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Podstawy techniki w strzelaniach z broni krótkiej 
 
 
Wstęp 

Celem artykułu jest przypomnienie oraz przedstawienie fundamentalnych technik 
w strzelectwie sportowym. Do technik tych zaliczamy: postawy strzeleckie, techniki 
dojazdu do rejonu celowania, koordynację fazy strzału, oraz szereg innych detali. 

 
Postawa strzelecka 

Postawa strzelecka (usytuowanie ciała względem tarczy) jest fundamentem dla 
strzelca. Powinna umożliwiać jak najlepszą równowagę strzelca oraz poprawne 
i powtarzalne oddawanie dobrych strzałów. Obejmuje elementy takie jak: ustawienie 
ciała w kierunku do tarczy, prostopadłe ułożenie osi kręgosłupa względem podłoża (tzw. 
świecę), statuę z paradą. (parada pistoletu jest to utrzymywanie ramienia mięśniami 
obręczy barkowej). 

 
1. Ustawienie w kierunku do tarczy 

Zawodnik powinien potrafić przyjąć postawę strzelecką względem tarczy będąc na 
środku własnego stanowiska. Przepisy ISSF dopuszczają przesunięcie tarczy 
względem środka stanowiska, dlatego ważna jest umiejętność odpowiedniego 
ustawienia na kierunku. 

Według przepisów odchylenia poziome dla środków tarcz na strzelnicach 
karabinowych i pistoletowych do strzelań na 10m mogą wynosić do 25cm, a do strzelań 
na 50m nawet do 75cm. Zasada cyrkla - główna zasada przyjmowania postawy 
strzeleckiej - polega na przestawianiu układu stóp w celu ukierunkowania ciała na 
tarczę bez zbędnych napięć mięśniowych. Należy pamiętać, że błędne jest 
przestawianie jedynie jednej stopy - dalszej od tarczy - gdyż powoduje to błędy w pracy 
mięśni. Poprawna jest zmiana kierunku poprzez obrót obu stóp bądź obrót dalszej stopy 
wraz z obrotem jedynie pięty stopy bliższej tarczy. Należy pamiętać jednak,że 
ustawienie kątowe ciała w stosunku do kierunku prostopadłego do tarczy ma swoje 
granice, które wynoszą optymalnie od -7o do 35o (wg Juriewa). Kąt ujemny oznacza 
cofnięcie dalszej stopy od tarczy. Ustawianie kierunku względem tarczy powinno 
przeprowadzać się z zamkniętymi oczami, bowiem ważne jest czucie mięśniowe – 
postawa powinna być naturalna i komfortowa. 

 
Rys. 1. Zasada cyrkla 
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2. Świeca a wysokość tarczy 
Określenie świeca dotyczy prostopadłego ułożenia linii kręgosłupa względem 

podłoża, czyli klasycznej wyprostowanej postawy. Jednakże przepisy ISSF dopuszczają 
różne wysokości tarcz względem podłoża. Przykładowo, dla strzelnicy do strzelań 
pistoletowych na 25m wysokość może wachać się od 120 cm do 150 cm. Dlatego, ze 
względu na strzelanie na różnych obiektach, dopuszcza się odchylenie kompensacyjne 
względem prostopadłej osi kręgosłupa. Nie powinno ono przekraczać 3o. Takie 
odchylenie można także stosować strzelając część szybką, aby skorygować różnicę 
w celowaniu do tarczy dokładnej oraz szybkiej. 

 
3. Statua-parada 

Statua to postawa strzelecka w czasie oddawania strzału, obejmująca usztywnienie 
odpowiednich partii ciała w celu utrzymania optymalnej stabilności. Można je uzyskać 
poprzez niewielkie wygięcie ciała w łuk. Polega to na przesunięciu linii bioder do przodu 
w stosunku do osi stóp oraz do tyłu linii barków. Wychylenie powinno być niewielkie – 
do pierwszego oporu. Takie ułożenie sprawia, że układ się nie chwieje. Środek 
ciężkości ciała powinien pozostać w tym samym miejscu. 

Dozwolona jest postawa otwarta, czyli niewielkie odchylenie kątowe osi barków. 
Bardzo niekorzystna jest postawa zamknięta, czyli odchylenie w przeciwną stronę (skręt 
korkociągowy). 

