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Budowa somatyczna i postawa ciała  
zawodników strzelectwa sportowego 

 
 
Zróżnicowanie morfologiczne jest jednym z najczęściej podejmowanych problemów 

w antropologii sportowej. W II w. n.e. Filostrates charakteryzował zawodników 
uwzględniając wygląd i proporcje ciała oraz cechujący ich temperament w ujęciu 
Hipokratesa [Skibińska, 1983]. Wiek XX wiąże się z szybkim rozwojem sportu 
masowego i wyczynowego, którego uprawianie ma na celu osiąganie, dzięki 
systematycznemu wielogodzinnemu treningowi, rekordowych wyników i zwycięstwa 
w zmaganiach sportowych. Sport stał się lukratywnym biznesem, często pociągającym 
za sobą wysoko wyspecjalizowanych zawodników uczestniczących we 
współzawodnictwie na coraz wyższym poziomie. Fakty te wymuszają konieczność 
stosowania odpowiednich metod selekcyjnych, uwzględniających cechy morfologiczne, 
fizjologiczne i psychomotoryczne osobnika, które zwiększałyby prawdopodobieństwo 
uzyskiwania sukcesów w wybranej dyscyplinie. 

Strzelectwo sportowe pojawiło się w programie Igrzysk Olimpijskich już 1896 r. 
a więc od momentu ich reaktywowania [Kurzawski, Sobiech, 1993] i jest dyscypliną 
sportu uprawianą przez kobiety i mężczyzn w czterech grupach wiekowych (młodzicy, 
juniorzy młodsi, juniorzy i seniorzy) w kategorii kulowej, śrutowej i pneumatycznej do 
tarcz stałych, ruchomych i do rzutków według reguł ściśle określonych przez 
Międzynarodową Federację Strzelectwa Sportowego (ISSF). Osiągnięcie sukcesu w tej 
dyscyplinie sportu nie wymaga wprawdzie szczególnych uzdolnień motorycznych, ale 
nie bez znaczenia są inne cechy jak np. zdolność koncentracji czy  skupienia. 
Powodzenie w strzelectwie zależy również od wysokiej koordynacji typu ręka – oko 
[Cichos i wsp., 2012]. Nie bez znaczenia jest poziom posiadanej przez zawodnika 
wytrzymałości i znacznej siły statycznej rąk, gdyż umożliwiają nieruchome trzymanie 
broni i niewielkie jej odchylenia od celu [Bompa, 1990]. 

Cechy morfologiczne należą do ważnych czynników selekcyjnych w sporcie 
[Pietraszewska, 1998]. Budowa somatyczna jest jednym z czynników warunkujących 
osiąganie wyników sportowych na najwyższym poziomie, jednak jej rola 
w poszczególnych dyscyplinach i konkurencjach jest różna. W wielu dyscyplinach 
sportowych występują zawodnicy o bardzo zróżnicowanej morfologii ciała (np. biegi 
lekkoatletyczne). W innych, z kolei, zespół jest niemal jednorodny pod względem 
budowy somatycznej (np. koszykarze). 

Gajewska-Stańda [za: Drozdowski, 1984] jako cechy szczególnie diagnostyczne 
w doborze kandydatów do specjalizacji w strzelaniu z pistoletu wymienia: ciężar ciała, 
głębokość klatki piersiowej, obwód klatki piersiowej przy maksymalnym wdechu, obwód 
bioder i brzucha, długość tułowia, szerokość barków, obwody ramienia i przedramienia, 
długość ramienia i przedramienia, szerokość i obwód dłoni oraz obwód ręki przez palce. 
Natomiast dla kandydatów na zawodników w strzelaniu z karabinu szczególnie 
diagnostyczne są zdaniem tej autorki: szerokość barków, długość tułowia, głębokość 
klatki piersiowej, szerokość miednicy, obwód brzucha, długość ramienia i przedramienia.  

