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Psychoregulacja, to w najprostszym ujęciu, zdolność do opanowania nadmiernego 
pobudzenia lub aktywizacji zmęczonego organizmu. Wzrost ciepłoty ciała wywołuje 
przyspieszenie akcji serca w celu regulacji temperatury ciała. Przejście dłuższego 
dystansu powoduje wzrost ciśnienia w układzie krążenia, co również prowadzi do 
pobudzenia serca. Odchylenia o średnim zakresie w funkcjonowaniu narządów 
wewnętrznych są nieuniknione. Tętno zawodnika strzelającego w zwyczajnych 
okolicznościach waha się od 80 do 140 uderzeń na minutę. Dodatkowe zdenerwowanie, 
związane z oddawaniem pierwszego ocenianego strzału, wywołuje przyspieszenie tętna 
do 140 czy nawet 160 uderzeń na minutę. W warunkach ekstremalnych tętno może 
osiągać aż 200 uderzeń na minutę. 

Tak wysokie tętno związane jest z rosnącym dyskomfortem, wywołuje drżenie ciała 
i upośledza precyzję ruchów. Kiedy krew jest szybciej pompowana, zawodnik nabiera 
więcej powietrza do płuc, napina mięśnie i robi się coraz bardziej rozproszony. 
W konsekwencji, coraz trudniej mu wykonywać precyzyjne zadania i popełnia coraz 
więcej błędów, spowodowanych przez deficyty mentalne. 

Wizualną reprezentacją rytmu pracy serca jest wykres EKG. Urządzenie pokazuje 
linię, odzwierciedlającą liczbę i częstość uderzeń serca. Im bliżej siebie szczyty 
wykresu, tym większa częstość. Im wyższe szczyty, tym większa objętość krwi jest 
pompowana podczas skurczu serca. 

Jak tylko poziom pobudzenia wzrośnie powyżej lub spadnie poniżej średniego 
poziomu (ok. 120 uderzeń na minutę), należy rozpocząć proces regulacji 
psychofizjologicznej. Nadmierne pobudzenie należy wyciszyć. Analogicznie, ogólne 
zmęczenie wymaga odszukania sposobu na ożywienie się. 

W trakcie zawodów, strzelec musi stosować tego typu techniki wielokrotnie. 
Zakładając, że przy każdym strzale wymagane są 3 procesy regulacji, zawodnik musi 
powtórzyć tę procedurę ok. 250 razy w trakcie trwania całej konkurencji. Liczba ta 
będzie znacznie wyższa podczas wyjątkowo dramatycznych zawodów. 

Oprócz tętna zawodnicy muszą także nauczyć się kontrolować oddychanie i tonus 
mięśni. Te trzy czynniki decydują o poziomie aktywności. Zasadniczo reagują 
równolegle, rosnąc lub malejąc w tym samym czasie. Ponieważ mają one bezpośredni 
wpływ na postawę i ruchy, wszystkie trzy są kluczowe dla koordynacji precyzyjnych 
ruchów. Kiedy serce szybciej pompuje krew, ma to natychmiastowy wpływ na ruchy 
muszki – widać to na analizie SCATT. Głębszy i szybszy oddech także ma bezpośredni 
wpływ na poruszanie, powodując częstsze ruchy klatki piersiowej o większym zakresie. 
Presja wywołuje napięcie mięśni, co wywołuje usztywnienie postawy. 

Oddech, tętno i napięcie mięśni są kluczowymi parametrami, zależnymi od poziomu 
pobudzenia. Reagują natychmiastowo na każdy wzrost stresu, a zmiany te są 
bezpośrednio odczuwalne. Dlatego te trzy elementy są postrzegane, jako fundament 
klasycznych technik relaksacyjnych: yogi, treningu autogennego, medytacji i innych 
technik zapożyczonych od kultur starożytnego Dalekiego Wschodu i ich współczesnych 
odmian. Pozwalają regulować oddech, prowadząc do spowolnienia tętna i rozluźnienia 
mięśni, co wpływa tonizująco na funkcjonowanie narządów i ułatwia koncentrację. Kiedy 
uda się odprężyć ciało, umysł automatycznie podąża za tym stanem. 

