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Trening wysokościowy w strzelectwie sportowym  
– badanie pilotażowe 

 
„Jeżeli będziemy robić to, co wczoraj, będziemy przegrywać. 

Jeżeli będziemy robić to, co inni robią, będziemy rywalizować. 
Jeżeli do tego dodamy własną inicjatywę – będziemy zwyciężać”. 

prof. Z. Czajkowski 
 

Szukanie nowych rozwiązań szkoleniowych na każdym etapie daje możliwość 
zwiększania szans przybliżania się sportowca do maksymalnych rezultatów. 

Czy trening wysokościowy, tak często stosowany w innych dziedzinach sportu, 
sprawdza się również w strzelectwie sportowym?  

Wysiłek w strzelectwie sportowym mieści się całkowicie w I strefie metabolicznej 
(wysiłki tlenowe). Charakteryzuje się sensoryczno – antycypacyjnym przebiegiem 
warunkowym, wysoką koordynacją typu ręka – oko oraz sprawnością procesów 
myślowych. Wymagania stawiane zawodnikowi to dobra ostrość spostrzegania, 
głębokość widzenia, szybkość reakcji, poczucie równowagi i kierunku ruchu. 
Wymagana jest doskonała wrażliwość kinetyczna, równoważna i dotykowa oraz stałość 
nawyku ruchowego. Występujące ruchy mają charakter standardowy o prostej 
strukturze, małym zróżnicowaniu i zamkniętym nawyku. W wysiłkach o małej 
intensywności, określanych także jako wysiłki statyczne – utrzymanie ciężaru 
(Kozłowski, Nazar 1984), przeważają procesy tlenowe przemian biochemicznych 
(Naglak 1987). Średnie wartości tętna, jak wynika z pomiarów przeprowadzonych 
w trakcie zawodów, wahają się w granicach od 97 do 121 uderzeń na minutę. Różnice 
w wartościach tętna wynikają przede wszystkim ze stanów emocjonalnych, na które 
wpływ ma doświadczenie zawodnika i poziom wyszkolenia (Gesse, 1992). 

Wysoka sprawność funkcjonalna zespołu krążeniowo-oddechowego stanowi jeden 
z warunków niezbędnych do osiągnięcia odpowiedniej wydolności i determinuje 
w dużym stopniu zaspokojenie potrzeb energetycznych pracującego psychicznie 
i fizycznie organizmu. W trakcie celowania strzelec musi przy każdym strzale wstrzymać 
oddech na ok. 5-20 sekund. Statyczna praca mięśni utrudnia przepływ krwi, powodując 
lokalne niedotlenienie organizmu i szybsze jego zmęczenie. Obok zmęczenia 
fizycznego występuje również zmęczenie psychiczne spowodowane monotonicznością 
treningu. Strzelec na każdym treningu wykonuje od kilkudziesięciu do nawet kilkuset 
jednakowo wyglądających złożeń do strzału. Nie sprzyja to uzyskaniu niezbędnego 
stanu koncentracji w momencie oddania strzału. 
 

Prowadzone badania miały ustalić możliwość uzyskania realnych i wymiernych 
korzyści stosowania treningu wysokościowego w strzelectwie sportowym. 
 
Pytania badawcze 
1. Jakie efekty fizjologiczne powoduje trening strzelecki w warunkach górskich? 
2. Jak długo powinien trwać trening wysokościowy, aby osiągnąć korzystne efekty 

fizjologiczne? 
3. Jak długo utrzymują się efekty treningu wysokościowego? 
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Hipotezy 
Prowadzony trening powinien zwiększyć możliwość: 

 dotlenienia narządów organizmu odpowiedzialnych za prawidłowe oddanie strzału, 
co spowoduje skrócenie czasu reakcji ręka – oko, 

 poprawienia ostrości widzenia, co wpłynie na procesy celowania, 
 dotlenienia obszarów odpowiedzialnych za procesy myślowe, co wpłynie pośrednio 

na taktyczne rozegranie konkurencji, 
 dotlenienia mięśni odpowiedzialnych za prawidłowe utrzymanie postawy strzeleckiej 

– co powinno zmniejszyć tremor mięśniowy i zwiększyć możliwość przetrzymania 
oddania strzału, 

 wydłużenia pracy bez utraty substratów energetycznych w konkurencjach dłuższych 
(cięższych) 3x20, 3x40, pdw, 

 wzmocnienia odporności emocjonalnej, co wpływa na szybkość podejmowania 
decyzji, koncentrację i skupienie uwagi (największy czynnik odpowiedzialny za efekt 
na strzelnicy, szczególnie podczas finału). 

