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Kierunki zmian rozgrywania strzelań finałowych 
 
 

Od kilku już lat w Polsce elementem programów zawodów stały się tzw. „Super 
Finały”. Obok obowiązujących konkurencji zaczęto rozgrywać specjalne strzelania 
finałowe wg regulaminów organizatora, pozwalające na trochę zabawy, a także dawkę 
adrenaliny dla zawodników startujących, ale też stanowiące ciekawe widowisko dla 
kibiców. Stworzyło to też szansę na hojniejsze wynagrodzenie zwycięzców gdyż 
wyłania się taki jeden bądź dwóch, a przy ilości konkurencji które uprawiamy, 
nagrodzenie każdego „pierwszego” może doprowadzić do bankructwa organizatora 
imprezy strzeleckiej w Polsce.  

Pierwsze takie finały miały miejsce w 2003 roku na Pucharze Koziołka w Lublinie 
i na Pucharze Ziemi Lęborskiej w Lęborku w 2004 roku. Od tamtej pory przy niektórych 
zawodach w strzelaniach pneumatycznych „bawimy się” podczas super finałów. Od 
kilku lat w Białymstoku odbywa się impreza na miarę zawodów międzynarodowych 
z dużym udziałem zawodników zza wschodniej granicy i pulą nagród znacznie 
wykraczającą poza wyobrażenie o imprezach strzeleckich, również uwieńczona „Super 
Finałem”, o który walczą zawodnicy przez dwa kolejne dni. Do takiej formy dołączyły też 
imprezy w Pucku z okazji „Zaślubin z Morzem”, czy w Drzonkowie.  

Z czasem również i europejska i światowa organizacja strzelecka zaczyna działać 
w kierunku innych bardziej widowiskowych form finałów. Na razie robią to przy okazji 
ważnych imprez, ale eksperymentując dopracowują regulaminy na przyszłość, 
związane ze zmianą rozgrywania finałów olimpijskich. Już zmieniono sposób 
rozgrywania finałów w pistolecie szybkostrzelnym. Mówi się o rozgrywaniu finałów od 
tzw. „0”, czyli bez wypracowanej wcześniej przewagi. Zaczyna pojawiać się hałas na 
finałach, muzyka. Do tradycyjnych finałów wprowadzono komentatora, wymogiem jest 
dostępność dla zawodników do bieżących wyników i klasyfikacji podczas finału, 
wprowadzono prezentację podczas której można obejrzeć twarz zawodnika. 

W tym kierunku należałoby szkolić zawodnika, by mógł podołać wymaganiom jakie 
będą wynikały z takiego rozgrywania finału, gdzie o skupienie i izolację od otoczenia 
będzie bardzo trudno i trzeba będzie nauczyć się pracy w warunkach dużej ekspozycji. 
Nasze „Super Finały” na pewno będą wspomagały ten proces. Zabawa w strzelaniu 
w sieci, udział w finałach młodzików i juniorów młodszych przy muzyce i komentarzach, 
z nagrodami i walce przy każdym jednym strzale, także ma swój cel. Poniżej opiszę 
finały jakie rozgrywa się w tej chwili w europie i świecie przy patronacie ESC i ISSF, aby 
przybliżyć zmiany z jakimi przyjdzie nam się zmierzyć już niedługo. 

 
1. Championstrophy 

 
Finał „Championstrophy“, odbywa się podczas Finału Pucharu Świata od 2007 roku. 

Mogą brać w nim udział tylko aktualni medaliści Finału Pucharu Świata 
w konkurencjach karabinowych i pistoletowych. Zwycięzcy obu finałów otrzymują 
główną nagrodę, których sponsorem jest SIUS ASCOR-Switzerland, a ich wysokości to 
5.000 euro (ryc. 1). 

 
Zasady uczestnictwa: 

 Tylko medaliści wszystkich konkurencji z Finału Pucharu Świata, maksymalnie 30 
osób.  
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 Kobiety i mężczyźni startują razem w danej konkurencji.  
 Wyłonionych zostaje dwóch zwycięzców Super finału: jeden w pistolecie, jeden 

w karabinie. 
 Każdy zawodnik musi zdecydować z jakiej broni (karabin czy pistolet) będzie strzelał 

przez całą konkurencje; strzelec może strzelać ze swojej własnej broni ale nie musi. 
 
 

  
Ryc. 1. Zwycięzcy Champoinstrophy w 2011 roku podczas Finału Pucharu Świata we Wrocławiu 

z nagrodami wysokości 5 000 EUR. ( Leonid Ekimov, Snjezana Pejcic). 
 
 
Zasady zawodów: 

 Super finał składa sie z jednego finału pistoletowego i jednego karabinowego; 
zasady finałowe ISSF są stosowane do każdego finałowego strzału. 

