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Tempo i rytm strzelania 
 
 

Dzisiejszy sport charakteryzuje się stałym postępem w kierunku racjonalizacji 
i usprawniania procesu szkolenia. W bardzo szybkim tempie rezygnuje się z metod, 
które nie zawierają w sobie logicznych przesłanek, mających za zadania osiągnięcie 
zamierzonego celu, jakim jest zwycięstwo na igrzyskach olimpijskich lub imprezie 
sportowej o randze mistrzostw. Nie stosuje się już, jako metody szkoleniowej, ciągłego 
zwiększania jednostek treningowych w myśl zasady „im więcej trenujesz, tym lepiej 
będziesz strzelał”. W sporcie strzeleckim, jak w każdym innym sporcie, nie zawsze ilość 
przechodzi w jakość. Zwiększanie dawek treningowych zwykle kończy się kontuzją lub, 
w najlepszym przypadku – przetrenowaniem. 

Głównym zadaniem strzelca jest trafienie w środek tarczy czyli w dziesiątkę. 
Wymaga to, od zawodnika, ze wzglądu na stałą powtarzalność czynności na 
stanowisku strzeleckim umiejętności stałej koncentracji, precyzji wykonywanych 
czynności i konsekwencji działania.  

Sukces w strzelectwie zależy od wysokiej koordynacji typu ręka-oko. Wymaga to 
zdolności takich, jak ostrość spostrzegania, głębokość widzenia, ocena odległości, 
szybkości i kierunku ruchu. Wymagana jest doskonała wrażliwość kinestetyczna, 
równoważna i dotykowa.  

Czy do wyżej wymienionych elementów techniki oddania strzału możne jeszcze coś 
dodać? Można i to w sumie dość prostym sposobem. 

Oddanie strzału to zamknięty cykl ruchowy zawierający w sobie od kilku do 
kilkunastu czynności ruchowych zależnych od zawodnika.  

Może zatem coś trzeba zmienić lub na coś zwrócić uwagę.  
Rytm i tempo strzelania, które czasami są niedoceniane (bo nie do końca zwracamy 

na nie uwagę) mogą okazać się bardzo pomocne w podnoszeniu wyników sportowych. 
Na początek dwie definicje z encyklopedii: 

rytm - regularne powtarzanie się czegoś w jednakowych odstępach 
czasu lub w jednakowych odległościach w przestrzeni 

tempo - szybkość, z jaką się wykonuje jakąś czynność lub z jaką się 
coś odbywa 

Wyżej wymienione elementy u początkującego strzelca nie grają pierwszoplanowej 
roli. Młody strzelec walczy raczej z bronią niż z wynikiem punktowym na zawodach. 
Bardziej cieszy się z przypadkowej dziesiątki, niż z pracy jaką wykonuje. Jednak jeśli 
zawodnik ma już poprawną statykę (zwykle po około roku treningów) warto zastanowić 
się nad problemem rytmu i tempa strzelania. Nie od dziś wiemy, że jeśli maratończyk 
będzie biegł z określona prędkością każdy kilometr maratonu możemy z dużą 
dokładnością określić jego czas przybycia na metę. Jeśli strzelec opanuje konkretną 
technikę zawierającą w sobie poprawne tempo i rytm strzelania można spodziewać się 
założonego rezultatu sportowego.  

Jak ma się tempo i rytm strzelania do wyniku? Według mnie ma – i to dość duże 
znaczenie. 

Oddanie strzału zamyka się w wykonaniu kilkunastu czynności ruchowych, które 
zmierzają do celu jakim jest oddanie strzału. Co zatem powinno zawierać się w tym 
cyklu? Zaczniemy od środka cyklu. Od strzału. Po strzale następuje podrzut broni. 
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Wstępna a zarazem pierwsza ocena oddanego strzału. Potem strzelec musi utrzymać 
broń w rejonie celowania przez 1-3 sekund. Odkłada broń na pulpit. Dokonuje dalszej 
oceny jakości strzału (zachowanie broni w rejonie celowania, ocena podrzutu po strzale, 
ocena pracy na języku spustowym, statyka broni w złożeniu i balans ciała podczas 
złożenia). Po ocenie strzału przychodzi czas na regenerację czyli odłożenie broni (jeśli 
jest taka potrzeba) na pulpit i spokojne wykonanie paru oddechów. Następnie zawodnik 
przechodzi do załadowania broni i wykonania czynności przygotowujących przyjęcie 
postawy do oddania strzału. Dobrze jest, by przed podniesieniem broni dokonał 
wizualizacji strzału i czynności, które za chwilę wykona. Potem następuje podniesienie 
broni, zgranie przyrządów celowniczych, wjazd w rejon celowania. Płynna praca na 
języku spustowym. Na koniec strzał. Tak w skrócie wyglądają czynności zawodnika 
zmierzające do oddania strzału. W sumie mało czynności i nie noszą one specjalnie 
wielkiego stopnia trudności. Trzeba tylko o nich pamiętać i konsekwentnie wykonywać. 
Gdzie zatem jest problem? 

