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Nowoczesne rozwiązania techniczne w sporcie strzeleckim 
 
 
Przeżywamy prawdziwą rewolucję w przepisach ISSF. Wywołuje ona skrajnie 

różne reakcje – od pełnego poparcia, po zdecydowaną negację, ale zawsze pojawia 
się pytanie: Dlaczego? Dlaczego zdecydowano się na tak drastyczne zmiany? Czy 
przyczyną są jedynie wymagania stawiane przez przedstawicieli mediów, którzy 
jasno deklarują, że nie będą prowadzić jakichkolwiek transmisji (czy nawet 
retransmisji) z zawodów strzeleckich, jeśli nie zwiększy się medialność naszej 
dyscypliny? Z całą pewnością jest to argument wiodący. Ale czy jedyny? Zwróćmy 
uwagę na fakt, że część zmian nie ma wpływu na medialność strzelectwa. Należy 
więc zadać sobie pytanie, jaki wpływ na strzelectwo ma rozwój techniczny, 
projektowanie i wytwarzanie nowych materiałów, konstruowanie nowych urządzeń, 
które podlegają ciągłej miniaturyzacji. W jakim kierunku pójdzie sport strzelecki? 
Jakie nowoczesne rozwiązania techniczne znajdą w nim swoje zastosowania? Jakich 
zmian możemy spodziewać się w kolejnych latach? W tym artykule postaramy się 
odpowiedzieć na te pytania, mając  świadomość, że odpowiedź nie będzie pełna 
i definitywna. Podamy także kilka przykładów prowadzonych badań nad 
zastosowaniem nowoczesnej techniki w sporcie strzeleckim. 
 
Stroje strzeleckie 

Dawno, dawno temu zawodnicy strzelali w „normalnych” ubraniach sportowych. 
Szybko jednak stwierdzono, że kurtka skórzana zapewnia nie tylko zwiększenie 
tarcia stopki karabinu, ale także poprawia statykę całej postawy strzelca. A czym 
skóra grubsza, tym lepiej. Szybko przyszedł czas na „kufajki”, pikowane grube kurtki, 
które nie tylko stabilizowały postawę, ale pomagały wytłumić wpływ tętna na karabin. 
UIT (Union International de Tir), poprzedniczka ISSF musiała wprowadzić regulacje 
dotyczące strojów strzeleckich. W ostatnich latach stosowano więc metody 
pomiarowe (wykorzystujące znane metody pomiarów fizycznych) pozwalające 
określić nie tylko grubość  materiału przy zadanej sile, ale także jego elastyczność. 
Ustalono graniczne wartości, których elementy stroju i wyposażenia nie mogą 
przekraczać. Od tego momentu rozpoczął się wyścig producentów - często 
w pomysłach na ominięcie stawianych ograniczeń. Stosowano coraz większą liczbę 
szwów wzmacniających (niektóre stroje sprawiały wrażenie, że są złożone tylko 
z nich), celowo nadawano elementom stroju taki kształt, by stanowiły podpórkę dla 
łokcia, czy miejsce podparcia dla kurtki na spodniach, formowano rękawy 
w nienaturalny kształt, ale przydatny zawodnikowi w złożeniu. O ile te metody 
spotykały się dezaprobatą sędziów i środowiska strzeleckiego, to zwrócono uwagę 
na poszukiwania materiałów, które z jednej strony zapewnią możliwie najlepsze 
usztywnienie stroju, spełniając przy tym stawiane wymagania dotyczące ich 
elastyczności. Jest to bardzo interesujący kierunek poszukiwań i badań, który łączy 
w sobie przestrzeganie zasady fair play z chęcią odkrywania, projektowania 
i wytwarzania nowych materiałów (w sensie fizycznym). Czego możemy spodziewać 
się w najbliższej przyszłości? Z całą pewnością poszukiwania nowych materiałów 
prowadzone będą w celu produkcji tkanin o właściwościach izotropowych (różne 
właściwości mechaniczne, w zależności od kierunku). Taki materiał może być 
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wytworzony na przykład z włókien o większej sztywności w jednym kierunku i włókien 
o większej elastyczności w kierunku do niego prostopadłym. Możliwa jest także 
produkcja materiału uformowanego, o zmiennej grubości (w granicach 
dopuszczanych przepisami) w zależności od miejsca zastosowania. Nie możemy 
zapominać o osiągnięciach w zastosowaniu nowoczesnych materiałów 
polimerowych, których właściwości mechaniczne mogą być odpowiednio 
modyfikowane (także lokalnie). Zapewne duża uwaga będzie przywiązywana do 
uzyskania niezmienności właściwości mechanicznych w różnych temperaturach 
i wilgotności. 
 
