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Cykl nauki strzelania konkurencji pistoletu 
szybkostrzelnego 2x30 strzałów – 25 metrów  

dla juniora młodszego 
 
 
Konkurencja pistoletu szybkostrzelnego 2x30 strzałów 
 

Odległość do tarcz – 25 metrów. Strzela się do pięciu tarcz ustawionych obok 
siebie na jednym poziomie, gdzie środki dziesiątek oddalone są od siebie o 75 cm. 
Tarcze otwierają się w czasie 8 i 6 sekund. 

 

Broń – pistolet sportowy kal. 5,6 mm, waga spustu min 1 kg, amunicja – prędkość 
wylotowa nie mniejsza niż 250 m/sek.  

Waga pistoletu do 1400 gramów.  
 
Konkurencja składa się z 2 części , w których strzela się – jedną serię próbna 

w czasie 8 sekund, trzy serie 8 sekundowe i trzy serie 6 sekundowe.   
W/w konkurencję strzelają zawodnicy (juniorzy młodsi). 
 

Chcąc zacząć przygotowania do prowadzenia treningów w tej konkurencji należy 
sprawdzić swój stan posiadania. Zabezpieczenie podstawowych elementów 
szkolenia w tej konkurencji może dać zakładane efekty. Brak jednego czy drugiego 
czynnika może spowodować, że nasza praca i nakłady finansowe okażą się 
niewystarczające a efekty niezadowalające.  

Prowadzenie efektywnych pracy treningowej musi opierać się zawsze na kilku 
zasadach. 

 Zasada pierwsza – strzelnica. Przynajmniej jedna obrotnica. Wskazane dwie 
ze względu, że zawody rozgrywa się na co najmniej dwóch automatach 
strzeleckich. 

 Zasada druga – broń. Tu zaleca się pistolety z gruntu przygotowane do 
strzelania konkurencji pistoletu szybkostrzelnego. Zaleca się stosowanie 
pistoletów Pardini, Hammerli, Iż-35, AW 93 oraz Match Gun. Według mnie od 
pojawienia się na strzelnicach broni Pardini mogę stwierdzić, że w/w jest 
jednostką niezawodną i bardzo celną w każdych warunkach. Z mojego 
doświadczenia wiem, że broń Pardini jest najlepszym połączeniem 
niezawodności komfortu strzelania i celności do tarczy. Dla zawodników 
doświadczanych (minimum 2 lata treningów – proponuję dociążenie pistoletu 
do około 1350 gramów, co zdecydowanie zmniejszy podrzut po strzale). 
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Pardini Match Gun Hammerli 

  
IŻ AW 93 

Ryc. 1. Jednostki broni kalibru 5,6 mm używane w konkurencji pistoletu szybkostrzelnego 

 Zasada trzecia – amunicja. Zaleca się amunicję specjalnie dobraną do tej 
konkurencji z prędkością wylotową nie mniejszą niż 250 m/sek. – tak stanowią 
przepisy ISSF. Ideałem do treningu i zawodów byłaby tylko taka amunicja. 
Niestety każdy wyjątek kosztuje i tu szukamy innych rozwiązań. Głównie 
ekonomicznych. Można stosować amunicję o prędkościach zbliżonych do 300 
m/sek. I ona doskonale sprawdza się ona w treningu. Z dwóch powodów: uczy 
zawodnika dobrego trzymania broni oraz jest zdecydowanie tańsza od tej 
specjalistycznej. Lecz nie polecam przyjęcia wariantu strzelania na zawodach 
tylko z amunicji poddźwiękowej. Zawodnik musi mieć czas na przygotowanie 
się do zawodów z amunicji słabszej. Zwykle powinien to być okres 5-7 
treningów przed zawodami, gdzie strzelec strzeli w sumie około 500-800 
strzałów. 