Jeśli strzelec zachowuje poprawny algorytm działań i stosuje je w tych samych 
odstępach czasowych zyskuje prostotę działań, a co za tym idzie skuteczność trafień na 
tarczy.  

Rytm strzelania. Według mnie jeden z najważniejszych elementów strzelania. 
Z moich obserwacji i doświadczeń wnioskuję, że w procesie szkoleniowym należy 
zwrócić szczególną uwagę na rytm w jakim strzelec wykonuje kolejne strzały. 
Podstawowym środkiem oceny rytmu strzelania może być analiza z trenażera 
strzeleckiego SCATT, gdzie wykres zawiera w sobie graficzne wartości strzału i czasu 
ich oddania. Pamiętajmy SCATT nie jest programem dla początkujących strzelców 
i stosowanie go u młodych zawodników może przynieść więcej szkody niż pożytku.  
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Analizując wartości strzałów oddawanych w kolejnych jednostkach czasu można 
określić prawdopodobne najlepsze interwały czasowe miedzy strzałami. Warto dodać, 
że ta czynność wina zostać wielokrotnie powtórzona by wyeliminować przypadek. 
Ustalony czas odstępu pomiędzy strzałami powinien być często monitorowany czy nie 
ulega zmianie.  Każdy zawodnik ma określony rytm strzelania. Określony czas na 
koncentrację przed strzałem i określony czas na regenerację. Jeśli rytm strzelania 
zostanie zachwiany lub zmieniony zawodnik może przystępować do następnego strzału 
nie w pełni zregenerowany. Zbyt długie oczekiwanie na rozpoczęcie kolejnego złożenia 
może wywołać wrażenie znużenia i niepotrzebnego oczekiwania na strzał. Jak zatem 
znaleźć złoty środek? Metodą prób i rejestracji uzyskiwanych wyników w założonych 
odstępach czasu między strzałami. Potem następuje ewaluacja uzyskanych rezultatów 
i wybór techniki najbardziej skutecznej. Strzelec ma dwa podstawowe mierniki regulacji 
rytmu strzelania. Pierwszy i najprostszy – zegarek. Zawodnik zakłada sobie, że 
rozpoczyna złożenie co każdą pełna minutę. Jeśli nie odda strzału – traktuje to złożenie 
jako odbyte i utrzymuje założony rytm strzelania co minutę. Stosuje to przez całą 
konkurencję na zawodach lub treningu. Ważne jest to aby pod koniec treningu dokonać 
oceny własnych odczuć podczas strzelania i dokonać analizy uzyskanych przestrzelin. 
Na podstawie własnych odczuć w powiązaniu z uzyskiwanymi wynikami (analiza 
z poszczególnych jednostek treningowych) może regulować (skracać lub wydłużać) 
czas pomiędzy strzałami.   

Drugim elementem (dla zawodników z większym doświadczeniem) jest strzelanie 
regulowane poprzez oddech i ocenę wewnętrznej gotowości do wykonania następnego 
złożenia. Ten sposób utrzymania strzelania przez zawodnika jest o wiele trudniejszy 
i wymaga od niego wielkiego skupienia nad sobą i swoja pracą. W czasie tej pracy nie 
powinno się robić żadnych notatek i niepotrzebnych czynności, gdyż mogą one zakłócić 
zadany rytm pracy. W trakcie walki sportowej na stanowisku strzelec powinien 
wprowadzić się w stan „transu”. Świadome skupienie się na swoich czynnościach 
spowoduje, że lepiej będzie „odbierał” sygnały ze środka swego ciała. Skupienie się na 
samym sobie pozwoli na lepszą komunikację na drodze: wyobrażenie ruchu- umysł- 
ciało- wykonanie. U doświadczonych strzelców „nożyce czasowe” wykonywanych 
strzałów zawierają się w czasie 2-4 sekund. 
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Tempo oddania strzału – czyli jak szybko wykonujemy czynności zmierzające do 
oddania strzału. W czasie wielu lat treningów zawodnik wykonuje kilkadziesiąt tysięcy 
złożeń. Zatem wie gdzie i co ma zrobić aby oddać strzał w środek tarczy. Wiele razy 
trafiał w środek, ale co zrobić, by na zawodach (a one są najważniejsze) jego praca 
była skuteczna? Czasami zdarza się, że w trakcie treningu lub zawodów strzelec oddał 
strzał i ma wrażenie, że wszystko zrobił dobrze lecz oczekiwania nie pokrywają się 
z rzeczywistością. Jaka jest tego przyczyna?  