 
Grupę badaną stanowili zawodnicy kadry wojewódzkiej Łodzi (w tym też zawodnicy 

kadry narodowej), łącznie 9 osób. Badania wydolnościowe przeprowadzono 
w Zakładzie Medycyny Sportowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi a wszystkie 
badania laboratoryjne w jednym ośrodku.  

Program badań podzielono na trzy etapy.  
 I etap badań   

Badania laboratoryjne krwi, badania wydolnościowe, sprawdzenie czasu reakcji 
i tremoru mięśniowego w Łodzi (161,8-278,5 m n.p.m.). 

 II etap badań  
Wyjazd do Szklarskiej Poręby (od 440 do 886 m n.p.m.). Przeprowadzono tam 
treningi z bronią na trenażerach Scatt, oraz treningi ogólnorozwojowe – turystyka 
piesza po terenie górskim i treningi relaksacyjne. Kontrolowano tam również czas 
reakcji i tremor mięśniowy z wykorzystaniem oprogramowania firmy OMI oraz 
badano tętno spoczynkowe po przebudzeniu. W trakcie tego etapu monitorowano 
dietę wszystkich badanych. 

 III etap badań   
Badania laboratoryjne krwi i pomiar czasu reakcji oraz tremoru mięśniowego w 1, 2 i 3 
tygodniu po treningu wysokościowym oraz przeprowadzenie badań wydolnościowych 
po pierwszym tygodniu pobytu w Łodzi. Kontrolowano również poziom sportowy 
zawodników (ocena wyników startów w zawodach w tym okresie).  

 
Dyskusja 

Zainteresowanie treningiem wysokogórskim (bardziej adekwatna nazwa 
wysokościowym) ze strony nauki i sportu rozpoczęło się na poważnie w momencie, 
kiedy Międzynarodowy Komitet Olimpijski przyznał miastu Meksyk, leżącemu na 
wysokości około 2300 m n.p.m., prawo organizowania Igrzysk Olimpijskich w 1968 roku. 
Skuteczne rozwiązanie problemu adaptacji do wysiłku na dużej wysokości nabrało 
konkretnego wymiaru – stworzyć bowiem mogło dodatkowe szanse w rywalizacji 
o medale. Po zakończeniu Igrzysk Olimpijskich w Meksyku pojawiła się idea planowego 
wykorzystania treningu wysokościowego do zwiększenia osiągnięć na nizinach.  

Wielu zawodników uprawiających dziedziny sportu oparte na wytrzymałości, takie 
jak triatlon, biegi długodystansowe, kolarstwo szosowe czy narciarstwo biegowe, 
podejmuje trening wysokościowy dla poprawy swoich możliwości wysiłkowych. Dzisiaj 
wiadomo już, że trening wysokościowy, a konkretnie warunki w jakich przebiega, 
oddziaływają silnie stymulująco na poszczególne układy organizmu. 
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Pierwszą próbę analizy tego tematu na gruncie strzelectwa sportowego podjęto 
w latach 90-tych w Zakładzie Medycyny Sportowej Wojskowej Akademii Medycznej. 
Niestety w wyniku śmierci autora projektu i rozwiązania WAM badania zostały 
przerwane. Na dzień dzisiejszy brak jest istotnych doniesień naukowych dotyczących 
tego zagadnienia zarówno w kraju jak i poza jego granicami.  

Mimo, iż obecnie przebadano bardzo niewielką liczbę zawodników, wyniki wydają 
się być bardzo obiecujące. Zarówno badania wydolnościowe (tab. 1), jak i badania krwi 
wykazały pozytywne istotne zmiany już po czterodniowym pobycie w górach. 
U wszystkich zawodników poziom hematokrytu podniósł się wraz ze wzrostem 
hemoglobiny i płytek krwi. Liczba erytrocytów i leukocytów również wzrosła. 
U większości zawodników stwierdzono przy tym istotny spadek wartości żelaza 
w surowicy krwi. Podczas treningu w górach z bronią tremor mięśniowy oraz czas 
reakcji wyraźnie uległ wydłużeniu, jednak w pierwszym i kolejnych tygodniach po 
powrocie znacznie poprawił się w stosunku do wartości wyjściowych.  
 