 

  
 

RWS Super pistol 250 RWS SUBSONIC GECO RIFLE / PISTOL 

Ryc. 2. Rodzaje amunicji stosowane w konkurencji pistoletu szybkostrzelnego 

 Zasada czwarta – sprzęt indywidualny:  buty strzeleckie, dres treningowy 
zgodny z przepisami ISSF dotyczącymi ubioru strzelca w konkurencjach 
pistoletowych. Oczywiście należy pamiętać, że to w czym strzelamy na 
treningu powinniśmy strzelać na zawodach. Następnie ochraniacze słuchu, 
indywidualnie dobrane okulary strzeleckie wraz z przesłonką na oko, statyw 
z lunetą obserwacyjną, zestaw naprawczy (śrubokręty, wybijaki, iglica, 
szmatka, talk przeciwpotny, oliwka i inne niezbędna dla strzelca wyposażenie 
przydatne na treningu i zawodach).   
Oczywiście taki zestaw jest idealny i nie zawsze dla każdego osiągalny, lecz 
chcąc się szkolić w tej konkurencji musimy sobie zapewnić minimalna bazę, 
która może stanowić o naszych sukcesach. 
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Co na początek? PLAN!!! 
Określamy zamierzony cykl przygotowań. To znaczy kiedy mamy główny start, 

kiedy starty pomocnicze i sprawdziany. Zwykle planując przygotowanie zawodnika 
do głównej imprezy w sezonie musimy brać pod uwagę okres minimum dziewięciu 
miesięcy. Zatem jeśli głównym startem jest finał ogólnopolskiej olimpiady młodzieży 
przygotowania rozpoczynamy z końcem października. 

Pamiętać należy, że nawet najlepiej ułożony plan trzeba i należy modyfikować 
w trakcie jego realizacji. Sztywne i kurczowe trzymanie się wcześniej ustalonych 
zadań może nie dać pożądanego efektu. Wnikliwa obserwacja trenera osiąganych 
wyników u zawodnika i stopień realizacji zadań treningowych na poszczególnych 
etapach winny być tak modelowane, by zawodnik osiągał jak najlepsze rezultaty 
w swej pracy.  

Jak podzielimy ten okres?  Najlepiej na trzy etapy. 
 Etap pierwszy – to budowanie ogólnej wytrzymałości niezbędnej do strzelania 

tej złożonej konkurencji. Kształtowanie podstawowych nawyków ruchowych tej 
konkurencji. 

 Etap drugi – to kształtowanie właściwych nawyków ruchowych przypisanych 
do tej konkurencji z wykorzystaniem treningu strzałowego. Strzelanie 
w wyznaczonych regulaminem czasach. 

 Etap trzeci – wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności na treningach 
i w okresie startowym na zawodach. 

 
Charakterystyka strzelania konkurencji pistoletu szybkostrzelnego 

Strzelec strzela 60 strzałów ocenianych. Konkurencja podzielona jest na dwie 
takie same części. W pierwszej części zawodnik strzela jedną serię próbna 8 
sekundową, następnie strzela trzy serie 8 sekundowe i trzy 6 sekundowe. To składa 
się na pierwszą połowę. Zgodnie z regulaminem ISSF, gdy wszyscy zawodnicy 
strzelą pierwszą część konkurencji mogą przystąpić do strzelania drugiej części. 

Przebieg konkurencji i komendy wydawane podczas strzelania pistoletu 
szybkostrzelnego 2x30 strzałów 25 metrów. 

 Sędzia stanowiskowy wywołuje zawodników danej zmiany celem zajęcia 
miejsc na swoich stanowiskach (o przydziale stanowisk podczas zawodów 
decyduje organizator lub losowanie podczas odprawy technicznej) 

 „Czas przygotowawczy 3 minuty” – tu zawodnicy mogą wyciągnąć broń 
z futerałów i dokonać stosownych przygotowań z bronią przed rozpoczęciem 
konkurencji.  

 Następnie pada komenda „STOP koniec czasu przygotowawczego” tu 
zawodnicy muszą bezwzględnie odłożyć broń na pulpit i czekać na kolejne 
komendy. Zabronione jest jakiekolwiek dotykanie broni, magazynka czy 
amunicji. Następnie sędzia ogłasza jak będzie odbywać się strzelanie. Mamy 
dwa warianty w przypadku czterech obrotnic. Pierwsza – strzelają wszyscy 
(obrotnice od pierwszej do czwartej) na jedną komendę, druga gdzie 
następuje podział na strony. Lewą i prawą. Lewa – obrotnice 1-2, prawa 3-4. 
W tym przypadku sędzia zawsze ogłasza do jakiej strony odnosi się konkretna 
komenda.  