Kąt ułożenia barków zależy od budowy ciała. Otwarta postawa może ułatwiać 
ułożenie głowy. Głowa powinna być wyprostowana i doprowadzona jak najbliżej 
obręczy barkowej (do pierwszego oporu). Źrenica oka powinna być ustawiona 
centralnie w oczodole. Nie należy pochylać lub podnosić głowy, aby nie występowały 
uciski na przewody nerwowe. 

Błędem jest skręt bioder, co doprowadza do tzw. puszczania strzałów. 

 

a. postawa wyprostowana tzw. świeczka - linia bioder i barków bezpośrednio nad stopami 
b. postawa odwrotnego łuku - linia bioder lekko z przodu stóp, linia barków lekko z tyłu stóp; 

postawa lekkiego usztywnienia i lepszej stabilności 
c. postawa odwróconego korkociągu – linia barków skręcona w stosunku do linii stóp i bioder – 

tzw. postawa otwarta 
 

Rys. 2. Dopuszczalne ustawienie linii bioder i barków względem stóp 

Kolejna kwestia dotyczy trzymania całą obręczą barkową (siedmioma mięśniami 
głównymi), nie tylko częścią naramienną. Bardzo ważne jest czucie mięśniowe. Obręcz 
barkowa to zespół niżej wymienionych mięśni: naramienny, piersiowy większy, obły 
większy, obły mniejszy, podgrzebieniowy, nadgrzebieniowy, podłopatkowy. Jeśli 
odpowiednio trzymamy obręczą barkową, to statyka pistoletu, zwana paradą, jest 
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zdecydowanie lepsza, nie ma tzw. tąpnięć, czyli opadów pistoletu w momencie strzału, 
a strzały padają bardziej skutecznie w celu. Bark powinien być osadzony w ‘dołku’ jakby 
był podparty. Przy takim trzymaniu można wielokrotnie 
powtarzać złożenie. Klatka piersiowa powinna być otwarta, 
nadgarstek sztywny. Silny, lecz subtelny chwyt powoduje to, że 
spust jest z nami zintegrowany. Blokada równoległa w biodrach 
gwarantuje, że nie ma zmiany kierunku pistoletu w czasie 
strzelania. Skręt powoduje te zmiany.  

Nie powinniśmy utrzymywać usztywnionej postawy podczas 
całej konkurencji. Równie ważna jest postawa zrelaksowanych 
mięśni pomiędzy strzałami, z głową lekko pochyloną do przodu, 
która umożliwia odpowiednie dotlenienie mięśni. 

 
 
Rys. 3. Błędna postawa korkociągu - linia bioder i barków skręcona  

w stosunku do linii stóp - tzw. postawa zamknięta;  
niepotrzebnie naciągnięte mięśnie 

 
 

Strzelanie precyzyjne 
Cykl strzałowy można podzielić na pięć faz. Najważniejszą a zarazem najtrudniejszą 

fazą jest faza strzału. Ważne jest, aby jej nie wydłużać, bo wiąże się to z przyruchami, 
zaburzeniami koordynacji, brakiem odpowiedniego dotlenienia mięśni, słabszą ostrością 
widzenia. Także sprawność mentalna ulega rozbiciu. Cały cykl 5 faz powinien trwać 35-
45 s. Strzał powinien paść od 3-7 s (u mężczyzn do 8 s) po zatrzymaniu się w rejonie 
celowania. 

 

Rys. 4. Fazy cyklu strzału 
 
F1 - faza przygotowania 
a. ładowanie 
b. przyjęcie i kontrola postawy strzeleckiej 
c. chwyt z zamkniętymi oczami oraz perfekcyjne ułożenie palca na spuście 
d. wizualizacja zadania - tylko fazy strzału bądź detalu, który nam nie wychodzi 
e. mobilizacja - pobudzenie do wykonania idealnej pracy poprzez autosugestię, 

automedytację (nie myślę o rzeczach zbędnych) 
f. wentylacja - jeden głęboki oddech mobilizacyjny 
 
F2 - faza dojazdu do rejonu 
a. podniesienie pistoletu do wysokości h 
b. wybranie pierwszej części języka spustowego 
c. osadzenie w rejonie celowania - lądowanie 



80 Cezary Staniszewski, Jolanta Samulewicz, Katarzyna Dubicka  

 

Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwiązania szkoleniowe), zeszyt nr 10, Wrocław, 2013 