Problem tkwi w tym, co zawodnik widzi, a rzeczywistością odbywających się 
wydarzeń na stanowisku. To czasami świadomość strzelca i jego oczekiwania co do 
strzału, które maja zostać spełnione powodują, że zmienia technikę strzelania, co 
niekorzystnie wpływa na wynik z zawodów. 

Roboczo nazwałem to – przesunięcie w czasie.  

 

Z powyższego rysunku wynika, że strzelec „widzi” to, czego już praktycznie nie 
ma! Jaka jest tego przyczyna. Odpowiedź jest prosta. Przesunięcie w czasie jest 
składową kilku procesów fizjologicznych naszego organizmu występujących podczas 
strzelania. Każdy z tych procesów, to pewien mały odcinek czasu pracy naszego 
organizmu. Co w tym czasie dzieje się z zawodnikiem? Na początku trzeba zobaczyć 
przyrządy celownicze w rejonie celowania. Impuls świetlny wpada do oka. Zamiana 
bodźca wzrokowego na chemiczny. Transmisja do ośrodka wzroku. Jeśli już widzimy 
i mamy o tym wyobrażenie (obraz tarczy i broni) trzeba podjąć decyzję. Następnie 
decyzja zostaje przekazana impulsem nerwowym do odpowiednich mięśni (skurcz-cała 
masa reakcji chemicznych) odpowiedzialnych za nacisk palca wskazującego na język 
spustowy. Stopniowy nacisk na spust, praca w kierunku przekroczenia wartości 
progowej, w efekcie czego następuje zwolnienie zaczepów. Iglica uderza w mechanizm 
uwalniania gazu lub w spłonkę. Strzał. Każda z tych czynności zawiera w sobie 
minimalny ale zawsze jakiś odcinek czasu złożenia. Poskładane w jedną całość dają 
zauważalne przesunięcie w czasie. Wynik liczbowy jest indywidualnie przypisany do 
zawodnika. Jego wartość jest różna u każdego z zawodników.. 

Biorąc pod uwagę „przesunięcie w czasie” w pracy z zawodnikami już od początku 
rozpoczęcia treningów należy stopniowo zwracać uwagę na jednakowe wykonywanie 
pracy związanej z oddaniem strzału. Błędem, który najczęściej występuje u zawodników 
to efekt „szybkiego palca na spuście” (wykres poniżej). Ma to zwykle miejsce, kiedy 
zawodnik ustabilizuje broń w rejonie celowania i zbyt szybko (bo za chwilę może już nie 
mieć przyrządów celowniczych w rejonie celowania) wyciska język spustowy. 
W konsekwencji na języku spustowym znajduje się za dużo siły potrzebnej do 
wyciśnięcia języka spustowego w jednostce czasu. Efektem takiej pracy jest zwykle 
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odskok od głównego skupienia strzałów na tarczy. Poniższy rysunek obrazuje jak łatwo 
zepsuć dobry strzał. Zawodnik bardzo poprawnie wjechał w rejon celowania i po 
utwierdzeniu się, że wszystko jest dobrze przystąpił do pracy na spuście. 
Prawdopodobnie za późno rozpoczął pracę na spuście. W efekcie, chcąc szybko 
wykorzystać okres bardzo dobrej stabilizacji broni w rejonie celowania, zbyt szybko i ze 
zbyt dużą siłą nacisnął na język spustowy. W rezultacie takiej „szarpanej” pracy strzał 
ułożył się daleko poza rejonem celowania. 