 Każdy strzał oceniany jest za pomocą tarcz elektronicznych SIUS ASCOR, do 
jednej dziesiętnej punkta. 

 Zawodnicy strzelają w pozycji stojącej z broni pneumatycznej na 10m. 
 Każdy Super Finał rozpoczyna się 10 minutami czasu przygotowawczego, podczas 

którego strzelec może strzelić nieograniczoną ilość strzałów próbnych. Czas 
przygotowawczy rozpoczyna się komendą START, a kończy komendą STOP, po 
której następuje 1 minuta przerwy. 

 Strzały oceniane rozpocznają się po 1 minucie przerwy. Każdy strzał jest oddawany 
na komendę; na każdy strzał zawodnicy mają 75 sekund. 

 Punkty są dodawane do momentu kiedy pozostanie tylko dwóch zawodników. Po 
czwartym strzale finałowym, strzlec z najniższym wynikiem odpada; pozostali 
zawodnicy strzelają dalej i po każdym kolejnym strzale odpada jeden strzelec 
z najniższym rezultatem. 

 W przypadku takich samych najniższych wyników, oddawany jest kolejny strzał 
przez wszystkich zawodników i wtedy zawodnik z najniższym wynikiem odpada. 

 Kiedy zostanie tylko dwóch strzelców, ich punkty są zerowane, po czym strzelają 
trzy kolejne finałowe strzały, które są sumowane. 

 Wygrywa strzelec z najwyższą sumą trzech strzałów, w przypadku tych samych 
rezultatów odbywa sie baraż (ryc. 2). 

 
„Championstrophy” potwierdził udaną formułę rozgrywki. Jest to zabawa dla 

sportowców biorących udział w konkursie, jak i dla widzów - jest wesoło, głośno, można  
zapomnieć o przyjętej ogólnie „Regule ciszy”, która jest uchylona w ciągu tego super 
finału. 
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Ryc. 2. Komunikat rozegrania Championstrophy w konkurencji pistoletowej  
podczas Finału Pucharu Śwaita we Wrocławiu w 2011 r. 

 
2. TOP GUN  
 

TOP GUN był finałem rozgrywanym z inicjatywy Prezydenta Europejskiej Federacji 
Strzelectwa Sportowego – Wladymira Lisina.  Po raz pierwszy odbył się w 2010 roku 
podczas Mistrzostw Europy w strzelaniach pneumatycznych w Meråker (NOR). TOP 
GUN to nowa forma zawodów, która może się doczekać zastosowania w Mistrzostwach 
Europy w ramach oficjalnego programu w celu uczynienia sportu strzeleckiego bardziej 
medialnym i o wiele bardziej atrakcyjnym i ekscytującym dla widzów i mediów. 

 Liczba strzelców podczas zawodów:   
PISTOLET: 10 najlepszych mężczyzn i 10 najlepszych kobiet. Razem: 20 strzelców 
KARABIN: 8 najlepszych mężczyzn i 8 najlepszych kobiet, 2 najlepszych mężczyzn 
i 2 najlepsze kobiety w przypadku RT. Razem: 20 strzelców 
(Taki sam skład w kategorii juniorów i juniorek.)  

 Zawodnicy zobowiązani byli do  sportowego stroju - dresy i trampki, otoczeni przez 
hałas, do którego widzowie byli zachęcani poprzez specjalne kołatki dostarczone 
przez organizatorów. 

 Czas przygotowawczy i strzały próbne – 2 minuty. Czas na strzał w każdej rundzie 
mógł być zmieniany od 45 do 30 sekund,  co jest w gestii gospodarza konkursu i jest 
ogłaszane przed każdą rundą.  

 Konkurs  
1. gospodarz ogłasza rozpoczęcie konkursu; 
2. Po tym, brzmi sygnał startu i wszystkie monitory i tablice są wyłączone. 
3. Po strzale czerwone światło zapala się nad elektroniczną tarczą, co oznacza, 

że strzał został oddany. 
4. potem, zapalają się zielone światła, w porządku „od najwyższego do 

najniższego” wyniku. Rezultat również jest wyświetlany na monitorze 
w pobliżu zawodnika i jego nazwisko pojawia się na tablicy wyników. 

5. Strzelec z najniższym wynikiem odpada z dalszej rywalizacji, w przypadku 
równości odpadają wszyscy zawodnicy z najniższą przestrzeliną. 

6. Następny strzał – procedura jest powtarzana aż do wyłonienia zwycięzcy 
(ryc. 3.).  
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Ryc. 3. Zwycięzca w rozgrywce Top Gun w juniorach w pistolecie w Meraker w 2010 r. 

 

3. DUEL 
 
„Duel” został rozegrany podczas kolejnych Mistrzostw Europy w Bresci (ITA) w 2011 

roku, (prawdopodobnie jako modyfikacja Top Guna). Tym razem strzelcy mogli 
uczestniczyć w normalnych strojach strzeleckich, ale rywalizacja zmieniła charakter na 
drużynowy. Rozgrywka była dwuetapowa.  