 „Do serii próbnej 8 sekundowej - Ładuj” – to czas 60 sekund na przygotowanie 
dla zawodnika, w tym czasie strzelec może załadować magazynek, wykonać 
złożenia przygotowawcze i oczekiwać w postawie gotów do otwarcia się tarcz. 
Po upływie 60 sekund sędzia wydaję komendę  
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 „UWAGA” – tarcze z pozycji „otwarte” obracają się do pozycji „zamknięte”, 
następnie sędzia zaczyna odliczanie „3-2-1-start” na komendę „1” zawodnik 
musi przyjąć postawę „GOTÓW” , stać nieruchomo z bronią skierowaną w dół 
pod katem 45 stopni do pionu. Broń winna zostać w bezruchu celem eliminacji 
falstartu.  

 Po wywołaniu komendy START sędzia uruchamia pulpit sterujący i po około 
trzech sekundach tarcze z pozycji „zamknięte” obracają się do pozycji 
„otwarte”. Od momentu kiedy tarcze zaczynają się poruszać strzelec może 
podnieść ramię wraz pistoletem i oddać serię pięciostrzałową. Zwykle strzelcy 
zaczynają strzelać od tarczy pierwszej z prawej strony i następnie kierując 
broń w lewo oddają kolejno pozostałe cztery strzały. 

 po strzelonej serii sędzia wydaje komendę „Stop rozładuj broń”. Od tej chwili 
kontakt strzelca z bronią, magazynkiem i nabojami jest zabroniony. 

 Po ocenie serii próbnej sędzia wydaje stosowne komendy do strzelania serii 
ocenianych; trzech serii ośmiosekundowych i trzech sześciosekundowych. 

 Po ostatniej serii sędzia osobiście sprawdza rozładowanie broni. Opuszczenie 
stanowiska strzeleckiego bez sprawdzenia broni jest niedopuszczalne i grozi 
DYSKWALIFIKACJĄ. 

 
 
Trening 
Etap pierwszy – to budowanie ogólnej wytrzymałości niezbędnej do strzelania tej 
konkurencji.  

Etap ten obejmuje trzy pierwsze miesiące treningowe (listopad-styczeń).  
 Trening ogólnorozwojowy – zwykle jeden w tygodniu, ukierunkowany na 

budowanie siły i wytrzymałości obręczy barkowej. Czas treningu 1 x w domu 
około 20-30 minut.  
W skład tego treningu powinny wchodzić ćwiczenia: 
 Ćwiczenia z hantlami 
 Ekspandor 
 Ugięcia ramion 
 Skłony z leżenia.  

Wszystkie w/w ćwiczenia można wykonywać po zakończeniu treningu 
specjalistycznego na terenie strzelnicy, bądź w domu. 

 Inne ćwiczenia poprawiające ogólną sprawność strzelca (bieg, marszobieg, 
zajęcia na basenie). 

 Trening specjalistyczny. Zalecana ilość treningów specjalistycznych – 2 razy 
w tygodniu po około 45-60 minut.  Ze względu na porę roku i cykl przygotowań 
są to treningi bezstrzałowe opierające się na kształtowaniu poprawnych 
nawyków ruchowych niezbędnych do uprawiania tej konkurencji. Jeśli mamy 
strzelnicę przeszkloną można ustawić tarcze na 25 metrów i trenować 
w ciepłym pomieszczeniu. Jeśli tego nie ma, należy wykonać model pięciu 
tarcz zawieszanych na ścianie strzelnicy pneumatycznej z zachowaniem 
stosownych proporcji wielkościowych i odległościowych. W/w treningi mogą 
stanowić uzupełnienie do treningów z bronią pneumatyczną. 

 
Jakie będą główne założenia treningowe: 

 Kształtowanie poprawnej postawy bez pistoletu i z pistoletem.  
 Wyrobienie nawyku dobrego i powtarzalnego chwytu broni 
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 Doskonalenie powolnego i płynnego przenoszenia broni z pierwszej do 
„szóstej” tarczy – akcent na ruch broni w poziomie bez niepotrzebnego 
unoszenia i opuszczania pistoletu. 