F3 - faza strzału 
a. stop (zatrzymanie) pistoletu w rejonie celowania, parada 
b. statua - postawa strzelecka z paradą i naprężeniem mięśni ważnych (MI - important 

muscles) 
c. skupienie wzroku na przyrządach celowniczych i prześwitach - focus 
d. stały tonus mięśni ważnych - parada, trzymanie sztywnym nadgarstkiem oraz dobór 

siły chwytu z odpowiednim czuciem 
e. progresywny nacisk na język spustowy z utrzymaniem tonusu mięśni ważnych 

(głowa skupiona na trzymaniu) 
f. wytrzymanie strzału – tonus stały (nie wolno rozluźniać mięśni ważnych 

w momencie strzału) 
g. wytrzymanie po strzale – około 1 s, aż do półwdechu w celu wygrania koncentracji 

przedłużonej na utrzymaniu pistoletu w rejonie  
F4 - faza po strzale 
a. opuszczenie pistoletu z półwydechem 
b. przyjęcie postawy relaksującej – rozluźnienie mięśni 
c. dwa lub więcej głębokich oddechów dotleniających 
d. samoocena pracy fazy strzału – analiza trzymania; kontroli przyrządów w momencie 

strzału; reakcji pistoletu, która mówi o sile chwytu etc. 
e. kontrola strzału w monitorze bądź lunecie 
f. decyzja - ewentualna korekta lub akceptacja wykonanej pracy 
F5 - faza relaksu 
przerwa relaksacyjna bądź taktyczna mająca na celu odnowę techniczną lub mentalną 
(wyczyszczenie głowy i wyciszenie); przerwa ma na celu wyegzekwowanie i podtrzymanie 
stabilnego, skutecznego działania 

 

Cztery techniki wzorcowe strzelania precyzyjnego 

 
Rys. 5. I TECHNIKA. Po pierwszej fazie cyklu strzałowego następuje podniesienie na wysokość h ponad 

rejon celowania, półwdech oraz obniżenie pistoletu do rejonu celowania c. 

 

Rys. 6. II TECHNIKA. Po pierwszej fazie cyklu strzałowego następuje podniesienie na wysokość h ponad 
rejon celowania, półwdech niewielkie obniżenie pistoletu, podniesienie na wysokość x oraz obniżenie 

pistoletu do rejonu celowania. 
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Rys. 7. III TECHNIKA. Po pierwszej fazie cyklu strzałowego następuje podniesienie na wysokość h ponad 
rejon celowania, półwdech obniżenie pistoletu poniżej rejonu celowania oraz podniesienie  

z półwdechem do rejonu celowania c. 

 

Rys. 8. IV TECHNIKA. Po pierwszej fazie cyklu strzałowego następuje podniesienie pistoletu do rejonu 
celowania c. 

 

 
 

Rys. 9. Schemat wyjaśniający zmiany zachodzące w naszym organizmie  
po przekroczeniu optymalnego czasu oddania strzału.  
Od momentu zatrzymania się w rejonie celowania c,  

strzał powinien paść do 7s (u mężczyzn do 8s). 

 
 
Strzelanie części szybkiej 

Strzelanie do tarczy szybkiej jest wbrew pozorom bardzo proste. Pole skuteczne 
strzału, licząc od środka pocisku, w stosunku do pola tarczy dokładnej jest około 3,6 
raza większe. Wynosi dokładnie 87,5 cm2, w tarczy dokładnej jedynie 24,27 cm2. Co 
więc sprawia, że zawodniczki bardzo często strzelają część szybką niżej od 
precyzyjnej? Wynika to z nieświadomości łatwości strzelania tej części oraz braku 
odpowiedniego przygotowania technicznego i mentalnego. 

Najważniejszym i bezspornym elementem dobrego oddawania strzałów jest szybkość. 
Niezwłoczny start to zwycięstwo czasu. Należy wystartować z jak najmniejszym 
opóźnieniem. Refleks zawodniczek jest różny, jednak trzeba pracować nad jego 
poprawą. Czas reakcji, wjazd oraz dojechanie do rejonu x (rys), powinien wynosić, 
według techniki klasycznej, optymalnie 1,8s, aby spokojnie zdążyć z oddaniem 
precyzyjnego strzału. U najszybszych Azjatek (przykładowo Chen Ying) naturalne 
predyspozycje pozwalają na wjazd nawet w czasie 1,5s. Strzał powinien padać 
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w przedziale 2,7-2,9s. Należy mieć około 0,2s czasowego marginesu bezpieczeństwa 
przed zamknięciem się tarcz, ponieważ czas może być ustawiony równo na 3,0s, 
a dolot pocisku przy prędkości minimum 250 m/s, wynosi 0,1s. 