Medytacja i relaksacja były używane do zwalczania skutków stresu od niepamiętnych 
czasów. Są częścią filozofii Dalekiego Wschodu i współczesnej psychologii. Co więcej, są 
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idealnie dopasowane do potrzeb sportowców. Uwzględniając fakt, że przez 2000 lat 
stosowania metody te były ulepszane, można założyć, że przynoszą praktyczne 
korzyści. Całkiem niedawno włączono do ich wykonywania biofeedback. Skuteczność 
stosowanej techniki oddechowej można ocenić na podstawie zmienności rytmu serca 
(HRV), która jest miarą występującej naturalnie zmiany w częstości pracy serca, między 
kolejnymi jego pobudzeniami. Celem techniki oddechowej jest synchronizacja 
zmienności rytmu serca z cyklami oddechowymi, co częściowo jest funkcją 
przyspieszania akcji serca w czasie wdechu oraz zwalniania akcji serca w czasie 
wydechu. Wartość HRV jest pośrednim, ale mocnym wskaźnikiem ogólnego stanu 
zdrowia i stanu autonomicznego układu nerwowego. Najistotniejszymi czynnikami 
wdrażania technik relaksacyjnych, także tych opartych na biofeedbacku, jest ich 
systematyczna nauka oraz zdolność do subtelnej integracji z posiadaną techniką 
użytkową, zwłaszcza w sytuacji startowej. 

Wolniejsze tętno powoduje, że muszka porusza się wolniej i w mniejszym zakresie. 
Typowe w sytuacjach stresujących przyspieszenie tętna, wywołuje przyspieszenie 
i zwiększenie zakresu obszaru ruchów muchy. Przyspieszenie pracy serca ma olbrzymi 
wpływ na wartość strzału. Podwojenie wartości tętna trzykrotnie zwiększa wychwiania 
u zawodnika, co znacznie utrudnia trafienie w cel. 

Z drugiej strony, te zależności pokazują, że obniżenie tętna może być korzystne. 
Zdolność do uspokojenia akcji serca powoduje, że cel wydaje się bardziej stabilny. 
Technika ta może być używana nie tylko do łagodzenia przedstartowych nerwów, ale 
okazuje się pomocna w życiu codziennym. 

Sposób oddychania odzwierciedla rytm życia. Pod wpływem wysiłku oddech staje 
się głębszy i szybszy. W stanie relaksu jest płynny i powolny. Kiedy jesteśmy szczęśliwi, 
robimy głębsze wdechy. Przestraszeni, mamy trudności z oddechem. We wszystkich 
sytuacjach procesy oddechowe są ściśle powiązane z doświadczaną sytuacją. 

Ma to uzasadnienie w ujęciu czysto fizjologicznym, ponieważ oddech dostosowuje się 
do poziomu aktywności. Aby zapewnić organizmowi wystarczającą ilość energii, stężenie 
tlenu we krwi musi odpowiadać zapotrzebowaniu tkanki mięśniowej. To samo dotyczy 
emocji. Szczęście, złość, zaskoczenie – każda emocja ma swój szczególny wzorzec 
oddechowy. Kiedy jest przygotowywane nasze ulubione danie, wdychamy kuszący aromat 
przez nos. Kiedy jesteśmy czymś zirytowani, wypuszczamy powietrze z jękiem. 

Dopóki nie myślimy o oddychaniu, jest ono kontrolowane automatycznie, przez 
Autonomiczny Układ Nerwowy (AUN), tak jak praca serca, nerek i innych narządów. 
Jednak skupienie uwagi na oddechu umożliwia nam przejęcie świadomej kontroli. 
Możemy przestać oddychać, ale też przyspieszyć oddech, pogłębić lub spłycić. 

Możemy wdychać oraz wydychać powietrze zarówno nosem, jak i przez usta. Aby 
spowodować dotarcie powietrza do płuc, możliwe jest użycie klatki piersiowej, lecz 
również mięśni przepony. Możemy oczywiście połączyć obie te alternatywy w dowolny 
sposób, tworząc praktycznie nieograniczoną ilość sposobów na wdychanie 
i wydychanie powietrza. W ciągu roku wykonujemy około 500.000 oddechów i żaden 
z nich nie jest taki sam.  

Nasz oddech przyspiesza, kiedy jesteśmy podnieceni lub zdenerwowani. 
Analogicznie, stajemy się mniej pobudzeni, kiedy spowolnimy oddech. To umożliwia 
regulację poziomu pobudzenia dzięki sposobowi oddychania. Zależność ta jest 
podstawą wszystkich technik relaksacyjnych i medytacji. 

