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Wybrane elementy przygotowania taktycznego  
w konkurencjach śrutowych 

 

„Taktyka sportowa, to celowy, racjonalny, ekonomiczny i planowany sposób 
prowadzenia walki, uwzględniający poziom umiejętności i możliwości własnych 
i przeciwnika, teren i warunki walki, a także regulaminy i przepisy obowiązujące w danej 
dyscyplinie.” (Sozański, 1999, s. 160) 

„W szkoleniu dzieci i młodzieży na etapie szkolenia wszechstronnego udział taktyki 
jest znikomy i obejmuje przede wszystkim poznanie regulaminów i przepisów, zasad 
ustawienia, poruszania się. Jednak od samego początku należy wyjaśnić taktyczną rolę 
opanowywanej techniki. Zawodnik powinien wiedzieć, jakie zadania taktyczne może 
rozwiązywać za pomocą konkretnego działania technicznego” (Sozański, 1999, s. 162). 

Szkoląc zawodników specjalizujących się w strzelaniach do rzutków powinniśmy 
zwrócić uwagę na następujące elementy przygotowania taktycznego: 
1. Wyjaśnienie roli przygotowania taktycznego w treningu strzeleckim. 
2. Zaznajomienie zawodnika z regulaminami strzelań Międzynarodowej Federacji 

Sportu Strzeleckiego w szczególności:  
a) zasadami zachowania bezpieczeństwa na strzelnicy, 
b) z dopuszczalnym ubiorem, 
c) z dopuszczalną bronią, 
d) z przebiegiem podstawowej konkurencji, z przebiegiem finału oraz z zasadami 

rozgrywania baraży, 
e) z wykroczeniami i karami dyscyplinarnymi,  
f) z komendami sędziowskimi,  
g) z zachowaniem podczas nieprzewidzianych przerw w strzelaniu (awaria wyrzutni 

do rzutków, awaria aparatury sterującej, brak prądu)  
h) z zachowaniem podczas wystąpienia niesprawności broni lub amunicji oraz 

w przypadku nieregulaminowych rzutków. 
3. Zachowanie zawodnika przed, w trakcie i po zawodach:  

a) prowadzenie sportowego trybu życia,  
b) odpowiedni dobór i dopasowanie broni,  
c) dobór odpowiedniego, przepisowego stroju do panujących warunków 

atmosferycznych, 
d) odpowiednia porą przybycia na strzelnicę w dniu treningu oficjalnego i w dniu 

zawodów, 
e) odpowiednie zorganizowanie czasu podczas zawodów: czas na przygotowanie 

do serii, odpoczynek, 
f) zastosowanie rozgrzewki, 
g) zorganizowanie czasu wolnego pomiędzy poszczególnymi seriami, pomiędzy 

dniami trwania zawodów oraz zakończeniem podstawowej konkurencji, 
a finałem,  

h) dobór odpowiednich okularów do panujących warunków oświetlenia,  
i) dobór amunicji i wielkości czoka w lufie do rodzaju rzutków (rzutki twarde, 

miękkie, rzutki finałowe typu „flash”),  
j) dbanie o stan i sprawność broni,  
k) zachowanie zawodnika podczas strzelania serii: 

 reakcje na strzały chybione własne,  
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 reakcje na strzały chybione zawodników strzelających bezpośredniej 
bliskości,  

 reakcje na zachowanie innych zawodników, sędziów, publiczności, 
 reakcje na nieprzewidziane sytuacje: niesprawność broni i amunicji, 

nieregulaminowe rzutki, awaria wyrzutni itd. 
l) stosowanie zabiegów odnowy biologicznej. 

4. Zapoznanie zawodnika z warunkami, jakie zastanie podczas konkretnych zawodów: 
a) budowa i wyposażenie strzelnicy – rodzaj wyrzutni do rzutków, rodzaj i kolor 

rzutków,  
b) przybliżonym harmonogramem strzelań, strefą klimatyczną i prognozami pogody 

na zawody,  
c) z położeniem miejsc do treningu bezstrzałowego,  
d) z panującym tłem na poszczególnych polach strzelań. 

 
W szczególności chciałbym przybliżyć dwa elementy przygotowania taktycznego, 

które mają istotny wpływ na osiągany wynik sportowy. Są to odpowiedni dobór 
i dopasowanie broni oraz przygotowanie do strzelania. 
  