 

Tempo wykonywanych czynności na każdym etapie szkolenia powinno być stałe 
i zawierać się we wstępnie określonych ramach czasowych. Nie ma idealnego tempa 
oddania strzału. Inne jest dla początkującego. Inne jest dla strzelca z wieloletnim stażem 
zawodniczym. Tempo czyli czas wykonywanych czynności to określona technika. Inna dla 
strzału oddanego w czasie np. 10 sekund, inna dla 17 sekund. Inna koncentracja, napięcia 
mięśniowe i czucie postawy. Inna siła z jaką strzelec będzie wyciskał język spustowy 
w jednostce czasu. Wycisnąć język spustowy można w 3 sekundy. Można i w 8 sekund. 
Oba sposoby mogą okazać się bardzo dobre. Ucząc strzelca konsekwencji 
wykonywanych czynności skracamy czas do osiągnięcia jego sukcesu. Zawodnik 
strzelający w różnych przedziałach czasowych stosuje wiele technik strzelania. Raz 
szybciej, raz wolniej, a raz jeszcze inaczej. Zamiast kształtować jedna technikę 
strzelania, uczy się trzech czterech. Zwykle z marnym skutkiem. Nic tak dobrze nie 
wpływa na wynik opanowania techniki jak konsekwencja wykonywanych czynności. 
Rozpoczynając pracę nad jakąkolwiek techniką nie wiemy czy będzie ona skuteczna. 
Dopiero jej systematyczne wykonywanie i stała jej ocena przez zawodnika i trenera da 
nam odpowiedź czy jest to ta technika, która zapewnia wysokie wyniki.  

Strzelca, który oddał parę setek strzałów nic nie jest w stanie zaskoczyć. Parę 
tygodni treningów. I ciągle to samo. Ciągle ten sam schemat działania. Warto wtedy 
zawodnikowi zaproponować strzelanie za zasadzie antycypacji (wyprzedzenie, 
przewidywania zakładanych czynności). W praktyce będzie to odnosić się do 
świadomego wykonywania czynności, które są poukładane i ściśle ze sobą powiązane 
w logicznym cyklu ruchowym i czasowym. Na początek można wykorzystać strzelanie 
do białego ekranu bez dawki gazu lecz z wyciskaniem języka spustowego. Ważne jest 
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by najpierw nauczyć elementarnych czynności związanych z płynnym oddaniem strzału. 
W świadomości strzelca musi powstać swoista „ścieżka” czynności zmierzająca do 
oddania strzału. Potem można przejść do strzelań do białego ekranu i tarcz w kształcie 
figur geometrycznych.  Na koniec można strzelać do tarcz pierścieniowych. 
W początkowej fazie strzelania do tarczy skupiamy się na strzelaniu wielu strzałów do 
jednej tarczy – na uzyskaniu skupienia strzałów. Miarą dobrej pracy nie będzie jedna 
dziesiątka, lecz wiele strzałów w jednym miejscu – niekoniecznie w środku tarczy. Od 
ustawienia skupienia w środku tarczy mamy specjalne śrubki. Spróbujmy zawodnikowi 
zaproponować aby zaczął naciskać na język spustowy zanim osiągnie świadomość, że 
jest już dobrze „poukładany” w rejonie celowania i spokojnie może rozpocząć pracę na 
języku spustowym. Jeśli napotkamy na trudności możemy mu „pomóc” (trener stoi obok 
zawodnika) wypowiadając kolejne czynności jakie ma wykonać podczas jego strzelania. 
Takie „prowadzenie za rękę” zawodnika nauczy go wykonywania czynności w złożeniu 
na zasadzie „lawiny”, nieuchronnego powiązania i wykonywania jednej czynności po 
drugiej. Przekonanie zawodnika żeby robił, to czego nie jest do końca pewien, nie 
będzie łatwe. Jeśli już przekonamy zawodnika skutkuje to wysokimi wynikami. Wykres 
takiej pracy przedstawiam poniżej. Strzelec zatrzymuje się z bronią w rejonie celowania. 
Ruchy mimowolne są dość duże w porównaniu z poprzednim rysunkiem, lecz 
zastosowana płynna praca na języku spustowym już od momentu zatrzymania się na 
tarczy zaowocowała dobrym strzałem w środek tarczy. Warto zauważyć, że strzał 
znajduje się w środku wszystkich ruchów broni. W miejscu, gdzie statystycznie strzelec 
spędza najwięcej czasu podczas celowania. 
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