób prawidłowy może stanowić o uzyskaniu przez zawodnika wysokiego 
rezultatu sportowego. 
 
Celowanie do tarczy. Część szybka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. 8 Rejon celowania (zielone pole)  

do tarczy w części szybkiej 
Rys. 9 Ustawienie przyrządów celowniczych 

na tarczy w części szybkiej 

Zawodnik powinien działać w myśl zasady „ZAPAMIETAJ I WRÓĆ”. 
W trakcie nauczania części szybkiej pistoletu sportowego należy nauczyć zawodnika 

zgrywania przyrządów celowniczych na tarczy. W żadnym wypadku nie wolno mu 
„zgrywać” przyrządów, gdy ramię jest na dole pod kątem 45 stopni.  

Powód jest bardzo prosty. Układ widzenia przyrządów celowniczych przez strzelca przy 
kącie 45 (postawa GOTÓW) nie jest taki sam jak przy kącie 90 stopni (celowanie do 
tarczy).  

Powodem takiej sytuacji jest fakt, że oś oka nie pokrywa się z osia ramienia. 

  
a) przed wejściem do tarczy, 

„zapamiętanie” postawy 
b) opuszczenie ramienia  

wzrok ustawiony na tarczę 

Rys. 9. Postawa do strzelań części szybkiej 
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Ćwiczenia z pistoletem 
 podniesienie pistoletu bez limitu czasowego w wybrane miejsce przez zawodnika 

(kulochwyt) 
  podniesienie broni w stronę kulochwytu połączone z odliczaniem w myślach „na 

cztery” 
 podniesienie broni do białego ekranu, bez odliczania i z odliczaniem 

Oddychanie 

Oddychanie prowadzimy w ten sposób, aby po strzale wykonać 1-2 oddechy (niezbyt 
głębokie) i tuż przed przyjęciem postawy „gotów” wykonać lekki wydech i przejść do fazy 
bezdechu. Bezdech kończymy sekundę po wykonaniu strzału.  

Strzelanie 

Praca na spuście – technika pracy palca wskazującego na języku spustowym polega 
na tym, że strzelec oczekując otwarcia tarczy wykonuje wstępny nacisk na język spustowy. 

 
Zawodnicy stosują dwa sposoby pracy na języku spustowym. 
Pierwszy – po zatrzymaniu w rejonie celowania zawodnik płynnie wyciska język 

spustowy, aż do strzału. 
 

 

 

 

 

 

 

Drugi – po otwarciu tarczy, podnosząc rękę z bronią zaczyna naciskać na spust w fazie 
wyhamowywania i dojazdu do rejonu celowania, tak by w momencie zatrzymania broni 
w rejonie padł strzał. Czas pracy na spuście zależy od „długości” spustu, siły nacisku 
palca zawodnika i oporu języka spustowego. Poniższy wykres obrazuje drugi sposób 
wyciskania języka spustowego. 
 

 

 

 

 

 
 

Metodyka nauczania 

 zaczynamy od strzelania do kulochwytu 
 wykonujemy strzelania do białego ekranu 
 następnie do figur geometrycznych (biały ekran z poziomym czarnym paskiem) 
 tarcza pierścieniowa 

W/w strzelania przeprowadzamy do tarczy nieruchomej. 

Podnoszenie broni Wyciskanie j. spust. Wytrzymanie  

strzał 

3 sek. 2 sek. 1 sek. Start 

Zatrzymanie 

Podnoszenie broni Wyciskanie j. spust. Wytrzymanie  

strzał 

3 sek. 2 sek. 1 sek. Start 

Zatrzymanie 

Podnoszenie broni Wyciskanie j. spust. Wytrzymanie  

3 sek. 2 sek. 1 sek. Start 

Zatrzymanie 

strzał 
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Czynnikiem oceniającym stopień opanowania techniki przez zawodnika będzie rozrzut 
strzałów na tarczy. Im mniejszy, tym lepiej. Ważne jest, aby nie przechodzić 
z zawodnikiem do strzelań do tarcz obrotowych, gdy ten nie osiągnie skupienia na 
tarczy wielkości pola „7”.  

Po spełnieniu tego kryterium można przejść z zawodnikiem do strzelań do tarcz 
obrotowych. 

W trakcie nauki musimy pamiętać, aby zawodnik obowiązkowo przed każdym 
oddanym strzałem lub serią (2,3,4,5-cio strzałową) wykonał złożenie poprzedzające 
(w myśl zasady „zapamiętaj i wróć”). 

Od czego zacząć? 

Od jednego strzału powtarzanego w ciągu treningu np. 35 razy. Wykonujemy 
wszystkie czynności związane z oddaniem strzału, czyli załadowanie magazynka, 
przeładowanie broni, przyjęcie postawy strzeleckiej, wykonanie złożenia 
poprzedzającego, przyjęcie postawy „Gotów”, podniesienie broni, oddanie strzału, 
wytrzymanie po strzale i opuszczenie broni.  

Oddajemy strzał przy pierwszym ukazaniu się tarcz. 
Na następnym treningu oddajemy po dwa strzały w serii. W pierwsze i drugie 

otwarcie tarcz. 
 

Trzy strzały.  

Tutaj strzelamy w pierwsze, trzecie i piąte otwarcie tarcz, pamiętając, że po 
pierwszym i trzecim otwarciu tarcz broń opieramy na pulpicie i odpoczywamy. Po 
drugim i czwartym zamknięciu się tarcz zawodnik wykonuje złożenie poprzedzające. 

Cztery strzały można oddać w następujący sposób, że strzelamy w 1 i 2 otwarcie 
tarcz – przerwa- następnie czwarty i piąty strzał. 

Pamiętać należy aby zbyt szybko nie obarczać zawodnikami pięcioma strzałami, 
gdyż może nie wytrzymać kondycyjnie i technicznie pięciu strzałów. 

Jak zawodnik opanuje dobrze technikę strzelania i uzyska jednorodne skupienie 
w tarczy można przejść do strzelania pięciu strzałów serii oraz strzelania na wynik. 

Nauczanie techniki strzelania musi być procesem zaprogramowanym z jasno 
wytyczonym celem głównym i celami pośrednimi do osiągnięcia na poszczególnych 
etapach szkolenia.  

Działajmy w myśl zasady od prostego do złożonego. Pokaz powinien być jasny 
i prosty, a ćwiczenia odpowiednio dobrane do poziomu i umiejętności zawodnika.  

W szkoleniu musimy także pamiętać, że trakcie szkolenia musimy zachować 
cały czas kontrolę postępów uzyskiwanych przez podopiecznych. W pracy 
z zawodnikiem nie można sztywno trzymać się ustalonych wcześniej założeń. Jeśli 
sytuacja wymaga zmian, należy je uwzględnić, gdyż nie wszystko jesteśmy przewidzieć 
i zaplanować. 
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