Dobór i dopasowanie broni 

W większości przypadków strzelby sportowe są modelami produkowanymi seryjnie 
i wymagają dopasowania do indywidualnych cech anatomicznych zawodnika. Dotyczy 
to przede wszystkim elementów drewnianych broni (kolby z rękojeścią). Tym bardziej, 
że w przepisach międzynarodowych nie ma wzmianek co do wyglądu kolby oraz 
ewentualnych zmianach w jej kształcie. Dzięki temu można dopasować zawodnikowi 
indywidualnie broń, a przez to zapewnić mu optymalny proces szkolenia. Często 
spotykaną sytuacją w początkowej fazie szkolenia zawodników jest złe dopasowanie, 
a większości wypadków brak dopasowania broni. Wynika to przede wszystkim z trudnej 
sytuacji klubów sportowych, które nie dysponują odpowiednią ilością jednostek broni 
śrutowej, a jedna sztuka broni przypada nawet na kilku zawodników. W związku z tym 
istnieje potrzeba takiego doboru broni, który zapewni prawidłowy przebieg procesu 
nauczania podstawowych elementów technicznych bez większych przeróbek. Po 
pierwsze jest to sytuacja bardzo niekorzystna, ponieważ każdy zawodnik ma inną 
budowę anatomiczną, a nie do końca dopasowana broń może przyczynić się do 
błędnego nauczania. Tak nauczane umiejętności stają się nawykami, które bardzo 
trudno zmienić w późniejszych etapach szkolenia. Po drugie we wstępnym etapie 
szkolenia mamy do czynienia z zawodnikami w wieku 14-16 lat, czyli w wieku dużych 
zmian w budowie anatomicznej, więc istnieje potrzeba systematycznego sprawdzania 
poprawności dopasowania i nanoszenia ewentualnych zmian w broni. 

Elementy na które powinniśmy zwrócić uwagę przy odpowiednim dopasowaniu 
broni: 
1. Dobór długości kolby oraz odpowiednie ustawienie języka spustowego. 

Prawidłowo dobrana kolba na długość ułatwi zawodnikowi optymalne trzymanie broni, 
ułożenie dłoni na rękojeści oraz pracę palca na języku spustowym (Fot. 2). 
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Fot.1. Przedłużenie długości kolby podkładkami z korka. Fotografia autora. 

 

 

  
Fot. 2. Pokaz odpowiedniego doboru długości kolby zapewniającego prawidłowy chwyt rękojeści  

i ułożenie palca na języku spustowym. Fotografie autora. 

 

  
Fot. 3. Regulowane położenie języka spustowego – Beretta DT 10 Sporting. Fotografie autora. 
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Na co powinniśmy zwrócić uwagę: czy długość kolby jest odpowiednia, czy ułożenie 
palca na języku spustowym jest prawidłowe (zawodnik powinien ściągać język spustowy 
środkową częścią pierwszego paliczka palca). 

 
2. Dobór rękojeści 

Rękojeść powinna być idealnie dopasowana do wielkości dłoni, zapewniać 
prawidłowy chwyt oraz nie powinna powodować uczucia dyskomfortu podczas 
strzelania (Fot. 6, Fot. 7). 

  
Fot. 6. Prawidłowo dopasowana rękojeść. 

Fotografia autora 
Fot. 7. Rękojeść źle dopasowana, za mała do 

wielkości dłoni. Fotografia autora. 
 

3. Dopasowanie kolby do indywidualnych cech anatomicznych twarzy 
 
Odpowiednie dopasowanie kolby ułatwi zawodnikowi prawidłowe widzenie 

przyrządów celowniczych oraz prawidłowy przebieg procesu celowania i oddania strzału 
(Fot. 8). Przy dopasowaniu kolby nie obejdzie się bez ingerencji mechanicznej 
w drewno poprzez wykorzystanie różnego rodzaju pilników, zdzieraków oraz papieru 
ściernego. Dużym udogodnieniem jest występowanie ruchomych grzebieni kolby, które 
umożliwiają dopasowanie praktycznie we wszystkich płaszczyznach (Fot. 9-11). 
 