 Kształtujemy poprawne opuszczenie, zatrzymanie i podnoszenie ramienia 
wraz z bronią do pierwszej sylwetki - akcent na ruch broni w pionie 

 Po opanowaniu dwóch powyższych elementów należy płynnie przejść do 
łączenia ruchu w pionie (opuszczenie broni do postawy GOTÓW i płynne 
podniesienie i zatrzymanie na pierwszej tarczy, następnie spokojne 
przenoszenie broni w lewo na kolejne tarcze, aż do tarczy numer „6”).  Tarcza 
numer „6” jest tarczą specjalną dla zawodnika. Strzelec wykonując serię 
pięciostrzałową nie może zatrzymać się na piątej tarczy i zakończyć serii. 
Przeniesienie na kolejną –  szóstą tarczę, daje zawodnikowi pewność, że 
zachowuje on właściwy tremor mięśniowy i układ ciała zmierzający do 
wzorowego oddania piątego strzału.  

 Cykl ruchowy obejmujący podniesienie broni do pierwszej tarczy i następnie 
przenoszenie jej na szóstą tarczę w początkowym etapie szkolenia najlepiej 
jest wykonywać na tarczach w postaci białego ekranu. Pozwoli to zawodnikowi 
lepiej kontrolować utrzymanie muszki w szczerbinie przez cały czas 
wykonywania cyklu przejazdu od pierwszej tarczy do szóstej. Bardzo ważnym 
elementem kształtowanym na tym etapie jest wyrabianie prawidłowego 
nawyku ruchowego całego ciała. Należy pamiętać, że przenoszenie broni od 
postawy GOTÓW do szóstej tarczy, to złożony cykl ruchowy, gdzie występuje 
ruch w pionie połączony później z ruchem w poziomie. Zablokowanie całego 
układu kostno-mięśniowego pozwoli we właściwym napięciu biorącym udział 
w nim mięśni poprawnie oddać pięć strzałów do tarcz w zadanym czasie. Po 
opanowaniu tego elementu można wprowadzić na tarczach linię ciągłą 
przebiegająca przez pięć białych ekranów. 
 
 
 
 
 
 
 

Ryc. 3. Sposób przenoszenia broni podczas nauki utrzymania pistoletu w poziomie. 

Następnym elementem występującym na białym ekranie mogą być pionowe 
słupki, które połączą utrzymanie broni w poziomie z płynnym zatrzymaniem się broni 
(muszka i szczerbinka) na każdej tarczy w jednakowych odstępach. 

 
 
 
 
 

Ryc. 4. Sposób przenoszenia broni podczas nauki przenoszenia z tarczy na tarczę  
z uwzględnieniem zatrzymania na jej środku. 

Na tym etapie treningów trzeba pamiętać, że jest to okres kształtowania 
podstawowych nawyków ruchowych i nie należy tu wplatać elementów 
technicznych do wykonania pracy w czasie. Wykonywanie ruchu w aspekcie czasu 
może prowadzić do wystąpienia zakłóceń ruchowych i niepełnego bądź złego 
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wykonywania cyklu ruchowego. Strzelec za wszelką cenę będzie chciał „dojechać” 
na piątą tarczę kosztem poprawnego wykonania cyklu ruchowego. Zatem jak mawiał 
profesor Czajkowski „Najpierw technika, potem szybkość”. Poznajmy całą strukturę 
ruchu, z każdym nawet najmniejszym detalem. Nauczmy jej zawodnika, by ten znał 
cały łańcuch występujących w nim czynności. Potem można przejść do wykonania 
poszczególnych elementów technicznych we właściwym czasie. 

Okres ten, jest czasem żmudnego i niezbyt ciekawego dla zawodnika okresu 
treningowego. Można do niego wprowadzić pewne urozmaicenia.  

 
Ryc. 5. Postawa strzelecka podczas nauki techniki oddania strzału do pierwszej tarczy. 

