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Technika strzelania i metodyka nauczania konkurencji 
strzelania do rzutków TRAP 

 
Współczesny sport strzelecki cechuje stały postęp wyników, zbliżając poziom 

niektórych konkurencji do rekordów absolutnych. Niejednokrotnie na zawodach 
o najwyższe laury, Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy 
zawodnicy osiągają maksymalne rezultaty. Różnice pomiędzy najlepszymi są 
niewielkie, a często spotykaną sytuacją jest, że o kolejności zajmowanych miejsc 
rozstrzyga dopiero baraż. O możliwości uzyskania najwyższych wyników decydują 
przede wszystkim takie czynniki jak: opanowanie przez strzelca podczas procesu 
treningowego perfekcyjnej techniki wykonywanych czynności, posiadane zdolności 
koordynacyjne i indywidualne cechy psychiczne zawodnika tworzące odporność 
psychiczną (odporność na stres, na sytuacje trudne i krańcowe, na stany zagrożenia, 
motywacja, koncentracja, itd.). 

„Trening sportowy to wieloletni, specjalnie zorganizowany proces pedagogiczny, 
w ramach którego zawodnik uczy się techniki i taktyki swojej dyscypliny i doskonali je, 
kształtuje sprawność fizyczną, a także cechy wolicjonalne i osobowość oraz nabywa 
wiedzę na temat prowadzonej przez siebie działalności sportowej. Celem treningu jest 
optymalizacja funkcji ustroju i rozwinięcie specyficznej adaptacji wysiłkowej, 
umożliwiającej uzyskiwanie maksymalnych wyników i osiągnięć w uprawianej 
specjalności ruchowej.” (Sozański, 1999, s.73) 

„Technika sportowa obejmuje więc zarówno umiejętności wykonywania, jak 
i zastosowania działań sportowych (nawyków ruchowych) w walce, opartego na 
wyuczonych odpowiedziach czuciowo-ruchowych."(Czajkowski, 2004,s.25) 

Według Czajkowskiego „…możemy podzielić nawyki na nawyki wewnętrzne 
(zamknięte), których wykonanie oparte jest głównie na bodźcach za środowiska 
wewnętrznego (własnego ustroju sportowca) oraz na nawyki zewnętrzne (otwarte), 
których wykonanie i zastosowanie oparte jest głównie o bodźce ze środowiska 
zewnętrznego (sytuacja walki). Nawyki ruchowe otwarte (zewnętrzne) są to ruchy 
wykonywane różnorodnie, zmiennie, jako odpowiedź ruchowa na zmienne sytuacje 
walki sportowej.” (Czajkowski, 2004, s. 28) 

W strzelaniach do rzutków występują nawyki czuciowo-ruchowe otwarte, które 
„…doskonalimy w powiązaniu ze specjalnymi umiejętnościami techniczno-taktycznymi 
zawodnika, opartymi na przejawach reakcji i procesach psychicznych.” (Czajkowski, 
2004, s. 29). 

W przypadku konkurencji śrutowych nawyki „…występują w walce sportowej 
w postaci odpowiedzi czuciowo-ruchowych (reakcji psychomotorycznych)…”. 
(Czajkowski, 2004, s. 59) Jest to odpowiedź czuciowo-ruchowa na poruszający się 
przedmiot. „Istota tego typu reakcji polega na tym, że zawodnik spostrzega poruszający 
się przedmiot (…lot rzutka…), błyskawicznie (i w sposób nieuświadomiony) przewiduje 
dalszy lot i szybkość poruszającego się przedmiotu i we właściwym momencie 
podejmuje własne działanie: …strzał….” (Czajkowski, 2004, s. 68) 