 
Fot. 8. Sprawdzenie prawidłowości dopasowania kolby oraz prawidłowego widzenia przyrządów 

celowniczych. Trener Kadry Polski Yurij Nikandrov (UKR) oraz Reprezentant Polski Jakub Trzebiński 
(Zawisza Bydgoszcz). Źródło: Fotografia autora. 
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Fot. 9. Różne możliwości ustawienia grzebienia kolby. Fotografie autora. 

 

 

  
Fot. 10. Różne możliwości ustawienia grzebienia kolby. Fotografie autora. 

 

 

   

Fot. 11. Różne możliwości ustawienia grzebienia kolby. Fotografie autora. 
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Przygotowanie do strzelania - rozgrzewka 

Zawodników od pierwszego treningu należy przyzwyczajać do potrzeby 
odpowiedniego przygotowania organizmu do treningu, a w późniejszym czasie także do 
skutecznej walki podczas zawodów. Zanim przejdą do ćwiczeń specjalistycznych 
powinni przeprowadzić rozgrzewkę ogólną, która przygotuje ich do wysiłku fizycznego. 
Trener z zawodnikiem powinien wypracować odpowiedni indywidualny zestaw ćwiczeń 
optymalnie przygotowujący zawodnika do skutecznego strzelania.  

Przykładowa rozgrzewka do konkurencji śrutowych podczas startu w zawodach i na 
treningach. Przygotowanie powinno się zacząć ok. 35 do 50 minut przed strzelaniem 
danej serii. 
a) Ogólna rozgrzewka – rozgrzewka od 5 do 10 minut w zależności od temperatury 

powietrza oraz pory roku. Rozgrzanie wszystkich stawów od głowy aż po stopy, 
skręty, skłony, przysiady, bieg w miejscu. Na zakończenie można wprowadzić skręty 
i skłony z wykorzystaniem broni. Podczas zawodów wstępną ogólną rozgrzewkę 
można wykonać zaraz po obudzeniu w hotelu lub jego otoczeniu. Natomiast 
rozgrzewkę właściwą już na strzelnicy ok. 50 minut przed strzelaniem. 

b)  Trening bezstrzałowy: 
 Składy i prowadzenie broni na liniach (15-20 minut). Zwracamy uwagę na: 

odpowiednie ustawienie stóp, prawidłową postawę, prawidłowe ustawienie 
tułowia względem wylotu rzutka, na prawidłowy chwyt broni i zgranie przyrządów 
celowniczych, brak napięć w mięśniach szyi, rąk i tułowia. Komenda powinna być 
krótka, zdecydowana i na wydechu. Prowadzenie rzutków tułowiem po liniach 
z maksymalnie wolnym ruchem – bez drgania muszki. 

 Imitacja strzelania (10 minut). Wszystkie ruchy wykonujemy wolno, bez 
pośpiechu. Cykl złożenia wykonujemy tak jak podczas strzelania, wyobrażamy 
tor lotu rzutka oraz miejsce oddanie strzału. 

c) Wizualizacja strzelania (10 minut). 
d) Zakończenie przygotowania ok. 10 minut przed początkiem serii. Czas na 

koncentrację, wyjście na pole strzelań, obserwacja torów lotu rzutków, obserwacja 
przedpola, sprawdzenie poprawności doboru filtrów do okularów i przyzwyczajenie 
wzroku do panującego oświetlenia. 

e) Po zakończeniu strzelanej serii należy odpowiednio rozłożyć czas na odpoczynek 
i przygotowanie do następnej serii (czas trwania przygotowania uzależniony jest od 
długości przerwy między seriami) uwzględniając ewentualny arbitraż. 
 
Prawidłowo przeprowadzone przygotowanie do strzelania zapewnia zawodnikowi 

poczucie panowania nad swoim ciałem i ruchami. Zawodnik z bronią stanowi jedność. 
Ma pewność co do swoich umiejętności, bardzo chce trafić każdego rzutka.  

W artykule tym przedstawiłem elementy przygotowania taktycznego zawodnika 
specjalizującego się w strzelaniach do rzutków skupiając uwagę na doborze 
i dopasowaniu broni oraz przygotowaniu do strzelania. W praktyce procesu szkolenia 
przekazanie odpowiedniej wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat przygotowania 
taktycznego przez trenera może doprowadzić do skrócenia czasu potrzebnego do 
przygotowania zawodnika do świadomego, samodzielnego udziału w zawodach 
najwyższej rangi. 
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