Karabiny i pistolety 

Przez ostatnich kilka lat opracowano i opatentowano wiele elementów 
wyposażenia modyfikującego zachowanie lufy lub całego karabinu i pistoletu. 
W większości są to różnego rodzaju obciążniki. Spełniają one dwie role. Pierwsza, to 
wyważenie karabinu lub pistoletu w sposób odpowiadający zawodnikowi. W tym 
przypadku element obciążający mocowany jest do łoża karabinu lub rękojeści 
pistoletu, nie wpływając istotnie na charakterystykę zachowania samej lufy. 
Obciążniki (każde) wpływają na położenie środka ciężkości oraz na moment 
bezwładności. Druga, to modyfikowanie drgań lufy. Gdy umocujemy jakikolwiek 
element dodatkowy (np. obciążnik) do lufy, powodujemy zmianę charakterystyki jej 
drgań.  

Gdy następuje odpalenie naboju, pocisk zaczyna poruszać się w lufie ruchem 
przyspieszonym i dociera do wylotu lufy po czasie ok. 0,004 sekundy. Tymczasem 
dźwięk (jako fala rozchodząca się w stalowej lufie) dociera do wylotu lufy ok. 40 razy 
wcześniej. Oznacza to, że lufa wprowadzona jest w drgania zanim pocisk ją opuści. 
Zakładając, że lufa, jako pręt stalowy z jednym wolnym końcem, drga z częstością 
podstawową ok. 70 Hz, możemy stwierdzić, że pocisk dotrze do wylotu lufy mniej 
więcej w tym momencie, gdy osiąga ona pierwsze maksimum wychylenia. Im 
dokładniej, tym lepsze skupienie uzyskujemy w testach doboru amunicji. Oznacza to, 
że możemy nie tylko dopasowywać amunicję do lufy, ale także modyfikować 
zachowanie lufy tak, by lepiej dopasować jej drgania do danej amunicji. Pierwszy 
wniosek, jaki się nasuwa jest oczywiście taki, że im mniejsze różnice prędkości 
pocisków w danej serii amunicji, tym mniejszy ich rozrzut. Czy możliwe jest 
wyprodukowanie amunicji jeszcze dokładniejszej niż ta, która dostępna jest 
w najlepszych firmach ją produkujących? Zapewne tak. Jest to możliwe, ale jedynie 
w warunkach laboratoryjnych, przy bardzo dokładnym odważeniu ilości środka 
miotającego, kontroli masy, jednorodności i kształtu pocisku oraz sposobu 
zespolenia naboju. Pamiętając, że proces ten w warunkach laboratoryjnych jest 
powtarzalny, zaś na zawodach głównych niezbędne jest zawodnikowi kilkaset sztuk 
amunicji – jest to realne. Takie próby były już podejmowane, ale oficjalnych, ogólnie 
dostępnych informacji o efektach nie udostępniono. 

Jak już wspomniano, każdy element przymocowany do lufy zmienia 
charakterystykę jej drgań. Istnieje jednak specjalny rodzaj takich elementów, które 
określane są jako „systemy redukujące ruch lub drgania” (ang. Movement or 
Oscillation Reduction Systems). Dopuszczalność stosowania takich systemów jest 
obecnie szeroko dyskutowana w związku z wprowadzanymi zmianami w przepisach 
ISSF. Dzięki szybkiej reakcji środowiska strzeleckiego, w tym Polskiego Związku 
Strzelectwa Sportowego, autorzy zapisu zakazującego stosowanie takich systemów 
wycofali się z pierwotnie proponowanego zapisu. I bardzo słusznie, gdyż intencją 
autorów było wprowadzenie zakazu stosowania aktywnych reduktorów drgań 
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i ruchu, zaś konstruując zapis zapomnieli, że – jak już wspomniano – każdy element 
przymocowany do lufy jest „systemem redukującym ruch i drgania”.  Najnowsza, 
proponowana wersja przepisu brzmi obecnie: „Movement or Oscillation Reduction 
Systems. Any device, mechanism or system that actively reduces, slows or 
minimizes pistol (rifle) oscillations or movements before the shot is released is 
prohibited” (tłumaczenie: Systemy Redukujące Ruch lub Drgania. Wszystkie 
urządzenia, mechanizmy lub systemy, które aktywnie redukują, spowalniają lub 
minimalizują drgania lub ruchy pistoletu (karabinu) przed oddaniem strzału są 
zabronione).  