W ostatnich latach coraz częściej analizowane są problemy dotyczące zagadnień 
posturalnych w różnych zespołach sportowców, gdyż bardzo szybko narasta częstość 
występowania zaburzeń w zakresie narządu ruchu manifestująca się zwiększeniem 
obecności dolegliwości bólowych ze strony kręgosłupa. Hossa i Demczuk-Włodarczyk 
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[1996] analizując postawę ciała oraz ruchomość kręgosłupa strzelców wykazały 
występowanie ukierunkowanych zmian wynikających z przyjmowanej przez zawodnika 
pozycji ciała. 

Tradycyjne charakterystyki morfologiczne  w sporcie są obecnie uzupełniane 
istotnymi informacjami dotyczącymi składu ciała, gdyż wykorzystanie nowych 
instrumentów badawczych umożliwia dokładniejszą ocenę struktury morfologicznej. 
W badaniach Mędrasia i wsp. [1998] posłużyły one do oceny stopnia mineralizacji 
kośćca u członków kadry narodowej w strzelectwie sportowym oraz u ciężarowców 
i kulturystów dolnośląskich klubów sportowych. U ponad połowy badanych strzelców 
wykazano obniżoną gęstość mineralną kości. U dwóch badanych zdiagnozowano 
wartości w granicach osteoporozy. Natomiast w grupie zawodników sportów siłowych 
stopień mineralizacji jest w granicach normy lub nieznacznie ją przekracza. Na 
podstawie wyników wywnioskowano iż strzelcy wymagają aktywnego postępowania 
profilaktycznego, aby zapobiec utracie masy kostnej. Z kolei przedstawicieli sportów 
siłowych należy w dalszym ciągu obserwować w aspekcie zwiększonego ryzyka 
wystąpienia zmian zwyrodnieniowych. 

W pracy przedstawiono charakterystykę budowy morfologicznej i postawy ciała 
zawodników strzelectwa sportowego. W ramach tego zagadnienia zbadano 
zróżnicowanie poziomu rozwoju cech somatycznych i posturalnych oraz proporcji ciała 
strzelców na tle nieuprawiającej sportu grupy kontrolnej. Ponadto zbadano 
zróżnicowanie morfologiczne przedstawicieli poszczególnych specjalności strzelectwa 
sportowego (pistolet, karabin, strzelba).  

 
 

Materiał i metody 
 
Zbadano 33 zawodników w wieku 21,2±1,9 lat, uczestniczących w zawodach 

Mistrzostw Polski, które odbywały się we Wrocławiu w dniach od 28 czerwca do 1 lipca 
2012 roku. Średnia arytmetyczna stażu treningowego wyniosła 6,7±2,69 lat. W grupie 
kontrolnej znalazło się 39 mężczyzn w wieku 21,9±3,49 lat nieuprawiających sportu.  

Analizie poddano następujące cechy somatyczne: wysokość ciała i jego masę, 
wysokość kończyn dolnych, długość kończyny górnej, długość ramienia, długość 
przedramienia, spoczynkowy obwód klatki piersiowej, największy obwód ramienia 
i największy obwód przedramienia. Cechy posłużyły do obliczenia wskaźników proporcji 
ciała, które informują o kształcie określonej części ciała, odzwierciedlając wzajemne 
proporcje różnych jego odcinków. W opracowaniu wykorzystano następujące wskaźniki: 
Rohrera (masa ciała/wysokość ciała3, długości kończyny górnej (długość kończyny 
górnej/wysokość ciała), długości kończyny dolnej (długość kończyny dolnej/wysokość 
ciała), międzykończynowy (długość kończyny górnej/długość kończyny dolnej), 
umięśnienia ramienia (obwód ramienia/długość ramienia), umięśnienia przedramienia 
(obwód przedramienia/długość przedramienia), obwodu klatki piersiowej (obwód klatki 
piersiowej/wysokość ciała). 