Ucząc techniki oddania strzału do pierwszej tarczy możemy posiłkować się 
pistoletem pneumatycznym. Praca na języku spustowym na pierwszej tarczy 
i oddanie strzału zawsze okazuje się kluczem do uzyskania wysokiego wyniku 
punktowego w serii. Zatem warto jej poświęcić czas już na początku okresu 
przygotowawczego. Zawodnik ma ułatwione zadanie - waga języka spustowego 
w pistolecie pneumatycznym to połowa wagi spustu w pistolecie szybkostrzelnym. 
Dzięki zasadzie od łatwego do złożonego kształtować możemy kolejny ważny 
element techniki zawodnika. Strzelec staje na stanowisku do broni pneumatycznej. 
Odległość do tarczy 10 metrów. Przygotowujemy zawodnikowi biały ekran 
i wprowadzamy element oddania pierwszego strzału z broni pneumatycznej. 
W początkowym etapie szkolenia czas potrzebny do podniesienia broni i oddania 
strzału może wynosić nawet 3-3,5 sekundy. Strzelec z postawy GOTÓW płynnie 
podnosi broń do traczy (biały ekran) i oddaje strzał. Naszej pracy ocenie poddajemy 
jakość skupienia przestrzelin w białym ekranie. Idąc dalej można zastosować czarny 
poziomy pasek lub czarny słupek. Ćwicząc ten element strzelania należy zwrócić 
szczególną uwagę na sposób wyciskania języka spustowego. Strzelanie konkurencji 
pistoletu szybkostrzelnego obwarowane jest ramami czasowymi. Chcąc dobrze 
i w czasie oddać pięć strzałów należy każdemu elementowi naszej pracy przypisać 
odpowiednie normy czasowe. Czym będą te normy czasowe? To limit czasu 
właściwy dla oddania pierwszego i piątego strzału po ukazaniu się tarcz. 

Zwykle przyjmuje się, że dla serii 8 sekundowych pierwszy strzał powinien paść 
1,8 -2,4 sekund po otwarciu. Piąty 7,5-7,9 po otwarciu. Dla czasów 6 sekundowych 
jest to odpowiednio 1,6-2,0 sekundy na pierwszy strzał oraz 5,5-5,9 sekundy dla 
piątego strzału. 
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Jednak na tym etapie przygotowań nie należy kurczowo trzymać się norm 
czasowych. Ważne jest, aby strzelec zachował płynność dojazdu broni w rejon 
celowania (środek białego ekranu) z wyciskaniem języka spustowego, tak aby strzał 
padał nie później niż 0,2-0,5 sekundy po zatrzymaniu. 

Kończąc ten etap ocenie trenera podlega poprawność i płynność wykonywanego 
ruchu strzelca. Jego umiejętność łączenia poszczególnych cykli ruchowych w jeden 
łańcuch działań począwszy od chwytu broni a kończąc na odłożeniu broni po 
wykonanej serii do pięciu tarcz. 

 
 

Etap drugi – to budowanie indywidualnej techniki strzelca. 
Etap ten obejmuje trzy miesiące treningowe (luty-kwiecień).  
 Trening ogólnorozwojowy (zwykle jeden w tygodniu, z wyłączeniem zajęć 

WF w szkole) ukierunkowany na budowanie siły i wytrzymałości obręczy 
barkowej o charakterze umiarkowanym, będący podtrzymaniem tego co 
w poprzednich miesiącach zawodnik zdołał ukształtować.  

 Trening specjalistyczny. Zalecana ilość treningów specjalistycznych – 3 razy 
w tygodniu po około 60-75 minut. Ze względu na porę roku i cykl przygotowań 
są to treningi mieszane. Strzałowe i bezstrzałowe opierające się na dalszym 
doskonaleniu poprawnych nawyków ruchowych. Jeśli pogoda pozwoli, to 
należy rozpocząć strzelania z wykorzystaniem amunicji małokalibrowej na 25 
metrów. 

 
Miesiąc luty. Rozkład tygodniowy. Razem około 10-12 treningów w miesiącu. 

 Jeden trening bezstrzałowy z elementami podniesienia i przenoszenia 
(zatrzymania) broni na tarczach 1-5 wykonywany z pomiarem czasu. 
Zawodnik sam decyduje o momencie rozpoczęcia cyklu. Trener mierzy 
stoperem czas od momentu podniesienia do pierwszej tarczy, zatrzymaniu się 
ze strzałem do pierwszej tarczy i zatrzymaniu na piątej tarczy. 

 Drugi trening z wykorzystaniem tarcz pierścieniowych stosowanych 
w pistolecie szybkostrzelnym. Szczególną uwagę zwracamy na dokładność 
wykonywanych ruchów podczas cyklu przejazdu na tarczach 1-5.  
Zasada „Od środka do środka”. 

 Trzeci trening z wykorzystaniem amunicji – około 100 sztuk. Nauka 
poprawnego wyciskania języka spustowego. Zadanie polega na strzelaniu 
w jedną tarczę (biały ekran) serii pięciostrzałowych. Ocenie podlega płynność 
i rytmiczność oddawanych strzałów oraz umiejętność stałego utrzymania broni 
w trakcie strzelania (stały tremor mięśniowy mięśni utrzymujących ramię wraz 
z pistoletem). Po treningu strzałowym dodajemy wykonanie 20-30 cykli 
przenoszenia „na sucho” z bronią. 