W nauczaniu i doskonaleniu nawyków czuciowo-ruchowych techniki sportowej 
trzeba pamiętać, że w dużym stopniu skuteczność walki sportowej zależy nie tylko od 
opanowanych elementów technicznych, ale od umiejętności stosowania ich we 
właściwej sytuacji taktycznej. Uczymy się ich przede wszystkim metodą działania 
praktycznego poprzez ćwiczenia, powtarzanie pewnych ruchów, wykorzystując 
współdziałanie mechanizmów fizjologicznych, głównie nerwowo-mięśniowych, 
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zapewniających wykonanie ruchu zgodnie z jego założeniami. Przy dobrze 
opanowanym nawyku wykonanie ruchu odbywa się praktycznie bez udziału 
świadomości, ale można kontrolować przebieg ruchu, można też dostrzec błędy 
w wykonaniu i świadomie wprowadzić poprawki w tym samym lub następnym ruchu. 
Wykonywany nawyk sprawia wrażenie powolnego, ale w rzeczywistości działanie 
wykonane jest bardzo sprawnie i szybko. Zawodnik wykonując ruch działa szybko 
i trafnie podejmuje decyzje, pewny jest swoich ruchów oraz ich skuteczności, 
wykonywane ruchy pozbawione są zbędnego napięcia nerwowo-mięśniowego 
i niepotrzebnych przyruchów. 
 

Technika strzelania do rzutków – konkurencja TRAP 
 

Konkurencja strzelania do rzutków TRAP należy do najstarszych oficjalnych 
konkurencji wchodzących w skład programu strzelectwa sportowego podczas igrzysk 
olimpijskich. Swój debiut miała podczas Igrzysk II Olimpiady w Paryżu w 1900 roku. 
Przez lata ulegała różnym modyfikacją. Przede wszystkim zmiany dotyczyły ilości 
strzelanych rzutków w konkurencji, ilości strzelanych serii jednego dnia, rozgrywania 
strzelań finałowych, wagi naważki śrutu w amunicji oraz ustawień rzutków. 
 

Postawa strzelecka 
 

Nie istnieje uniwersalny model postawy strzeleckiej, ponieważ powinna być ona 
dobrana do każdego zawodnika indywidualnie i zapewnić mu wykonanie zadania 
ruchowego jak najlepiej technicznie, przy jak najmniejszym nakładzie energetycznym, 
a po przez to uzyskanie optymalnych wyników. Jednak nauczając młodych zawodników 
postawy powinniśmy się wzorować na zawodnikach z czołówki światowej, u których 
pomimo różnic w wyglądzie zewnętrznym praktycznie takie elementy jak zarys ogólnej 
sylwetki, trzymanie broni (Fot. 1-7 pokazujące różne techniki trzymania broni) oraz 
ustawienie nóg na stanowisku są identyczne. Dopiero po opanowaniu przez zawodnika 
podczas procesu treningowego takiego modelowego, klasycznego kanonu postawy 
możemy pozwolić mu na kontrolowane zmiany oraz tworzenie indywidualnego stylu. On 
sam najlepiej czuje swoje ciało i będzie dokonywał zmian w niektórych elementach 
dążąc przez to do uzyskania jak najbardziej ergonomicznej sylwetki. Zawodnik wraz 
z trenerem powinien wypracować odpowiednią, jak najbardziej powtarzalną postawę, 
która pozwoli na prowadzenie skutecznej walki sportowej.  

  
Fot. 1. Jakub Trzebiński (Zawisza Bydgoszcz). 

Źródło: Fotografie autora 
Fot. 2. Piotr Kowalczyk (Śląsk Wrocław). 

Źródło: Fotografie autora 
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Fot. 3. Michael Diamond (AUS). Źródło www.issf-sports.org. 

 

  
Fot. 4. Giovanni Pellielo (ITA). 

Źródło www.issf-sports.org. 
Fot. 5. Massimo Fabbrizi (ITA). 

Źródło www.issf-sports.org. 
 

  
Fot. 6. Manavjit Singh Sandhu (IND). 

Źródło www.issf-sports.org. 
Fot. 7. Marian Kovacocy (SVK). 

Źródło www.issf-sports.org. 
 
 Rozpoczynając naukę postawy strzeleckiej 
zaczynamy od ustawienia zawodnika na stanowisku 
strzeleckim, tak aby jego ciało było ustawione 
frontalnie do wyrzutni rzutków na środku stanowiska, 
stopy ustawione po przekątnej stanowiska na 
szerokość ramion (Rys. 1), ciężar ciała równomiernie 
rozłożony na obie stopy.  
 