Postawę ciała zbadano stosując Posturometr-S konstrukcji Wincentego Śliwy, 
przenośne, nieinwazyjne urządzenie pomiarowe, które ma zastosowanie do badania 
parametrów postawy ciała oraz do diagnozowania zaburzeń i wad postawy [Stachoń 
i wsp., 2012]. Na podstawie wyników badań wykonanych posturometrem 
sklasyfikowano postawę ciała korzystając z metody sylwetkowej Wolańskiego. 
Wspomniana klasyfikacja wyróżnia trzy rodzaje postaw uwzględniając przednio-tylne 
krzywizny kręgosłupa: postawa kifotyczna (K) o przewadze kifozy piersiowej nad 
lordozą lędźwiową, postawa lordotyczna (L) o przewadze lordozy nad kifozą i postawa 
równoważna (R) o niemal jednakowo zaznaczonych krzywiznach piersiowej 
i lędźwiowej. 
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Za pomocą posturometru po prawej lewej stronie ciała zmierzono następujące cechy 
posturalne: wysokość barku, wysokość dolnego kąta łopatki i wysokość kolca 
biodrowego tylnego górnego. Wyniki pomiarów opracowano stosując podstawowe 
metody statystyczne i wykorzystując do obliczeń pakiet Statistica 10. Zróżnicowanie 
międzygrupowe oceniono za pomocą test t Studenta dla prób niezależnych. Ponieważ 
liczebność zawodników reprezentujących poszczególne rodzaje broni jest bardzo mała 
(pistolet – 11 osób, karabin – 16 osób, strzelba – 5 osób) zróżnicowanie między nimi 
zbadano wyliczając wartości standaryzowane. Normalizację przeprowadzono na 
średnią arytmetyczną i odchylenie standardowe całej grupy strzelców. 

 
 

Omówienie wyników 
 
W tabeli 1. przedstawiono wartości średnich arytmetycznych, odchyleń 

standardowych oraz współczynnika zmienności badanych cech. Analiza różnic między 
badanymi grupami nie wykazała występowania istotnych odmienności w poziomie 
rozwoju cech somatycznych między grupą zawodników a grupą kontrolną. Zawodników 
cechuje nieznacznie większa wysokość kończyn dolnych, długość przedramienia, 
największy obwód ramienia i masa ciała.  
 

Tabela 1. Charakterystyka statystyczna cech somatycznych zawodników i badanych z grupy kontrolnej 
Grupa 

Cecha 
Strzelcy Kontrolna 

t 
x s x s 

wysokość ciała [cm] 179,6 4,97 180,2 5,92 -0,4 
wysokość kończyn dolnych [cm] 93,8 3,24 93,1 4,24 0,8 
długość kończyny górnej [cm] 78,5 2,41 79,0 3,45 -0,7 
długość ramienia [cm] 33,9 1,21 34,2 1,77 -0,9 
długość przedramienia [cm] 25,9 1,43 25,6 3,45 0,6 
obwód klatki piersiowej sp. [cm] 88,9 8,90 89,9 1,77 -0,5 
obwód ramienia [cm] 30,1 2,89 29,8 3,53 0,3 
obwód przedramienia [cm] 27,2 2,08 27,7 2,10 -1,1 
masa ciała [kg] 77,3 12,54 76,5 10,52 0,3 

