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Efektywny dobór amunicji 
 

Każdy strzelec kulowych konkurencji karabinowych wie, jak bardzo ważny dla 
uzyskiwanych wyników jest dobór amunicji. Wiedza ta wynika zwykle ze 
zdroworozsądkowej oceny obserwowanych rozrzutów różnych partii posiadanej 
amunicji. Ta zdroworozsądkowa metoda, typowa np. dla Arystotelesa, który twierdził 
między innymi, że ciało upuszczone swobodnie spada ruchem jednostajnym, może 
prowadzić do błędnych wniosków, uogólnień nieprawdziwych w większości przypadków 
(tak, jak to się przydarzyło słynnemu filozofowi greckiemu). Obecnie posiadamy 
narzędzia matematyczne, które pozwalają na przeprowadzenie nie tylko jakościowej, 
ale także ilościowej analizy interesującego nas zjawiska fizycznego, jakim jest oddanie 
strzału z karabinu 50m. W tej pracy nie będziemy jednak analizować problemów 
balistyki wewnętrznej i zewnętrznej, ale skupimy się na problemie efektywnego doboru 
amunicji, bazując na prostej analizie statystycznej uzyskiwanych wyników tzw. 
przestrzeliwania amunicji, które ma doprowadzić do zmaksymalizowania efektywności 
wyboru amunicji dla danej jednostki broni. 

Zaproponowana w tej pracy procedura przestrzeliwania amunicji została tak 
przygotowana, by zmaksymalizować efektywność wyboru amunicji, czyli umożliwić 
dokonanie doboru najlepszej amunicji przy jednoczesnej minimalizacji kosztów 
przestrzeliwania. 
 
Odrobina statystyki 

Przede wszystkim, należy odpowiedzieć sobie na pytanie (nurtujące wielu 
strzelców): jak istotny jest wpływ rozrzutu amunicji na uzyskany wynik? Odpowiedź na 
to pytanie uzyskamy na przykładzie konkurencji Kdw60, a więc tej, w której dobór 
amunicji wydaje się najistotniejszy (oczywiście dotyczy to także innych konkurencji, jak 
Kdw3x40, czy Ksp3x20).  

Uzyskany w konkurencji wynik może być traktowany jako złożenie błędów 
zawodnika i błędów amunicji. Nie należy jednak tego traktować, jako „kumulację” 
błędów, gdyż zdarza się, że strzelec popełnia błąd w zgraniu przyrządów, który niweluje 
błąd amunicji. Nie wolno więc w sposób prosty sumować statystycznych rozrzutów: 
amunicji i zawodnika. Jeśli „rozrzut zawodnika” opisuje standardowe odchylenie σz, 
a „rozrzut amunicji” standardowe odchylenie σa, to efektem będzie całkowite 
standardowe odchylenie σ wyrażone wzorem: 

 

Należy podkreślić, że wartości standardowego odchylania nie wolno utożsamiać 
z maksymalnym rozrzutem trafień, które oczywiście zawsze będą większe niż wartość 
standardowego odchylenia. 

Z ortodoksyjnego punktu widzenia metodologii doboru amunicji (abstrahując od 
kosztów) należałoby przeprowadzać testy każdej serii amunicji z możliwie jak 
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największym jej zużyciem, czyli zapewniając jak najdokładniejsze określenie jej 
standardowego odchylenia. Taka procedura jest oczywiście niemożliwa do 
przeprowadzenia, gdyż mogłaby doprowadzić do całkowitego zużycia danej serii 
amunicji. Konieczne staje się więc uproszczenie procedury oceny rozrzutu amunicji. 
Wiąże się to jednak z koniecznością zaakceptowania zwiększenia niepewności 
uzyskanego wyniku testów amunicji. 

Przyjmując istotne uproszczenie problemu (metodę idealizacji) i traktując oddawane 
podczas testów strzały jako powtarzalne zjawiska fizyczne można oszacować 
niepewność oceny skupienia w tarczy w sposób następujący. Jeśli oddamy N strzałów 
to względny błąd naszej oceny będzie wynosił: 

 

Czyli przy 10 strzałach ten błąd względny wyniesie 32%, przy 20 strzałach 22%, 
przy 30 strzałach 18%, przy 40 strzałach 16%, przy 50 strzałach 14%, natomiast przy 
100 strzałach 10%. Jest kwestią dyskusyjną na jakiej liczbie strzałów można 
poprzestać, ale bezdyskusyjnym jest fakt, że opieranie analizy na próbie 10 strzałów 
(obarczonej niepewnością 32%) jest niedopuszczalne. Ilustruje to rys.1, 
przedstawiający wynik przestrzeliwania amunicji, przeprowadzonego w firmie Eley. 
W pierwszej dziesięciostrzałowej próbie uzyskano skupienie (odległość najdalszych od 
siebie krawędzi przestrzelin) 9,9 mm. Można by stwierdzić – amunicja marzenie dla 
każdego zawodnika. Ale już w drugiej dziesięciostrzałowej serii uzyskano skupienie … 
19,2 mm, a w kolejnych 16,0 mm i 17,4 mm, co dla wyczynowego strzelca jest nie do 
zaakceptowania. Należy podkreślić, że nic – z punktu widzenia statystyki – w tej różnicy 
wyników nie ma dziwnego. Mała liczba prób oznacza dużą niepewność wyniku. 