 
Rys.1. Ustawienie stóp praworęcznego zawodnika na 
stanowisku strzeleckim. Źródło: Opracowanie własne.  
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Zawodnika nauczamy stabilnej postawy, jak również zwracamy uwagę na minimalne 
napięcie mięsni, nie pracujących podczas strzelania. Zawodnik od pierwszych 
treningów powinien stać luźno bez zbędnych napięć, na lekko ugiętych nogach 
w stawach kolanowych, a jego postawa powinna zapewniać mu utrzymanie równowagi 
podczas wykonywania zadania ruchowego. Ucząc zawodnika, zwracamy uwagę na: 
ustawienie zawodnika na stanowisku (ustawienie stóp po przekątnej stanowiska, w jego 
środkowej części, frontalnie do wyrzutni rzutków), równomierne rozłożenie ciężaru ciała 
(środka ciężkości), odpowiednie rozstawienie stóp – na szerokość ramion, na delikatne 
wychylenie tułowia do przodu - kompensujące siłę odrzutu broni, głowa ułożona prosto, 
całym ciężarem oparta na kolbie, na prawidłowe ułożenie twarzy na kolbie, powinna się 
utworzyć jedna linia celowania (oko – przyrządy celownicze - miejsce wylotu rzutka), 
twarz nie powinna być przekrzywiona na boki, jak również nie powinna być pochylona 
do przodu. Kolba mocno przylegająca do policzka. W przypadku zawodnika 
praworęcznego prawa dłoń trzyma mocno rękojeść dopychając kolbę do ramienia, lewa 
dłoń ułożona na czółenku (w praktyce lewa dłoń służy do podtrzymania broni, nie 
powinna trzymać z taką siłą jak prawa). Postawa powinna zapewnić zawodnikowi 
optymalny zakres ruchów do wszystkich prawidłowych rzutków (Fot. 9-10).  

Podczas strzelania nie może dochodzić do sytuacji,że ruch ciała zostaje 
przyblokowany poprzez złe ustawienie, a zawodnik nie może oddać celnego strzału.  
 

 
Fot. 9. Postawa strzelecka. Robert Młodzianowski (Śląsk Wrocław). Fotografia autora. 
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Fot.10. Postawa strzelecka widok z prawej strony, z przodu, z lewej strony, z tyłu. 
Robert Młodzianowski (Śląsk Wrocław.) Fotografie autora. 

 
Celowanie 

Punkt zero – to takie ustawienie postawy strzeleckiej względem miejsca wylotu 
rzutka by rejon celowania (linia celowania) pokrywała się z punktem wylotu maszyny 
wyrzucającej rzutka na wprost w danym sektorze. Jeżeli między tymi punktami 
występują rozbieżności, należy je skorygować poprzez zmianę ustawienia postawy 
względem celu.  

Po wstępnym opanowaniu postawy przechodzimy do objaśnienia zasad celowania. 
Proces celowania wymaga od zawodników wysokiej koordynacji wzrokowo-ruchowej, 
polega na zgraniu w jednej linii kilku elementów: po pierwsze, oczy – muszka – punkt 
zero, następnie ostrość wzroku powinna być skupiona nad punktem zero (obserwacja 
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przedpola). Po drugie, po wylocie rzutka, oczy – koniec lufy (podczas ruchu łatwiej 
kontrolować położenie końca lufy względem rzutka niż położenie muszki) – rzutek.  

Z procesem celowania współdziałają dodatkowe elementy techniczne: komenda do 
wyrzutu rzutka oraz prowadzenie broni za rzutkiem. Komenda do wyrzutu rzutka 
powinna być krótka (najlepiej do tego nadają się samogłoski – O, A, E), łagodna, 
wydana na wydechu. Podanie komendy nie może przeszkadzać w utrzymaniu broni w 
bezruchu w rejonie celowania (w punkcie zero) w momencie wylotu rzutka. Następnym 
elementem jest prowadzenie broni za wyrzuconym rzutkiem, zanim jednak strzelec 
rozpocznie ruch powinien dokładnie rozpoznać kierunek i tor lotu rzutka, następnie 
płynnym, szybkim, kontrolowanym ruchem doprowadzić lufę do rzutka i nacisnąć język 
spustowy. Nie wolno wtedy zmniejszyć prędkości ruchu, a tym bardziej zatrzymać broni 
w momencie strzału. Utrzymanie broni w ruchu umożliwi w przypadku nie trafienia 
rzutka za pierwszym strzałem oddanie drugiego strzału w kontakcie z celem. Ważnym 
elementem jest bezwzględne oddanie strzału w chwili znalezienia się lufy w tylnej 
części rzutka, w tym momencie lufa osiągnie wyprzedzenie rzutka dzięki swojej 
większej prędkości, a oddany strzał będzie skuteczny. Wyrabia to u strzelców 
jednakowe tempo strzelania. Tempo jest bardzo istotnym elementem skutecznego 
i powtarzalnego strzelania do rzutków.  
 