 
Korzystając w wyników pomiarów cech somatycznych obliczono wskaźniki proporcji 

ciała (tabela 2). Na podstawie wartości średnich wskaźnika Rohrera stwierdzono, że 
zarówno strzelcy, jak i badani z grupy kontrolnej charakteryzują się smukłą budową 
ciała. Ponadto w obu grupach występują krótkie kończyny górne, krępe umięśnienie 
ramienia i przedramienia oraz duży obwód klatki piersiowej. Relatywna długość 
kończyny dolnej została u strzelców sklasyfikowana jako średnia, natomiast w grupie 
kontrolnej kończyny dolne w odniesieniu do wysokości ciała są krótkie. W grupie 
strzelców kończyna górna w stosunku do dolnej jest bardzo krótka natomiast wśród 
nieuprawiających sportu - krótka. Obwód przedramienia w odniesieniu do obwodu 
ramienia u strzelców kształtuje się na niższym poziomie w porównaniu z badanymi 
z grupy kontrolnej, a więc rozwój umięśnienia proksymalnego i dystalnego odcinka 
kończyny górnej cechuje się większą harmonią. Tylko zróżnicowanie międzygrupowe 
wskaźnika międzykończynowego osiągnęło próg statystycznej istotności. 

W obu grupach zróżnicowanie międzyosobnicze badanych cech posturalnych 
kształtuje się na poziomie niskim, podobnie jak to odnotowano wcześniej dla innych 
parametrów warunkowanych rozwojem szkieletu (tabela 3). Wszystkie analizowane 
cechy przyjmują nieco wyższe wartości w grupie kontrolnej, niemniej jednak różnice są 
statystycznie nieistotne. 
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Tabela 2. Charakterystyka statystyczna proporcji ciała zawodników i badanych z grupy kontrolnej 
Grupa 

Wskaźnik 
Strzelcy Kontrolna 

t 
x s x s 

Rohrer 1,33 0,18 1,30 0,15 0,7 
kończyny górnej 43,69 0,96 43,83 1,16 -0,5 
kończyny dolnej 52,22 1,25 51,66 1,66 1,6 
międzykończynowy 83,70 2,12 84,90 2,96 -1,9 
umięśnienia ramienia 88,89 9,48 87,30 10,79 0,7 
umięśnienia przedramienia 145,70 10,44 150,41 14,98 -1,5 
umięśnienia kończyny górnej 125,88 9,03 130,06 14,24 -1,5 
obwodu klatki piersiowej 49,47 4,60 49,89 3,62 -0,4 
* pogrubionym drukiem zaznaczono różnice statystycznie istotne na poziomie 0,05  

 

Tabela 3. Charakterystyka statystyczna cech posturalnych zawodników i badanych z grupy kontrolnej 
Grupa 

Cecha 
Strzelcy Kontrolna 

t 
x s x s 

wysokość barku L [cm] 144,8 4,98 146,4 5,58 -1,2 
wysokość barku P [cm] 144,2 4,85 145,4 5,24 -0,9 
wysokość doln. kąta łopatki  L [cm] 130,5 4,84 132,1 5,39 -1,2 
wysokość doln. kąta łopatki  P [cm] 130,0 4,66 131,3 4,95 -1,1 
wysokość kolca biodrowego tyl. gór. L [cm] 103,3 3,82 103,7 4,57 -0,4 
wysokość kolca biodrowego tyl. gór. P [cm] 103,1 3,71 103,4 4,58 -0,3 
 

Postawa ciała jest definiowana jako sposób trzymania ciała w pozycji stojącej. 
Prawidłową postawę cechuje ustawiona prosto głowa, symetryczne względem 
płaszczyzny pośrodkowej ułożenie barków, łopatek i miednicy, lekko wciągnięty brzuch, 
proste kończyny oraz prawidłowe wysklepienie stóp.  

W badanych grupach sklasyfikowano typy postawy ciała stosując system 
zaproponowany przez Wolańskiego [Kasperczyk, 2000]. Wśród zawodników najliczniej 
(53,6%) reprezentowany był typ równoważny, który cechuje zbliżona głębokość lordozy 
i kifozy. Na nieco niższym poziomie (42,9%) kształtowała się frekwencja typu 
kifotycznego, w którym wielkość kifozy dominuje nad krzywizną lędźwiowo-krzyżową. 
Typ lordotyczny sylwetki był najmniej liczny (3,6%). Inaczej niż to odnotowano 
u strzelców, w grupie kontrolnej zdecydowanie dominował typ kifotyczny (74,4%). 
Częstość występowania pozostałych sylwetek wyniosła odpowiednio 18,0% i 7,8%.  