 
Miesiąc marzec. Rozkład tygodniowy. Razem około 12-13 treningów w miesiącu. 

 Trening zawierający w sobie elementy treningu bezstrzałowego do białego 
ekranu oraz do tarcz pierścieniowych. Wprowadzamy strzelanie do otwartych 
tarcz (biały ekran). Zaczynamy strzelać od 1 do 5 sylwetki bez elementu 
podniesienia broni. 

 Drugi trening. Nauka poprawnego oddania strzału do pierwszej tarczy. 
Zwracamy uwagę na płynne i spokojne podnoszenie broni od postawy 
GOTÓW do środka białego ekranu, zwracamy uwagę na właściwe (tuż przed 
zatrzymaniem) rozpoczęcie wyciskania języka spustowego i oddanie strzału 
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w momencie zatrzymania lub zaraz po zatrzymaniu (maksymalnie do 0,5 
sekundy). 

 Trzeci trening będzie polegał na stopniowym łączeniu dwóch elementów 
podniesienia broni do pierwszej tarczy wraz ze strzałem oraz do kolejnych 
strzałów na tarczach od drugiej do piątej. W całym miesiącu marcu można 
stopniowo wprowadzać oddanie serii bezstrzałowej w czasie 8 sekund celem 
wyrabiania poprawnego „czucia czasu”. Jeśli wykonanie będzie zadowalające 
można wprowadzić strzelanie czasu 8 sekund do białego ekranu pod koniec 
tego miesiąca. 

 
Miesiąc kwiecień. Razem około 12 treningów w miesiącu.  
 
Przykładowe akcenty treningowe: 

 Trening bezstrzałowy – około 30 minut. Strzelec wykonuje cały cykl 
podniesienia i zatrzymania na kolejnych tarczach.  Może występować jako 
uzupełnienie treningu pistoletu sportowego. 

  J.w. oddajemy około 100-150 strzałów do stojących i ruchomych tarcz. 
Przejście od strzelania do tarcz nieruchomych do obrotowych zależne jest od 
stopnia opanowania tej techniki przez strzelca. Ze swego doświadczenia 
wiem, że oddanie kilku serii pięciostrzałowych do tarcz nieruchomych pomaga 
zawodnikowi dobrze rozpocząć strzelanie i znaleźć właściwe trzymanie broni 
i sposób pracy na języku spustowym. 

 Trening bezstrzałowy – 30 minut. Akcent położony na dokładne 
zatrzymywanie się na środkach tarcz pierścieniowych. Cały cykl podniesienia 
i zatrzymania na kolejnych tarczach z wykonywanych w czasie 8 sekund. Ilość 
amunicji – około 100 sztuk.  Czas 6 sekund wykonywany bezstrzałowo. 
Założeniem, że najważniejsze jest poprawne wykonanie, a potem 
„zmieszczenie” się w czasie 6 sekund. 

 Około 10 serii w czasie 8 sekund. Następnie ustalamy, że kolejne 10-15 serii 
zawodnik będzie strzelał w czasie otwarcia 8 sekundowego, lecz wszystkie 
czynności będzie wykonywał ze zwiększonym tempem wykonywanych 
czynności. Celowo nie ustawiamy czasu 6 sekundowego. Zawodnik ma 
spokojnie przejść od czasu długiego jakim jest czas 8 sekund do czasu 
krótszego jakim jest czas 6 sekund. To spokojne zwiększanie tempa 
oddawanych strzałów ma w zawodniku kształtować poprawne nawyki 
właściwe dla serii 6 sekundowych. Zadaniem trenera jest pomiar czasu 
poszczególnych serii i informowanie o nich strzelca. 

 Pamiętać należy, że w tym okresie czasu można zawodnikowi oddać 1-2 
treningi pod jego uznanie. Zawodnik sam ma ocenić, co powinien jeszcze 
„dopracować”.        