Praca palca na języku spustowym.  

Podczas nauczania pracy na języku spustowym podstawowym elementem jest 
umiejętność trzymania i chwytu broni. Rękojeść powinna być idealnie dopasowana do 
wielkości dłoni, zapewniać prawidłowy chwyt. Zawodnik powinien ściągać język 
spustowy środkową częścią pierwszego paliczka palca wskazującego (najlepsza 
dźwignia pomagająca pokonać opór i najlepsze czucie). Pierwszy paliczek palca na 
języku spustowym ułożony jest równolegle do przewodu lufy, nie dotyka kolby ani 
kabłąka (Fot. 11).  

Praca odbywa się wzdłuż osi broni, co nie powoduje dodatkowych ruchów strzelby. 
Ułożenie palca pod kątem lub nacisk na spust przednią albo tylną częścią paliczka 
może spowodować zbyt małe czucie języka spustowego, przez to wykonanie 
nieprawidłowej pracy na spuście, a w konsekwencji oddanie niecelnego strzału (strzał 
„zerwany”: nie w rejonie celowania, strzał zbyt wczesny lub spóźniony, nie w tempie). 

 

 
Fot. 11. Pokaz prawidłowego ułożenia dłoni, chwytu rękojeści kolby  

oraz ułożenia palca na języku spustowym. Fotografia autora. 
 
Przed rozpoczęciem ćwiczeń należy zawodnikowi uświadomić, że wyciskanie języka 

spustowego jest procesem ciągłym, rozpoczynającym się w momencie ustawienia 
przyrządów celowniczych w rejonie celowania i trwa poprzez cały czas wykonywania 
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zadania ruchowego. Nacisk na język spustowy musi być płynny, ciągły i jednostajny. 
„Nauka płynnego ściągania języka spustowego względnie szybko powinna być 
dołączona do nauki celowania. Później już prawie zawsze płynne ściąganie spustu 
winno towarzyszyć celowaniu z bronią w ręku.” (Baranowski, 2008, s.83) Jest to bardzo 
istotny etap szkolenia i wymaga on ciągłej obserwacji i kontroli. 
 
Fazy pracy palca na języku spustowym: 
I faza – wyciśnięcie pierwszego oporu – faza wstępna (ustawienie broni w punkt zero), 
II faza – pokonanie oporu właściwego po którym pada pierwszy strzał podczas 

prowadzenia broni, aż do momentu znalezienia się w odpowiednim rejonie 
oddania strzału– faza właściwa, 

III faza – odpuszczenie języka spustowego, które umożliwi przełożenie mechanizmu 
spustowego na drugi strzał, 

IV faza – ponowne pokonanie oporu właściwego po którym pada drugi strzał (podczas 
prowadzenia broni i ponownego znalezienia się w rejonie oddania strzału), 

 
Metodyka nauczania  
 

„Metoda nauczania czy treningu to określony tok pracy trenera z zawodnikiem 
w zakresie opanowywania potrzebnego zasobu wiedzy, sprawność i umiejętności. 
Metoda wskazuje drogę, jak postępować, aby osiągnąć zamierzony wynik. Metoda to 
także – w sensie metodycznym – sposób wiązania ćwiczeń i wykorzystania ich 
funkcjonalnych parametrów (intensywności i czasu trwania, liczby powtórzeń, czasu 
trwania odpoczynku itp.) dla kształtowania dyspozycji określonego rodzaju.” (Sozański, 
1999, s.198) 

Do opanowania techniki strzelania do rzutków w konkurencji TRAP niezbędne 
będzie nauczenie następujących elementów:  

 postawy strzeleckiej, 
 procesu celowania, 
 pracy na języku spustowym, 
 cyklu złożenia. 

 
Przed rozpoczęciem nauczania poszczególnych elementów technicznych 

powinniśmy szkolonego zawodnika zapoznać z regulaminem strzelnicy i z ogólnymi 
zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w strzelectwie sportowym oraz odpowiednio 
dopasować broń. Egzekwowanie przestrzegania zasad bezpieczeństwa już na 
wstępnym etapie szkolenia umożliwi przeprowadzenie bezpiecznych treningów oraz 
wprowadzi nawyk bezpiecznego obchodzenia się z bronią przez zawodników.  
 