W pierwszym etapie zawodnicy kwalifikowali się do ścisłego finału – kwalifikacje 
obejmowały strzelanie trzech strzałów ocenianych w czasie dwóch minut. Suma serii 
trój strzałowej, trzech zawodników, (w tym minimum jedna kobieta), dawała rezultat 
kwalifikacyjny. Cztery najlepsze zespoły przechodziły do strzelań finałowych (ryc. 4.).  

 
Ryc. 4. Tablica z zespołami przystępującymi do rozgrywki „DUEL” w pistolecie juniorów w Bresci w 2011 r. 

 
Drugi etap to strzelania w bezpośredniej rywalizacji - pierwsza zakwalifikowana 

drużyna walczyła z trzecią, a druga z czwartą. Wygrane zespoły przechodziły do walki 
o pozycje medalowe. Rozgrywka polegała na tym, że drużyna miała do dyspozycji 
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jedno stanowisko i czas 5 minut na strzały próbne. Potem pierwszy zawodnik przez 
2 minuty oddawał trzy strzały walcząc z pierwszym zawodnikiem drużyny przeciwnej. 
Suma strzałów decydowała który z zawodników zdobył punkt dla swojej drużyny. 
Następnie minutę miała drużyna na zmianę zawodnika i drudzy zawodnicy 
przystępowali do rywalizacji itd. Zwycięskie zespoły przechodziły do rozgrywki o złoty 
i srebrny medal, a przegrane o brązowy. 

Struktura finałowej rozgrywki nie dawała zawodnikom szans na dokładne 
przygotowanie, bardzo krótki czas na wejście na stanowisko i dwie minuty na trzy 
strzały oceniane, bez strzałów próbnych po wejściu na stanowisko dodatkowo 
wzbudzały emocje. „Ale dychy były” jak podsumowała Agnieszka Nagay uczestniczka 
„Duel” w Bresci. 
 
 
4. LIGA MŁODZIEŻOWA ESC – ESC YOUTH LEAGUE 
 

Europejska Federacja Strzelectwa Sportowego postanowiła zorganizować Ligę 
strzelecką dla zawodników, którzy wiekowo odpowiadają grupie mogącej kwalifikować 
się do Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich (YOG). Chcieli w ten sposób wspomóc 
przygotowania młodych zawodników do tak prestiżowej imprezy. 

Rozgrywki mają nietypowy charakter, wzbudzają dużo emocji i jednocześnie 
mobilizują do walki, gdzie każdy zawodnik pracuje na wynik drużyny Prezydent ESC 
funduje nagrody w postaci zestawów tarcz elektronicznych – za 1 miejsce trzy tarcze, 
za drugie – dwie, i trzecie – jedna tarcza Siuss Ascor.. 

Rozgrywki Ligi Młodzieżowej odbywają się w strzelaniach pneumatycznych w dwóch 
rundach zakończonych finałem. Państwa zgłaszają drużyny składające się 
z zawodników w wieku 14-18 lat. Typują ośmiu zawodników, którzy mogą walczyć 
w ciągu danego roku, a trzech z nich jest wystawianych do konkretnej rozgrywki. 
Drużyny są mieszane pod względem płci.  

Pierwsza runda odbywa się na zawodach międzynarodowych na zasadzie zliczenia 
sumy wyników strzelań trzech zawodników (pierwszych czterech serii w przypadku 
chłopców) i sklasyfikowaniu drużyn w danym okręgu (północnym, zachodnim 
i wschodnim). Pierwsze pięć państw w okręgu kwalifikuje się do drugiej rundy 
rozgrywek – rundy regionalnej (ryc. 5.). 

 
Ryc. 5. Podział Europy na regiony Ligowe 

Druga runda odbywa się w trzech grupach – północnej, zachodniej i wschodniej. 
W każdej startuje pięć zakwalifikowanych państw z danej grupy. Przez dwa dni drużyny 
walczą na zasadzie każdy z każdym i zbierają punkty na swoje konto (ryc. 6).  



150 Jolanta Samulewicz  

 

Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwiązania szkoleniowe), zeszyt nr 8, Wrocław, 2011 

 
Ryc. 6. Runda regionalna we Wrocławiu w 2010r – region północny 

Rozgrywka polega na strzelaniu przez czterech dziesięciostrzałowych serii w czasie 
12 minut każda. (5 minut czas przygotowawczy, 10 minut strzały próbne). Pierwszy 
zawodnik walczy z pierwszym zawodnikiem drużyny przeciwnej, drugi z drugim, trzeci 
z trzecim. Suma jednej serii decyduje o zdobyciu punktów w meczu. Za wygraną serię 
zawodnik dla drużyny otrzymuje 2 pkt. za remis 1pkt. za przegraną 0 pkt. W serii 
drużyna może więc zdobyć maksymalnie 6 punktów, a w meczu 24. Wygrany mecz 
daje jeden duży punkt w klasyfikacji drużynowej. Dwie najlepsze drużyny w grupie 
kwalifikują się do trzeciego etapu Ligi, czyli do Finału. Jedna drużyna może być 
zakwalifikowana dodatkowo za najlepsze wyniki i druga z państwa organizującego finał 
– łącznie osiem drużyn. 