 Koniec kwietnia, to czas, gdzie strzelec już wie i potrafi poprawnie strzelać 
serie w czasie  8 i 6 sekund. W tym okresie wprowadzamy elementy strzelania 
występujące na zawodach. Podajemy komendy, czasy uzyskanych serii 
i wartości punktowe zdobyte w kolejnych powtórzeniach. Ćwiczymy nietypowe, 
mogące wystąpić na zawodach zdarzenia. Zacięcia, przestoje spowodowane 
awarią broni lub strzelnicy. Można zastosować nagłą zmianę stanowiska lub 
też strzelanie konkurencji zaraz po przybyciu na strzelnice (bez rozgrzewki). 
Strzelania barażowe.   
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Etap trzeci – Wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności na treningach i w okresie 
startowym na zawodach. 
 
Miesiąc maj. Przykładowe akcenty treningowe: 

 Trening ukierunkowany na dalsze doskonalenie elementów technicznych. 
„Czucie czasu” – strzelanie kolejnych serii w zadanym tempie i ocena 
zawodnika co do czasu jej wykonania. Procentowy podział serii 8 i 6 
sekundowych – po 50 % na każdy czas. Ważne by w tym miesiącu zawodnik 
miał opracowany plan rozgrzewki przed zawodami. Musi znać czas jaki jest 
mu potrzebny do dobrego przygotowania się do strzelań na zawodach. 

 Ilość treningów minimum 2 maksimum 4. Pamiętać należy, że pistolet 
szybkostrzelny zwykle nie jest głównym elementem przygotowań do finału 
OOM. Występuje tu konkurencja doskonale wpisująca się do naszego zadania 
– mianowicie pistolet sportowy. Jest też pistolet pneumatyczny 
z kształtowaniem poprawnej statyki i wyciskania języka spustowego. 
Deklarując się na ukierunkowanie treningowe na pistolet szybkostrzelny 
musimy już na początku listopada wiedzieć, gdzie położyć główne akcenty 
treningowe na pozostałe konkurencje i udzielić im priorytetu w cyklu 
szkoleniowym. 

 Ilość amunicji strzelanej w tym czasie to 100-150 sztuk na treningu. W razie 
braku amunicji można przeplatać strzelania kulowe przejazdami 
bezstrzałowymi. 

 Wprowadzamy treningi zadaniowe polegające na strzelaniu zadanych serii 
wynikowych, bądź pod katem strzelonych „10” lub tez uzyskaniu 
wyznaczonego pułapu wynikowego odnoszącego się do całej konkurencji. 

 Jeśli w klubie są zawodnicy, którzy także trenują pistolet szybkostrzelny 
można treningi przeprowadzać na zasadzie współzawodnictwa 
charakterystycznego dla zawodów. 

 W tym miesiącu zawodnik odbył zwykle 2-3 stary na zawodach (są to zawody 
o charakterze sprawdzającym, informującym zawodnika i trenera o poziomie 
uzyskanego wyszkolenia) i wie, gdzie należy położyć główny akcent 
treningowy na najbliższy okres (8-12 treningów). Chodzi w tym czasie 
o rozwijanie mocnych i dobrych stron zawodnika ale także o eliminacje 
głównych błędów takich jak: tempo strzelania, złą pracę na języku spustowym 
czy też trudności w utrzymaniu linii poziomej podczas przenoszenia broni od 
pierwszej do szóstej sylwetki. 

 
Miesiąc czerwiec. 

 Zwykle występuje tu jeden lub dwa starty zatem należy zmniejszyć 
intensywność treningową w tym okresie związaną z pistoletem 
szybkostrzelnym. Można położyć większy akcent treningowy na konkurencje 
będące uzupełnieniem pistoletu szybkostrzelnego. 

 Treningi 2x w tygodniu po około 100 sztuk amunicji. Należy uważać aby 
zawodnika nie pozbawić chęci do treningu tej konkurencji i nie doprowadzić do 
przetrenowania.  

 Na treningach w tym miesiącu szczególną uwagę przykładamy do elementów 
sprawiających najwięcej problemów. Treningi winny być realizowane aż do ich 
wyeliminowania. 
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 Strzelania realizujemy pod kątem uzyskania jak największej ilości „10”, 
najwyższej serii lub realizowaniu strzelania bez strzałów poniżej zadanej 
wartości – np. „7”. 

 
Miesiąc lipiec. 