 
Rys.1 Przykładowy wynik przestrzeliwania amunicji w firmie Eley 

 
Wniosek jest więc oczywisty. Ocenę dopasowania amunicji do lufy danego karabinu 

trzeba opierać na możliwie największej liczbie strzałów.  
Jak już wspomniano, zaproponowana w tej pracy procedura przestrzeliwania 

amunicji umożliwia zmaksymalizowanie efektywności wyboru amunicji, czyli 
umożliwia dokonanie doboru najlepszej amunicji, przy jednoczesnej minimalizacji 
kosztów przestrzeliwania. 

Ze względu na ograniczone możliwości przeprowadzenia szczegółowej analizy 
statystycznej rozrzutu amunicji podczas testów, proponując poniższą procedurę doboru 
amunicji, za wielkość analizowaną przyjęto odległość między najbardziej oddalonymi 
punktami krawędzi poszczególnych przestrzelin w teście (zgodnie ze standardowo 
przeprowadzaną procedurą przestrzeliwania amunicji przez producentów). 
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Efektywna procedura przestrzeliwania amunicji 
Karabin musi być przygotowany, czyszczony zgodnie z rutyną typową dla jego 

użytkownika. Nie należy jej zmieniać przed przestrzeliwaniem, np. „dokładniej” 
czyszcząc lufę. 

Sprzęt przed właściwym przestrzelaniem powinien znajdować się w warunkach 
temperaturowych oraz wilgotności typowej dla planowanego użycia. 

Karabin (z pełnym wyposażeniem: ewentualna tuba, przedłużka „rekini nos”, 
absorber, przyrządy itp.) należy uchwycić w imadle za łoże. Przestrzeliwanie samej lufy 
uchwyconej w imadle przed komorą nabojową, a więc w sposób zupełnie odbiegający 
od warunków normalnych, prowadzi do bardzo przybliżonych i niepewnych wyników. 
Bardzo dobrą metodą przestrzeliwania jest zastosowanie elementu, posiadającego 
otwory takie same, jak otwory służące mocowaniu lufy w łożu. W tym przypadku należy 
dokręcić łoże do tego elementu z takim samym momentem siły (kluczem 
dynamometrycznym), jaki jest używany przez zawodnika przy mocowaniu systemu 
w łożu. Najlepszą metodą przestrzeliwania jest zastosowanie tzw. imadła Kudelina. 
Także i w tym przypadku karabin powinien być w pełni wyposażony. 

Przestrzeliwanie rozpoczyna się od tzw. „rozgrzania lufy” (w rzeczywistości ma to 
mały związek z samym rozgrzewaniem – jest to raczej „przeczyszczenie”, 
„uformowanie” toru dla pocisków pokonujących opory tarcia wewnątrz lufy). Wystarczy 
oddanie 5-7 strzałów. 

Przestrzeliwanie właściwe zaczyna się od wybranej serii amunicji. Dobrze, gdy jest 
to amunicja z początku serii (w zależności od producenta długość serii jest różna, np. 
w Lapua twierdzi się, że serie są relatywnie krótkie: 10-15 tys. sztuk). 

Strzały powinny być oddawane w tempie zbliżonym do tempa strzelania zawodnika, 
który z karabinu będzie korzystał. Nie powinno to być jednak tempo większe niż 
4 strzały/minutę. 

Parametry urządzenia rejestrującego (EST, np. SIUS, Meyton, itp.) powinny być tak 
wybrane (ustawienia w menu programu), by NIE centrować automatycznie grupy 
przestrzelin do środka tarczy! Celem przestrzeliwania nie jest bowiem rejestracja 
wyniku, tylko znalezienie serii amunicji, dla której rozrzut będzie najmniejszy. 
Przesuwanie automatyczne do środka tarczy po każdej serii 10 strzałów fałszuje wynik 
całkowity, np. po oddaniu 40 strzałów, gdyż każda z czterech serii została sztucznie 
przesunięta względem środka tarczy. Oznacza to, że ewentualny wynik po 40 strzałach 
wynoszący np. 16mm nie ma nic wspólnego z wynikiem rzeczywistym, który oczywiście 
jest większy – nie wiemy jednak wtedy jaki. W przypadku użycia tarcz papierowych 
(przestrzeliwanie własne), można tę procedurę realizować poprzez pozostawienie 
jednego kartonu (dobrze unieruchomionego) i zmienianie po każdych 10 strzałach 
kartonów właściwych, bez naruszenia położenia kartonu głównego. Tym samym, 
otrzymujemy wyniki przestrzelania dla każdej z np. 4 serii 10-strzałowych oraz 
dodatkowo wynik przestrzelania dla pełnej serii 40-strzałowej (bardzo ważny). 