Tab. 1. Uśrednione wyniki badań wydolnościowych 

Termin 
RR 
sp 

Rr 
wys 

PWC 
(W) 

PWC/
kg 

VO2 85% 
(l/min) 

VO2/kg 
(ml/min/kg) 

HR sp. 
HR 
wys 

restytucja 
2min 

restytucja 
4min 

Uwagi 
BMI 

V.2010 112/70 172/74 130 1,98 2,48 37,86 88,8 160,8 127 109,4 22,94 

VI.2010 107/69 178/72 139 2,124 2,62 40 85,8 157 138,2 108,4 23,2 

 

1
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hematokryt

41,88%

44,38%
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40,00%
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Wykres 1. Hematokryt 

1
2

3
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230
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Wykres 2. Płytki krwi 
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Wykres 3. Leukocyty, erytrocyty 
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Wykres 4. Hemoglobina 
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Wykres 5. Żelazo, sód 
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Wykres 6. Magnez, potas, wapń 

 

czas reakcji

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

1 2 3 4 5 6 7 8 9

kolejni zawodnicy

w
ar

to
ść 1 badanie

2 badanie

 
Wykres 7. Badanie czasu reakcji 

 
Wśród osób poddanych treningowi wysokościowemu z bronią w pierwszych trzech 

tygodniach po treningu wysokościowym poprawiono 6 rekordów życiowych oraz 
wyrównano również 6 rekordów życiowych. 

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na potrzebę opracowania nowego 
modelu treningu dla strzelców w górach, uwzględniającego zarówno odpowiednią 
wysokość, jak i czas jego trwania. Wydaje się, że optymalnym czasem treningu 
wysokościowego w strzelectwie jest okres trzech tygodni w warunkach właściwych dla 
Szklarskiej Poręby i Hali Szrenickiej. Trening taki powinien składać się z trzech etapów:  
 I etap – w pierwszym tygodniu tylko praca ogólnorozwojowa (wchodzenie 

i schodzenie przy maksymalnym wykorzystaniu gradientu ciśnień) z uwagi na 
trwające procesy aklimatyzacji, opóźnione czasy reakcji i wydłużenie czasu decyzji 
o oddaniu strzału, 

 II etap – w drugim tygodniu praca ogólnorozwojowa o mniejszej intensywności i na 
jednej wysokości z elementami treningu specjalistycznego z bronią – trening 
bezstrzałowy, 

 III etap – w trzecim tygodniu minimalizacja treningu ogólnorozwojowego, praca 
specjalistyczna z bronią na trenażerach lub z tarczami elektronicznymi (Rys. 1. 
Wyniki badań tremoru mięśniowego). 

 



46 Grzegorz Pietrzyk, Włodzimierz Łuczyński  

 

Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwiązania szkoleniowe), zeszyt nr 7, Wrocław, 2010 

1 badanie      

    

 

2 badanie      

    

 

Rys. 1. Wyniki badań tremoru mięśniowego 
 
Wnioski  
1. Nawet krótkotrwały trening ogólnorozwojowy zawodnika strzelectwa sportowego 

w warunkach obniżonego ciśnienia parcjalnego tlenu powoduje istotnie korzystne 
zmiany fizjologiczne organizmu. 

2. Trening z bronią w okresie wczesnej aklimatyzacji powoduje opóźnienie czasu 
reakcji i decyzji o oddaniu strzału, jednak po zejściu na niziny prawie natychmiast 
poprawia się przekraczając wartości wyjściowe. 

3. Korzystne parametry fizjologiczne organizmu, uzyskane z przeprowadzonych 
treningów w górach, utrzymują się co najmniej przez dwa tygodnie, przekładając się 
na wymierną poprawę wyniku sportowego. 

4. W strzeleckim treningu wysokościowym konieczne jest suplementowanie diety, 
uwzględniające monitorowanie takich parametrów jak poziom żelaza i elektrolitów. 

5. Wyniki przeprowadzonego badania pilotażowego wskazują na konieczność 
prowadzenia dalszych prac, mających na celu stworzenie wzorcowego modelu 
treningu wysokościowego w strzelectwie sportowym oraz ustalenia optymalnego 
czasu startu po nim.  
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