Sposób oddychania rozumiemy, jako cykl oddechowy, obejmujący fazę wdechu, 
fazę wydechu oraz oddzielające je przerwy lub jako współczynnik między czasem 
trwania wdechu i wydechu 

Wszystkie techniki regulacji psychofizjologicznej są zasadniczo oparte na 
podobnych zależnościach. Wymagają przerzucenia uwagi na oddychanie (lub inne 
funkcje organizmu, np. napięcie mięśni) i stopniowe wyciszanie tej konkretnej funkcji. 
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Kontrolując jedną kluczową funkcję, automatycznie prowokujemy inne funkcje do 
podążania za nią. Kiedy spowalniamy oddech, nasze tętno, tonus mięśni 
i zdenerwowanie obniżają się. 

Prawie wszystkie tego typu techniki obracają się wokół technik oddechowych. To 
idealnie odpowiada sportowcom, ponieważ i tak muszą zwracać uwagę na oddech. 
Procesy oddechowe stają się szczególnie intensywne w czasie treningów siłowych 
i wytrzymałościowych. Kiedy ostre zdenerwowanie sprawia, że oddech kołacze w piersi 
lub grzęźnie w gardle, nie można dłużej ignorować bliskiego związku między tym, jak 
się czujemy, a sposobem, w jaki oddychamy. 

Ogólnie rzecz ujmując, należy nauczyć się czuć i kontrolować każdą fazą procesu 
oddychania. Zapewni to maksymalne korzyści, kiedy już proces regulacji ulegnie 
automatyzacji. Na dalszym etapie umożliwia to dokonywanie świadomych zmian 
w sposobach regulowania funkcji ciała i psychiki. 

Świadomość i kontrola oddechu są niekończącym się procesem. Można nad tym 
pracować w dowolnym momencie. W warunkach rywalizacji sportowej służy to 
istotnemu celowi, umożliwiając kontrolę energii, pobudzenia lub emocji. 

Powietrze jest doprowadzane do płuc przez usta lub nos. Podczas wdechu przez 
nos, powietrze przepływa przez duże błony śluzowe jamy nosowej, które je ogrzewają, 
oczyszczają i odfiltrowują drobnoustroje. Ograniczona szerokość przewodów nosowych 
spowalnia przepływ powietrza, powodując zwolnienie tempa oddechu. 

Zawodnik z tendencją do „rozdziawiania paszczy” w sytuacji startowej, spowolni tempo 
własnego oddechu, kiedy przymknie usta. Ograniczy to ilość przyswajanego tlenu, co 
zwolni akcję serca i rozluźni mięśnie. Może się to wydawać drobną sprawą, ale to pierwszy 
krok na drodze do regulacji, do tego jeden z najskuteczniejszych. Oddech nosem 
dostarcza 6-20 litrów powietrza na minutę, ilość w zupełności wystarczającą dla strzelców. 

Pod wpływem intensywnego wysiłku oddychamy przez usta, aby zwiększyć objętość 
dostarczanego powietrza. Kolarze na górskiej szosie transportują do 200 litrów/minutę. 
Oddychamy przez usta w trakcie mówienia, ponieważ powietrze musi przepływać przez 
struny głosowe w celu wydobycia dźwięków. Kiedy mówimy, automatycznie 
przełączamy się na mniej stabilny rytm oddychania, żeby zapewnić odpowiednią głębię, 
ton i dramaturgię naszym słowom. Z perspektywy procesów oddechowych, mówienie 
jest formą stresu, ponieważ zakłóca łagodny przepływ powietrza. Następnie powietrze 
przepływa przez tchawicę i oskrzela do płatów płucnych. Znajdujące się tam pęcherzyki 
płucne, zapewniają olbrzymią objętość wymiany gazowej. 

Kurczenie i napełnianie płuc kontrolowane jest przez mięśnie piersiowe i przeponę. 
Oddech przeponowy jest generalnie spokojniejszy, gdyż odbywa się wbrew oporowi 
oferowanemu przez narządy wewnętrzne. Ten mechanizm wspomaga także trawienie, 
ponieważ regularne unosząco-opadające ruchy „masują” narządy w jamie brzusznej. 

W celu odprężenia i wyciszenia zdecydowanie poleca się oddech przeponowy. Daje 
on również techniczną przewagę strzelcom, ponieważ rozluźnia mięśnie tułowia. 
Równocześnie oddech przeponowy obniża środek ciężkości, pomagając ustabilizować 
postawę. 