A. Metodyka nauczania postawy strzeleckiej 
a) Pokaz prawidłowej postawy, trener może sam zademonstrować lub posłużyć się 

pokazem wykonanym przez doświadczonego zawodnika. 
b) Omówienie postawy, krótkie przedstawienie najważniejszych elementów. 
c) Zawodnik przyjmuje postawę bez broni – korekta: ustawienia stóp, ustawienia ciała 

względem wyrzutni rzutków. 
d) Zawodnik przyjmuje postawę z bronią – korekta: ustawienia stóp, ustawienia ciała 

względem wyrzutni rzutków, wychylenia tułowia do przodu, chwytu broni, ułożenia 
twarzy na kolbie, poprawności zgrania przyrządów celowniczych, prawidłowości 
chwytu rękojeści oraz ułożenia palca na języku spustowym bez pracy na języku 
spustowym.  

e) Zawodnik przyjmuje postawę z bronią: po ustawieniu na stanowisku, zamyka oczy 
i próbuje prawidłowo złożyć się w punkt zero, następnie otwiera oczy – korekta 
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ułożenia twarzy i poprawności zgrania przyrządów celowniczych oraz rejonu 
celowania bez pracy na języku spustowym. Jeżeli zawodnik celuje z prawej strony 
punktu zero – postawę obracamy w lewo (poprzez przestawienie stóp w lewą 
stronę), jeżeli z lewej strony – postawę obracamy w prawo (poprzez przestawienie 
stóp w prawą stronę).  

f) Po wstępnym opanowaniu postawy wykonujemy ćwiczenia imitujące ruch ciała 
z bronią występujący podczas strzelania (ruch do rzutka prawego, lewego oraz na 
wprost) najpierw pokaz z objaśnieniem, a następnie wykonanie ćwiczenia wspólnie 
z zawodnikiem. Możemy w ten sposób zaobserwować błędne ustawienie stóp, 
niepotrzebne napięcia mięśniowe, które blokują ruchomość zawodnika, a także 
problemy z zachowaniem równowagi. 

g) Samodzielne wykonanie przez zawodnika ćwiczenia imitującego ruch ciała z bronią 
za poruszającym się rzutkiem z obserwacją ćwiczenia przez trenera. Korekta: 
ustawienia stóp, ustawienia ciała względem wyrzutni rzutków, wychylenia tułowia, 
chwytu broni, ułożenia twarzy na kolbie, poprawności zgrania przyrządów 
celowniczych, prawidłowości chwytu rękojeści oraz ułożenia palca na języku 
spustowym. Można wykorzystać do tego trenażery imitujące tory lotów rzutków albo 
tablice z narysowanymi torami oraz trening przed lustrem. Zawodnik w ten sposób 
może samodzielnie kontrolować i korygować błędy w postawie. Możemy również 
wykorzystać do tego zapis kamerą VHS, kamerą cyfrową. 
 
Aby przyjęcie postawy zostało odpowiednio utrwalone zawodnik przy wykonywaniu 

ćwiczeń powinien za każdym razem opuszczać stanowisko i zaczynać każdy następny 
skład od nowa, według określonego schematu: 

Schemat przyjęcia prawidłowej postawy: 
1. Wejście na stanowisko. 
2. Prawidłowe ustawienie stóp i ciała względem wyrzutni. 
3. Podniesienie broni, wykonanie złożenia: prawidłowy chwyt broni, ułożenie twarzy, 

sprawdzenie rozłożenia ciężaru ciała. Kontrola mentalna prawidłowości przyjętej 
postawy.  

4. Zgranie przyrządów celowniczych, zatrzymanie w rejonie celowania – punkt zero. 
5. Ułożenie palca na języku spustowym. 
6.  Wybranie pierwszego oporu na języku spustowym. Koncentracja. 
7. Komenda do wyrzutu rzutka (na wydechu). 
8. Analiza toru lotu rzutka. Prowadzenie broni po torze lotu rzutka, celowanie, 

wyciśnięcie języka spustowego, strzał, prowadzenie broni po strzale. 
 