W finale drużyny podzielone są na dwie grupy, (poprzez losowanie), po cztery 
drużyny. Pierwszego dnia rozgrywają po trzy mecze, (każdy z każdym w grupie). 
Rozgrywka wygląda tak jak w drugim etapie ligi (ryc. 7).  

 
Ryc. 7. Tablica wyników podczas pierwszego etapu Finału Ligi ESC 

Następnie pierwsze drużyny z grupy wchodzą do walki o złoty i srebrny medal, 
a drugie o brązowy. Ostateczna rozgrywka o medale odbywa się na zasadzie „strzał za 
strzał” (ryc. 8, 8a).   

3 minuty na przygotowanie  
5 minut strzały próbne 
75 sekund na każdy z 20 strzałów finałowych. 
Tym razem każdy strzał jest punktowany. Zawodnik mający wyższą przestrzelinę od 

odpowiadającemu mu zawodnikowi z drużyny przeciwnej otrzymuje 2 punkty dla 
drużyny, za remis 1 punkt. Przy jednym strzale drużyna może zdobyć maksymalnie 
6 punktów. A w całym meczu jest 120 punktów do zdobycia. 
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Ryc. 8. Medaliści EYL podczas finału  

w Helsingor w 2009 r. 
Ryc. 8a. Strzelnica podczas strzelań finałowych  

EYL w Helsingor w 2009 r. 

Przykładowe komunikaty z klasyfikacji w poszczególnych rundach (ryc. 9 i 9a). 

 

 
Ryc. 9. Przykładowe komunikaty z klasyfikacji w poszczególnych rundach 
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Ryc. 9a. Przykładowe komunikaty z klasyfikacji w poszczególnych rundach 
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5. Pistolet szybkostrzelny 
 
Na przykładzie zmiany jaka dokonała się na początku 2011 roku w rozgrywaniu finału 

w pistolecie szybkostrzelnym mężczyzn, można wyznaczyć konkretny kierunek, w którym 
będą zmieniać się i inne finały i to może już po Igrzyskach w 2012 roku w Londynie.  

Obecnie w pistolecie szybkostrzelnym finał rozgrywany jest w zupełnie odmienionej 
formie. Sześciu zakwalifikowany zawodników przystępuje do strzelania z pustym kontem 
czyli od tzw. „zera”. Zawodnicy strzelają pojedynczo wywoływani przez spikera. Strzały 
oceniane są w systemie „trafił”, „chybił” – czyli strzał, który jest w polu 9.7 i wyżej skutkuje 
uzyskaniem punktu. Po czterech seriach ocenianych, (wszystkie czterosekundowe), 
zawodnik z najniższą sumą uzyskanych punktów odpada z dalszej rozgrywki. Po kolejnych 
seriach najsłabszy zawodnik odpada, aż do wyłonienia zwycięzcy. Przy tak zbudowanym 
finale okazuje się, że dwójka najlepszych strzelców odda w finale w sumie 40 strzałów 
ocenianych, to więcej niż obejmuje strzelanie „jednej połówki” kwalifikacyjnej (ryc. 10). 

 
Ryc. 10. Fragment komunikatu z konkurencji pistoletu szybkostrzelnego 

z Mistrzostw Europy w Belgradzie w 2011 r. 

Podsumowując, główne kierunki zmian to przede wszystkim zwiększenie 
medialności rozgrywek strzeleckich i uproszczenie zasad tak by były one zrozumiałe dla 
widzów nie mających nic wspólnego ze sportem strzeleckim. Władze organizacji 
strzeleckich chcą uzyskać ten efekt poprzez: 

 skracanie czasów na przygotowanie i strzały próbne 
 prezentacje zawodników tuż przed strzałami ocenianymi z komentarzem  
 wyrównanie szans, czyli finał od „zera” 
 strzały oceniane w systemie „trafił – 1pkt., „chybił” – 0 pkt. 
 odpadanie zawodników w trakcie rozgrywki aż do wyłonienia zwycięzcy 
 atmosfera zabawy na widowni – nie obowiązuje „cisza”. 

Należało by mieć to na uwadze podczas szkolenia zawodników, organizując 
różnego typu zabawy strzeleckie podczas treningów, przygotowujące do startów 
w takich finałach. 