W czasie każdej aktywności sportowej, oddech wypełnia liczne funkcje. Po pierwsze, 
musi dostarczyć wystarczającą ilość tlenu do mięśni i układu nerwowego. Sposób, 
w jaki napełniają się płuca powoduje, że oddychanie ma wpływ na każdy pojedynczy 
ruch, taki jak np. unoszenie pistoletu. Objętość i przepływ powietrza oraz kontrola 
oddechu mają także wpływ na regulację psychologiczną. Ich wzajemne interakcje mogą 
uspokoić nas lub pobudzić. Relaksacja i medytacja wzmacniają potencjał regulacji 
procesu oddychania. 

Oddychanie to podstawowy element we wszystkich dyscyplinach sportowych. 
Z jednej strony musi być w dużej mierze schematyczne i zgodne z zestawem reguł, aby 
zapewnić, że pistolet będzie podnoszony za każdym razem na tę samą wysokość. 
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Trudności z wyciśnięciem spustu są często związane z nieregularnym oddechem. Zbyt 
płytki wdech powoduje obniżenie rejonu celowania i za niskie strzały. Przedłużanie 
złożenia wywołuje niedotlenienie, prowadzące do zacinania mięśni, spadku koncentracji 
i ostrości widzenia. To może prowadzić do nieplanowanych reakcji w czasie wyciskania 
spustu i zrywania strzałów. Ta sytuacja zawsze niesie ze sobą ryzyko, że dodatkowo 
pobudzony przed oddaniem istotnego strzału zawodnik, utraci synchronizację ostrożnie 
wypracowywanej rutyny oddechowej. Rozwiązaniem może okazać się zrobienie 
przerwy, jednak ograniczenia czasowe konkurencji nie zawsze na to pozwalają. 

Strzelcy wstrzymują oddech podczas celowania i ściągania języka spustowego. 
Wprowadza to płuca w stan „wypompowania”. I chociaż żadne dodatkowe powietrze nie 
jest dostarczane, jego zapas, w sytuacji treningowej, wystarcza na 10-12 sekund. 
Dzieje się tak dzięki wystarczającej ilości tlenu, zawartego w krwi. Ponadto, nawet po 
wydechu płuca nadal zawierają około 2 litrów powietrza. Dopóki ciało i umysł działają 
w harmonii, strzelec zaczyna odczuwać niedotlenienie dopiero po upływie mniej, więcej 
12 sekund. Zawodnicy stopniowo przyzwyczajają się do tego w trakcie treningów. 

W sytuacji startowej, pobudzenie związane z rywalizacją zwiększa zużycie tlenu. 
Przyspieszona akcja serca i zwiększone napięcie mięśni wywołują szybsze zużycie dostaw 
tlenu, a pierwsze trudności ze „złapaniem” oddechu pojawiają się już po 6-8 sekundach. 

Dlatego na treningu należy operować tymi samymi odcinkami czasu, jakie wymusza 
na nas sytuacja startowa. Warto jest również opóźnić moment, w którym oddech jest 
wstrzymywany. Im mniej energii zużywamy na trzymanie broni i celowanie, tym mniej 
zużywamy tlenu. Po oddaniu strzału, należy oddychać normalnie. 

Po opanowaniu podstaw, można przejść do integrowania technik relaksacyjnych 
z codziennymi zajęciami i aktywnością sportową. Nadrzędnym celem jest przeniesienie 
zdolności do regulacji tych procesów na sytuację rywalizacji sportowej. Chodzi 
o doprowadzenie do automatyzacji procesu dostosowywania optymalnego wzorca 
oddechu do wymogów sytuacji. Naturalnym momentem kontroli oddechu dla strzelca 
jest okres między oddaniem jednego strzału, a ustawieniem się do kolejnego. Odłożenie 
broni stwarza warunki do rozluźnienia barków.  

Kluczowymi zmiennymi w strzelectwie sportowym są interakcje ciała i układu 
nerwowego. Krążenie, napięcie mięśni i temperatura wahają się, podobnie jak poziom 
koncentracji i pobudzenia. Przykładowo, mięśnie pleców są poddawane znacznym 
przeciążeniom, zwłaszcza w postawie stojącej. Aby utrzymać broń na właściwej wysokości 
i pod odpowiednim kątem, mięśnie są wygięte i skręcone na jedną stronę przez 1, a nawet 
2 godziny. Wywołuje to ucisk dużych mięśni, powodujący zmęczenie i napięcie. 