Ćwiczenia w początkowym okresie można wykonywać na słowne komendy trenera, 

a później samodzielnie lub podczas treningu grupowego komendy podaje jeden 
zawodnik a reszta wykonuje jego polecenia. 
 
B. Metodyka nauczania celowania 
a) Pokaz i objaśnienie nazewnictwa części broni biorącej udział w celowaniu (muszka 

korygująca, muszka). 
b) Pokaz i wyjaśnienie zasad zgrywania przyrządów celowniczych z wycelowaniem 

w rejon celowania – punkt zero. 
c) Pokaz w formie szablonu, rysunku, tablicy itp. oraz objaśnienie miejsca oddania 

strzału do rzutków poruszających w różnych kierunkach (w lewo – od 10 stopni 
w lewo do 45 stopni w lewo, na wprost- od 10 stopni w lewo do 10 stopni w prawo 
oraz w prawo – od 10 stopni w prawo do 45 stopni w prawo), i na różnych 
wysokościach od 1,5 m do 3,5 m (mierząc na 10 metrze od wyrzutni rzutków). 
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d) W prawidłowej postawie strzeleckiej nauka zgrywania przyrządów celowniczych 
z wycelowaniem w punkt zero bez pracy na języku spustowym. 

e) W prawidłowej postawie strzeleckiej nauka zgrywania przyrządów celowniczych 
z wycelowaniem w punkt zero z pracą na języku spustowym (wyciśniecie 
pierwszego oporu). 

f) W prawidłowej postawie strzeleckiej nauka zgrywania przyrządów celowniczych 
z wycelowaniem w punkt zero z pracą na języku spustowym (wyciśnięcie 
pierwszego oporu), z komendą do wyrzutu rzutka (zwracamy uwagę na: ton oraz 
długość komendy, powinna być krótka, łagodna, wydana na wydechu oraz na brak 
ruchu broni podczas jej wydawania) i prowadzeniem broni za założonym wcześniej 
torem lotu rzutka z wyciśnięciem języka spustowego. 

g) W prawidłowej postawie strzeleckiej nauka zgrywania przyrządów celowniczych 
z wycelowaniem w punkt zero z pracą na języku spustowym, z komendą do wyrzutu 
rzutka oraz z prowadzeniem broni za założonym wcześniej rzutkiem (w prawo, na 
wprost lub w lewo) i wyciśnięciem języka spustowego. 

h) W prawidłowej postawie strzeleckiej nauka zgrywania przyrządów celowniczych 
z wycelowaniem w punkt zero, z pracą na języku spustowym, z komendą do wyrzutu 
rzutka, z prowadzeniem broni za założonym wcześniej rzutkiem (w prawo, na wprost 
lub w lewo) oraz z oddaniem strzału. Zwracamy uwagę na: płynne prowadzenie 
broni za wyrzuconym rzutkiem (ruch po torze lotu rzutka), wyciśnięcie języka 
spustowego w momencie dojścia do rzutka bez zatrzymania ruchu oraz 
prowadzenie broni po strzale.  

i) Ćwiczenie w pełnej formie. W prawidłowej postawie strzeleckiej nauka zgrywania 
przyrządów celowniczych z wycelowaniem w punkt zero z pracą na języku 
spustowym, z komendą do wyrzutu rzutka oraz z oddaniem strzału. Zwracamy 
uwagę na: prawidłową reakcję na zaistniały bodziec („odczytanie” kierunku i toru lotu 
rzutka, szybkość reakcji), płynne prowadzenie broni za rzutkiem, wyciśnięcie języka 
spustowego w momencie dojścia do rzutka bez zatrzymania ruchu broni oraz 
prowadzenie broni po strzale.  
 
W praktyce treningu najbardziej skuteczną metodą nauczania i zrozumienia całej 

procedury celowania jest ćwiczenie w pełnej formie czyli przestrzeganie całego 
schematu złożenia z oddaniem strzału do rzutka. 
 