Kontrola prawidłowej postawy jest złożoną czynnością odruchową, która może być 
zakłócona przez różne czynniki prowadzące do powstawania zaburzeń i wad postawy. 
Długoletnie uprawianie strzelectwa sportowego wiąże się z koniecznością przyjmowania 
wymuszonej pozycji ciała, co sprzyja powstawaniu zaburzeń i dolegliwości w różnych 
odcinkach kręgosłupa. Cichos i wsp. [2012] analizując zmiany strukturalno-
czynnościowe występujące w obrębie kręgosłupa u młodych zawodników odnotowali, 
zarówno u kobiet jak i u mężczyzn, najczęstsze występowanie zmian w odcinku 
piersiowym kręgosłupa, nieco mniej liczne w odcinku lędźwiowym oraz najrzadziej 
w odcinku szyjnym. Najczęściej były to skoliozy pierwszego stopnia, ograniczenia 
odcinkowe ruchomości w płaszczyźnie czołowej strzałkowej i bocznej oraz asymetrie. 
Ostatnie z wymienionych zaburzeń postawy znalazło potwierdzenie w naszych 
badaniach. Analiza wykazała, że u strzelców wysokości położenia wyrostka barkowego 
łopatki, dolnego kąta łopatki i kolca biodrowego tylnego górnego po lewej stronie są 
większe w porównaniu ze stroną prawą.  

Nieprawidłowości w postawie ciała mogą mieć przełożenie na zdolności 
koordynacyjne, a w szczególności na bodźce wzrokowe. Na przykład Wilczyński [2005] 
wykazał występowanie powiązań między niektórymi cechami postawy a koordynacją 
wzrokowo-ruchową, mierzoną testem krzyżowym. Baranowski [2008] uważa, że 
utrzymanie bardzo dobrej równowagi w postawie strzeleckiej warunkuje celność strzału. 
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Równowaga powinna być utrzymywana bez udziału świadomej kontroli wzrokowej. 
Z tego powodu autor postuluje kształtowanie zdolności do utrzymywania równowagi 
w zawężonym przedziale odchyleń od najwcześniejszych lat. Proponuje jazdę na 
rowerze, na rolkach, nartach, łyżwach, pływanie na desce surfingowej, tenis stołowy, 
chodzenie trudnymi górskimi szlakami i inne formy ruchu, które poprawiają sprawność 
mięśni stabilizujących staw skokowy. Ponadto zwraca uwagę na konieczność 
zwiększenia odporności na zmęczenie głównych mięśni antygrawitacyjnych zwracając 
uwagę na ćwiczenia związane z utrzymywaniem równowagi z wyłączeniem kontroli 
wzrokowej. Potwierdzeniem celowości tego podejścia są wyniki badań pięcioboistów 
przeprowadzone przez Martyna i wsp. [2007]. Autorzy wykazali, że na utrzymanie 
prawidłowej postawy strzeleckiej znaczący wpływ wywiera zmęczenie jako 
konsekwencja wysiłku fizycznego.  

Badania zróżnicowania morfologicznego nie doczekały się zbyt wielu opracowań, co 
wynika zapewne z elitarności sportu strzeleckiego. W latach 1969–1971 Gajewska-
Stańda poddała badaniom antropometrycznym czołowych polskich strzelców z grupy 
seniorów oraz juniorów, specjalizujących się w strzelaniu z broni długiej i krótkiej [za 
Drozdowski, 1984]. W swojej pracy stwierdziła, że zawodnicy strzelający z pistoletu 
w porównaniu z karabiniarzami cechują się większym ciężarem ciała, mniejszą 
szerokością barków w stosunku do długości tułowia, większą głębokością klatki 
piersiowej i jej obwodem. Cechuje ich także dłuższe ramię, większe obwody ramienia, 
przedramienia i uda. W przypadku budowy ręki autorka podkreśliła występowanie 
u pistoleciarzy większej szerokości i obwodu dłoni oraz większego obwodu dłoni przez 
palce w zestawieniu z karabiniarzami. 