Aby zapewnić elastyczność tułowia przez cały czas trwania konkurencji, należy 
kontrolować odczuwane napięcie. Można tego dokonać wykonując łagodne ćwiczenia 
rozciągające, jak również stosując techniki oddechowe. Kontrolowany oddech jest 
skutecznym sposobem lokalizacji i redukcji każdego, pojawiającego się napięcia. 
Wyobrażając sobie spięty rejon ciała, zawodnik może skierować tam swój rozluźniający 
oddech. Przećwiczenie tego w czasie treningu relaksacji, ułatwi dostęp do konkretnych 
mięśni podczas zawodów. Co więcej, rejon pleców może wyróżnić się bólem 
spowodowanym przez napięcie. Można wówczas wyobrazić sobie, jak oddech 
przemieszcza się tam, aby rozgrzać i rozluźnić bolesny obszar. Tę prostą metodę 
można zastosować do innych części ciała. 

Właściwy oddech nie tylko umożliwia sportowcom stworzenie sobie sprzyjających 
warunków fizjologicznych, lecz również korzystnie wpływa na zdolność koncentracji 
uwagi. Oddychać można tylko w teraźniejszości. Niemożliwy jest oddech w przeszłości 
czy w przyszłości. Skupienie się na oddechu zawęża zatem pole uwagi, umożliwiając 
koncentrację „tu i teraz”, niezbędną w strzelectwie i innych dyscyplinach sportowych. 

Oddech sportowca jest ściśle skorelowany z jego czynnościami. Zawodnik 
uprawiający konkretną dyscyplinę, oddycha niemal z mechaniczną precyzją. Sposób 
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oddychania jest integralną częścią techniki wykonania i wymogów sytuacji i jest 
utrwalany przez tysiące powtórzeń. 

Czy zostaje zatem miejsce na regulację psychofizjologiczną? Czy zawodnik może 
uzyskać spokój lub energię tylko dzięki oddechowi? Jak najbardziej! Żaden inny sposób 
regulacji nie jest bliżej związany z pracą na stanowisku, a co za tym idzie, równie 
skuteczny, co oddech. Strzelając z pistoletu, zawodnik wykonuje wdech, unosząc broń 
powyżej rejonu celowania, a następnie wydycha powietrze, schodząc w rejon. Nawet 
najdrobniejszy błąd w oddechu, może zaburzyć tę delikatną dynamikę. Przykładowo, 
zbyt długi wydech może wpłynąć na obniżenie rejonu celowania. 

Problemy pojawiają się zawsze, kiedy wysoki poziom pobudzenia zaburza proces 
oddychania. Ma to bezpośredni wpływ na ruch ramienia, a zatem i broni. Pojawiają się 
trudności ze zgraniem przyrządów, zwiększa się drżenie. Strzał jest oddawany 
z niestabilnej postawy, a jego wartość zależy od szczęścia… 

Najprościej temu zapobiec, reagując na niewystarczające przygotowanie, poprzez 
ostrożne zaprzestanie ruchu i odłożenie broni. Należy trochę czasu poświęcić na 
rozluźnienie i pozbieranie się. Następnie, skupić się na powrocie do prawidłowej 
sekwencji ruchów/oddechu. Strzał „na sucho” pozwoli wrócić do właściwego rytmu. 
Odzyskanie kontroli nad oddechem, umożliwi trafienie celu kolejnym strzałem. 

Przed rozpoczęciem strzału, należy zakończyć ostatnie oddechy fazy 
przygotowawczej. Można pogłębić lub spłycić oddechy, używać klatki piersiowej lub 
przepony, oddychać przez nos lub usta. Wykorzystanie różnych wariantów, umożliwia 
regulację bieżącego stanu. W praktyce, można się uspokoić, redukując głębokość 
oddechu. Poprawa koncentracji i reakcji możliwa jest dzięki pobudzeniu serca przez 
głębsze oddechy. 

Doświadczeni sportowcy są w stanie tego dokonać bez zastanowienia. 
Wykorzystanie oddechu do kontroli pobudzenia jest niemal nieświadomym odruchem. 
W końcu jest wiele innych rzeczy, o których trzeba myśleć… 
 
Ocena optymalnego tempa oddechu w sytuacji treningowej 

Zawodnik w stroju strzeleckim i z bronią przyjmuje na stanowisku postawy (leżąca, 
stojąca, kpn) i kontroluje sposób oddychania w prezentowanym na monitorze tempie (7, 
5/8, 5/10/11/12 sekund na pełen cykl oddechowy). 

 

Postawa leżąca: największa zmienność rytmu serca (HRV – górny szereg słupków) 
przy 10 sekundach/oddech. 
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Postawa stojąca: najwyższe HRV przy oddechu trwającym 7,5 sekundy. 
 

 
 

Kpn: najwyższe HRV przy 8,5 sek./oddech. 
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