C. Metodyka nauczania pracy palca na języku spustowym 
a) Pokaz i objaśnienie sposobu prawidłowego ułożenia dłoni na rękojeści, chwytu 

broni, ułożenia palca wyciskającego język spustowy oraz pracy na języku.  
b) Nauka wyizolowanego ruchu palca wyciskającego język spustowy, praca palca nie 

powinna powodować ruchu innych palców – zwracamy uwagę na: pracę palca, 
ułożenie paliczka palca oraz chwyt rękojeści. 

c) Ćwiczenie wspólne z zawodnikiem: zawodnik trzyma broń i kładzie palec na języku 
spustowym, trener kładzie swój palec na palcu zawodnika i wykonuje pracę 
związana z pokonaniem oporu spustu. Dzięki temu ćwiczeniu uzmysławiamy 
zawodnikowi z jaką siłą należy działać na język spustowy oraz pokazujemy jak 
zachowuje się palec podczas strzelania. Można to ćwiczenie wykonywać na 
siedząco, z bronią na podpórce.  

d) Zawodnik samodzielnie wykonuje pracę na języku spustowym z obserwacją 
wzrokową ruchu palca przez trenera. 

e) Zawodnik w postawie strzeleckiej najlepiej na stanowisku strzeleckim, ale można 
również ćwiczyć w budynku – ćwiczenia z trenażerami i planszami treningowymi 
(z zachowaniem zasad bezpieczeństwa) prowadzenie broni za założonym wcześniej 
torem lotu rzutka z pracą na języku spustowym. 
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f) W prawidłowej postawie prowadzenie broni za rzutkiem z pracą na języku 
spustowym. Można to ćwiczenie realizować ustawiając zawodników między 
stanowiskami podczas strzelania serii treningowych przez bardziej doświadczonych 
zawodników. 

g) Trening serii bezstrzałowej z pracą na języku spustowym. 
h) Ćwiczenie w pełnej formie. Strzelanie wielokrotne do wyznaczonych rzutków 

z analizą pracy na spuście i analizą strzału – tempa, miejsca oddania strzału, 
prowadzenia broni. 

i) Ćwiczenie w pełnej formie. Strzelanie serii treningowej z analizą pracy na spuście 
i analizą strzału – tempa, miejsca oddania strzału, prowadzenia broni. 

 
D. Metodyka nauczania cyklu złożenia: 

Cykl złożenia: jest to połączenie pojedynczych elementów techniki strzelania 
(przyjęcia postawy strzeleckiej, pracy na języku spustowym, cyklu oddechu, komendy 
do wyrzutu rzutka, celowania, momentu oddania strzału lub strzałów oraz prowadzenia 
broni przed i po strzale) w całość. Elementy te muszą być wykonane w określonym 
czasie i w odpowiedniej kolejności. Cykl złożenia powinien być indywidualnie 
wypracowany przez zawodnika i powtarzany ze strzału na strzał.  
a) Pokaz i objaśnienie cyklu złożenia. Schemat cyklu złożenia: 

 Wejście na stanowisko. 
 Prawidłowe ustawienie stóp i ciała względem wyrzutni. 
 Koncentracja, spokojne oddechy. 
 Podniesienie broni, wykonanie złożenia: prawidłowy chwyt broni, ułożenie twarzy, 

sprawdzenie rozłożenia ciężaru ciała. Kontrola mentalna swojej postawy. 
 Zgranie przyrządów celowniczych, zatrzymanie w rejonie celowania (pkt. zero). 
 Ułożenie palca na języku spustowym.  
 Unormowanie oddechu. Wybranie pierwszego oporu na języku spustowym. 

Koncentracja. 
 Komenda do wyrzutu rzutka na wydechu.  
 Analiza kierunku i toru lotu rzutka. 
 Prowadzenie rzutka, celowanie, wyciśnięcie języka spustowego. 
 Strzał. 
 Prowadzenie po strzale, ocena efektu pierwszego strzału. 
  Odłożenie broni lub decyzja o drugim strzale. 
 Prowadzenie po strzale. 
 Odłożenie broni.  
 Odpoczynek.  
  Przejście na następne stanowisko. 

b) Zawodnik wykonuje poszczególne czynności na słowne komendy trenera. 
c) Zawodnik wykonuje poszczególne czynności samodzielnie. 
d) Zawodnik dyktuje cykl złożenia innym zawodnikom. 

 
Przedstawiona metodyka nauczania poszczególnych elementów technicznych 

w konkurencji strzelań do rzutków Trap jest tylko praktyczną wskazówką postępowania 
dla trenerów, można ją w dowolny sposób modyfikować, a także wprowadzać inne, 
nowe ćwiczenia, które mogą ułatwić i przyspieszyć proces opanowania techniki 
i osiągnięcie wysokiego poziomu sportowego przez zawodników. 
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