Oddając kolejne strzały obserwujemy (dotyczy EST) aktualny rozrzut amunicji. Jeśli 
już po kilku strzałach rozrzut ten przekracza wartość A, uznaną przez nas za krytyczną 
(np. A=15mm), kończymy przestrzeliwanie i odrzucamy tę amunicję.  

Jeśli po 10 strzałach rozrzut nie przekroczył wartości krytycznej A – kontynuujemy 
przestrzeliwanie tej amunicji w drugiej serii 10-strzałowej, obserwując od nowa zmiany 
rozrzutu. Procedurę kontynuujemy do zakończenia czwartej serii 10-strzałowej. 
Każdorazowo jednak, w danej serii stosujemy zasadę, że jeśli rozrzut przekracza 
wartość krytyczną A – przerywamy przestrzelanie tej amunicji. 

Ostatecznym efektem jest uzyskanie amunicji, której rozrzut nie przekroczył wartości 
krytycznej A (charakteryzuje się rozrzutami A1, A2, A3 i A4 w każdej serii) oraz w 40 
strzałach ma całkowity rozrzut równy B (ta wielkość będzie bardzo istotna przy 
porównaniu kilku serii, które przeszły selekcję). 
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Zakończenie przestrzelania po 4 seriach 10-strzałowych jest uzasadnione 
wystarczającą próbą statystyczną. Nie jest jednak uzasadnione przerwanie testu np. po 
uzyskaniu dwóch bardzo dobrych skupień w tarczy. Jest to bowiem próba zbyt mała 
statystycznie. 
 
Dobór wartości krytycznego rozrzutu A 

Przyjęcie zbyt małej wartości krytycznej A może spowodować brak doboru 
jakiejkolwiek przestrzelanej amunicji. Przyjęcie zbyt dużej wartości krytycznej A, 
spowoduje natomiast zbyt dużą liczbę serii amunicji, które spełniły za mało 
wyśrubowane przez nas kryteria doboru, co nie jest efektywne finansowo. 

W przypadku zawodników najwyższej klasy przyjęcie wartości A=14-15 mm dla 
amunicji treningowej lub przeznaczonej do zawodów testowych wydaje się rozsądne. 
W przypadku amunicji na zawody główne wydaje się konieczne przyjęcie wartości 
krytycznej A=13mm, co oznacza, że każda z 4 serii tej amunicji utworzyła rozrzut na 
poziomie np. 10,7 mm, 12,2 mm, 13,0 mm, 12,5 mm i ani razu wartości 13mm nie 
przekroczyła. 

O tym, którą amunicję wybrać, jako najlepszą w przypadku, gdy klika różnych grup 
spełniło warunek testu (np. uzyskano 3 różne grupy amunicji, dla których w każdej 
z czterech serii 10-strzałowych rozrzut nie przekroczył wartości krytycznej A) nie 
powinno decydować nasze „wrażenie”, ale porównanie wartości B (całkowitego rozrzutu 
serii 40-strzałowej). Amunicja charakteryzująca się najniższą wartością B jest amunicją 
dobraną – najlepszą w danym układzie karabin-amunicja. Zgodnie z informacją 
uzyskaną w jednej z firm niemieckich produkujących broń sportową, nigdy nie spotkano 
się z wartością parametru B < 14.5mm. 

Jak mylące może być opieranie oceny jakości amunicji jedynie na podstawie 
poszczególnych serii dziesięciostrzałowych (a więc pomijając parametr B) ilustruje 
Rys.2, przedstawiający cztery serie oddzielnie oraz wynik pełny dla 40 oddanych 
strzałów. Średni rozrzut wynosi 13,8mm, podczas gdy zbiorczy rozrzut wyniósł 16,0mm. 

 

 
Rys.2. Przykładowy wynik przestrzeliwania amunicji w firmie Eley. Średni rozrzut w poszczególnych 

seriach wynosi 13,8 mm, podczas gdy całkowity rozrzut wyniósł 16,0 mm 
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Przechowywanie dobranej amunicji 
Zawodnik na zawody główne (np. IO) potrzebuje zaledwie kilkaset sztuk amunicji. 

Idealnym rozwiązaniem jest uzyskanie po przestrzeliwaniu zgody od producenta na 
bezpośredni zakup lub ewentualnie oznakowanie i zabezpieczenie amunicji, która 
w serii produkcyjnej jest najbliżej tej partii amunicji, która służyła do przestrzeliwania. 
Jeśli to możliwe 500 szt. (1000 szt. w przypadku konkurencji mężczyzn) takiej amunicji 
powinno być zabezpieczone w pojemniku zapewniającym możliwie jak najmniejszą 
podatność na wstrząsy, a po dotarciu do Polski, amunicja powinna być przechowywana 
w stabilnych warunkach (temperatura i wilgotność), zbliżonych do spodziewanych 
warunków ich wykorzystania podczas zawodów. 

Pozostała amunicja danej serii powinna być zakupiona, jako amunicja treningowa 
dla danego zawodnika. 
 
 
 
 