Natomiast zawodników strzelających z karabinu w porównaniu z pistoleciarzami 
cechuje mniejszy ciężar ciała, mniejsze wymiary kończyny górnej i dolnej (z wyjątkiem 
długości podudzia) oraz klatki piersiowej i brzucha. Charakteryzuje ich krótkie ramię 
i przedramię oraz mniejsze obwody tych odcinków kończyny. Ręka karabiniarzy jest 
smuklejsza – cechują ją w porównaniu z pistoleciarzami mniejsze wymiary szerokości 
i obwodów. 

W naszych badaniach niektóre – gdyż nie badaliśmy tak obszernego zestawu 
zmiennych – z powyższych konkluzji znalazły swoje potwierdzenie. Na wykresie 1 
przedstawiono wartości unormowane cech somatycznych zawodników poszczególnych 
specjalności w stosunku do średniej arytmetycznej grupy kontrolnej. Strzelcy karabinowi 
charakteryzują się najmniejszą wysokością ciała i kończyn dolnych, masą ciała oraz 
obwodem ramienia i przedramienia w porównaniu z przedstawicielami pozostałych 
grup. Dominują natomiast długością kończyny górnej i ramienia. Pistoleciarze, 
natomiast, są najwyżsi, maja najdłuższe kończyny dolne i największa masę ciała. 
Z kolei obwód klatki piersiowej w tej grupie jest najmniejszy. Zawodników strzelających 
ze strzelby cechuje najdłuższa kończyna górna i jej segmenty – ramię oraz przedramię. 
Najwyższe wartości w tej grupie osiągają obwody: klatki piersiowej, ramienia 
i przedramienia.  

Różnice proporcjach ciała kształtują się nieco inaczej (ryc. 2). Strzelców 
pistoletowych cechuje najmniejsza masa ciała w relacji do wysokości ciała. Również 
względna długość kończyn dolnych i górnych jest w tej grupie najmniejsza. Umięśnienie 
kończyny górnej jest harmonijne. Rozrost górnej części tułowia oceniany wskaźnikiem 
obwodu klatki piersiowej kształtuje się na najniższym poziomie w porównaniu 
z pozostałymi grupami. Karabiniarze dominują relatywną długością kończyny górnej, 
natomiast na niskim poziomie kształtuje się w tej grupie umięśnienie ramienia 
i przedramienia. Zawodnicy trzeciej specjalności wyróżniają się masywną budową ciała 
z dobrze rozwiniętą górną partią tułowia oraz długimi kończynami dolnymi w odniesieniu 
do wysokości ciała. Relatywna długość kończyny górnej jest mała. Wskaźniki 
umięśnienia ramienia i przedramienia osiągają w tej grupie najwyższe wartości.  
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Ryc. 1. Wartości unormowane cech somatycznych 

 
Ryc. 2. Wartości unormowane cech ilorazowych 

 
Podsumowanie 

 
Uzyskane wyniki pozwalają na stwierdzenie, że strzelców w porównaniu z osobami 

nietrenującymi cechuje nieco masywniejsza sylwetka ciała. Kończyny dolne 
w odniesieniu do wysokości ciała są dłuższe. Rozwój umięśnienia segmentów kończyny 
górnej jest harmonijny. W grupie zawodników odnotowano większą częstość 
występowania postaw równoważnych natomiast wśród nieuprawiających sportu 
dominują sylwetki kifotyczne. Analiza wykazała, że u strzelców występuje tendencja 
powstawania asymetrii w postawie ciała, co można wiązać z długotrwałym 
przyjmowaniem wymuszonej postawy strzeleckiej.  
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