Czym są owe tajemnicze systemy aktywnie redukujące drgania lub ruch? Okazuje 
się, że już od dłuższego czasu prowadzone są (z powodzeniem) próby zastosowania 
układów zbliżonych w działaniu do systemów, jakie występują w kamerach 
i aparatach fotograficznych do stabilizowania obrazu (stabilizowanie obiektywu lub 
matrycy) oraz zewnętrznych układów żyroskopowych, stosowanych przez fotografów 
(rys.1).  

 
Rys. 1. Przykładowy system żyroskopowy Kenyon używany przez fotografów.  

Intencją producenta nie była zapewne możliwość zastosowania go w strzelectwie,  
ale takie próby podejmowano (źródło: www.ken-lab.com. 

 
Zdaniem komisji ISSF, stosowanie takich systemów wypacza sens sportowej 

rywalizacji. Trudno nie zgodzić się z tym stwierdzeniem. Tak więc używanie 
aktywnych systemów redukcji drgań lub ruchu będzie z całą pewnością zakazane. 
Pozostaje jednak wciąż możliwość prowadzenia badań nad pasywnymi systemami 
redukcji drgań. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że prace takie na pewno będą 
prowadzone, także w Polsce, np. w ramach nawiązanej w tym roku współpracy 
Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego z Politechniką Lubelską. 
 
Tarcze i inne systemy elektroniczne 

W ostatnich kilku latach, znacząco wzrosła rywalizacja producentów tarcz 
elektronicznych. Dominacja systemu SIUS nie wynika z jego ewentualnej przewagi 
technologicznej lecz z powszechności jego stosowania. System SIUS opierał się do 
niedawna na bardzo prostej technologii pomiaru czasu rozchodzenia się dźwięku po 
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uderzeniu pocisku w taśmę tarczy. Cztery, odpowiednio umieszczone mikrofony 
umożliwiały pomiary tego czasu z różnych miejsc, a na podstawie tych danych, układ 
elektroniczny pozwalał na precyzyjne (rzędu części milimetra) określenie punktu 
trafienia. System Meyton zastosował inną, nowocześniejszą technologię, tworząc 
„kurtyny” światła (w podczerwieni) i systemy detektorów, umożliwiające określenie 
z podobną dokładnością położenie przelatującego pocisku. Konkurencja dobrze 
wpłynęła na rozwój technologii tarcz elektronicznych, gdyż ostatnio firma SIUS AG 
wprowadziła systemy oparte na zbliżonej technologii optycznej. Należy spodziewać 
się, że właśnie w tym kierunku nastąpi dalszy rozwój systemów tarcz 
elektronicznych. Jest to tym bardziej prawdopodobne, że pojawiają się coraz częściej 
głosy o konieczności sprzężenia systemów tarcz elektronicznych z systemami 
stosowanymi w trenażerach elektronicznych (np. w najpopularniejszym systemie 
SCATT). Biorąc pod uwagę starania podejmowane przez ISSF, w celu poprawy 
medialności sportu strzeleckiego, możemy oczekiwać, że takie decyzje wcześniej, 
czy później zapadną. Dzięki temu, widzowie będą mogli obserwować nie tylko efekt 
strzału, ale także proces celowania, siłę nacisku na język spustowy, tętno zawodnika. 
Możemy również spodziewać się testów zastosowania szybkich kamer do 
wizualizacji toru lotu pocisku i miejsca trafienia. 
 
Podsumowanie 

Ograniczenia wprowadzane przez ISSF w nowych przepisach nie zamykają 
możliwości prowadzenia badań nad zastosowaniem nowych technologii 
w strzelectwie. Wręcz przeciwnie, możemy spodziewać się w najbliższych latach 
bardzo intensywnego rozwoju tych technologii. Liczące się w strzelectwie krajowe 
federacje takie działania już podejmują. Konieczny jest więc także wysiłek polskich 
naukowców, w ramach szerszych konsorcjów, których badania powinny być 
dofinansowywane zarówno przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, jak i Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