 Główne zawody w konkurencji są rozgrywane około 20 lipca. Właściwy wydaje 
się sposób wykorzystania bezpośredniego przygotowania startowego 
w skrócie nazwanego BPS-em. To okres czasu (zwykle 3-5 tygodni) mający 
przygotować strzelca do głównych zawodów w sezonie, czyli – dopiąć 
wszystko na ostatni guzik. Jest to moment gdzie jeszcze można wyeliminować 
ewentualne braki w przygotowaniu sprawnościowym, technicznym 
i taktycznym zawodnika. Cecha charakterystyczna tego cyklu jest 
występowanie w nim kolejno wszystkich etapów szkolenia od momentu 
rozpoczęcia treningów w cyklu przygotowań. Oczywiście okresy te są 
skrócone do minimum, to znaczy do około jednego tygodnia na każdy okres 
pracy treningowej. 

 Zawodnicy są po zakończeniu kolejnego roku nauki w szkole – odpoczynek. 
Wskazane jest aby zawodnik mógł na 7-10 dni zaprzestać wszelkich 
treningów strzeleckich. To czas na regenerację psychiczna i fizyczną. Należy 
zadbać aby zawodnik przez ten czas miał zagwarantowany czynny 
wypoczynek nie związany ze strzelectwem. 

 Następnie poświęcamy 3-4 treningi o dużym obciążeniu ukierunkowanym na 
poprawność wykonywanych czynności. Na przykład - trening utrwalający 
dobre czucie czasu w seriach 8 sekund. 25 powtórzeń serii 8 sekund 
strzelanych w odstępach minutowych. To samo zadanie treningowe można 
wykonać strzelając serie 6 sekundowe. Lub wplatać pomiędzy nie serie 
bezstrzałowe. 

 2-3 dni wypoczynku. 
 Doskonalenie techniki strzelania. Mała objętość treningowa. Trening 

ukierunkowany na oddanie serii w wyznaczonym limicie punktowym lub 
czasowym. Samoocena poprawności wykonanej pracy przez zawodnika – 
ROZMOWA Z ZAWODNIKIEM!!!!!!! 

 Ostatni etap przygotowanie techniczno-taktyczne. Strzelanie w warunkach 
zbliżonych do zawodów z innym strzelcem w tym samym czasie, ocena 
strzałów, komendy tak jak na zawodach. Taki trening należy przeprowadzić 
około 3-4 razy. W treści treningowej nie polecam strzelania na „połówki” lub 
całe konkurencje. Uzyskanie wysokiego lub niskiego rezultatu przed 
konkretnymi zawodami może nie sprzyjać właściwej koncentracji przed 
zawodami. 

 Jeśli widzimy, że cały proces szkoleniowy został zrealizowany poprawnie 
można zawodnikowi dać „odpocząć” zmniejszając dawki treningowe lub 
prowadząc trening w formie zaproponowanej przez zawodnika. Brak 3-4 
treningów przed startem nie sprawi, że zawodnik zapomni strzelać. Nie warto  
„na siłę” trenować zawodnika przed zawodami. Zbyt duże dawki treningowe 
mogą doprowadzić do znużenia i zmęczenia i utraty poczucia czasu, co 
pistolecie szybkostrzelnym jest cecha pierwszorzędną. 

 
Każde działanie zmierzające do osiągnięcia zaplanowanego celu musi opierać się 

pewnych założeniach. Takim założeniem jest plan treningowy ujęty w ustalonych 
ramach czasowych. W strzelectwie, gdzie liczy się precyzja i powtarzalność 
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i opanowanie podstawowych czynności ruchowych jest elementem wręcz 
nieodzownym. Tworząc plan szkolenia trzeba założyć, że: 

 Należy sprecyzować cel, który zawodnik powinien osiągnąć 
 Wszystkie elementy szkolenia musza być ze sobą spójne i powiązane 
 Każdy trening musi coś wnosić w procesie szkolenia. Trener musi wiedzieć 

jakie środki treningowe zastosować aby osiągnąć zakładany cel. 
 Działamy w myśl zasady „od prostego do trudnego”. 
 Każdy okres treningowy powinien podlegać okresowej ocenie i kontroli 

uzyskanych efektów pracy 
 Na podstawie oceny uzyskanych efektów w pracy z zawodnikiem powinniśmy 

modyfikować środki treningowe. Błędem jest sztywne trzymanie się wcześniej 
przyjętych założeń przy braku postępów. 

 Każdy trening powinien być inny, gdyż monotonia prowadzi do znużenia. 
 W czasie treningów rozmawiać z zawodnikiem, gdyż jego wrażenia i opinie są 

drogowskazem do podejmowania dalszych działań. 
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