Według jednej z technik, przed pierwszym strzałem wykonuje się dodatkowe 
złożenie na tarczę. Wymaga ona większego wytrenowania mięśni. Aby bark spokojnie 
wytrzymał obciążenia na zawodach, należy umieścić w planie treningowym treningi 
powielające objętość na zawodach. Wytrzymałość, u zawodniczek zaawansowanych, 
powinna być doprowadzona w okresie przygotowawczym do 10 cykli podniesieniowych 
(200% podniesień startowych). 

Kolejnym elementem jest czucie chwytu. Widuje się, że zawodniczki w tej części 
trzymają swoją broń dużo silniej, niż w części dokładnej. Jest to błąd. Nie wolno napinać 
zbytnio mięśni, bo powoduje to blokadę, utratę czucia i przyruchy oraz utrudnienie 
dobrej pracy na języku spustowym. Trzymanie rękojeści powinno być równe lub nieco 
mocniejsze, lecz z czuciem, każdy powinien wyczuć siłę dla niego optymalną. 

Koncentracja uwagi powinna być na trzymaniu. Spust należy wyciskać 
progresywnie. Wzrok trzeba skupić na przyrządach, jest to ważne, bo tło jest czarne, 
które przyciąga wzrok, więc przyrządy są gorzej widoczne niż w części precyzyjnej. 
Białe linie na tarczy pozwalają nam precyzyjnie wycelować. 

 

 
 

Rys. 10. Prawidłowe usytuowanie przyrządów celowniczych w strzelaniu do tarczy szybkiej 
 

 
Celowanie w części szybkiej 

Dojazd do rejonu rozpoczęcia hamowania z dojeżdżaniem x, według techniki 
klasycznej, powinien trwać około 1,8s.Wtedy zaczynamy progresywną pracę na języku 
spustowym dojeżdżając do rejonu celowania c. Następuje zatrzymanie na niecałą 
sekundę oraz oddanie strzału. Pozostajemy w strefie celowania jeszcze przez około pół 
sekundy i opuszczamy rękę, aby wykonać dotleniające oddechy. Rejon celowania jest 
trochę niżej niż środek tarczy, ponieważ kontrast białych linii ułatwia skupienie się na 
przyrządach. 
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Dwie techniki czasowe dojazdu w części szybkiej 
Według pierwszej techniki, zaznaczonej na schemacie kolorem czarnym, dojazd do 

rejonu rozpoczęcia hamowania z dojeżdżaniem x, odbywa się w czasie 1,8s. Od tego 
momentu zaczyna się progresywna praca na drugim oporze języka spustowego, która 
trwa około 1s, do momentu oddania strzału. 

 
Rys. 11. Technik czasowa dojazdu w części szybkiej  

 

Według drugiej techniki, zaznaczonej kolorem szarym, dojazd do rejonu x odbywa 
się nieco szybciej, bo w 1,5s. Dzięki temu czas pomiędzy wjazdem do rejonu celowania 
c oraz oddaniem strzału wydłuża się o 0,3s. Mamy więcej czasu na precyzyjniejsze 
dociśnięcie spustu lub ewentualne poprawki na rejonie. 
 
 
Dwie techniki oddechowe w części szybkiej 
 

 
a. półwdech w czasie wjazdu, półwydech w czasie opuszczania pistoletu oraz jeden głęboki oddech 
b. strzał oddawany na bezdechu, pełny wdech po strzale oraz wydech w czasie opuszczania pistoletu, 

głęboki oddech 

 

Rys. 12. Techniki oddechowe w części szybkiej 

a. b. 
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Trening 
Trening to dobrze zorganizowana praca, gwarantująca realizowanie postawionych 

celów. Praca jest efektywna, kiedy ten cel osiągamy. Ważne jest, aby wykonywać ją na 
jakościowo adekwatnym poziomie. Trening składa się z części przygotowawczej – 
organizacja sprzętu i stanowiska oraz czas rozgrzewki z bronią, części zasadniczej – 
objętość oraz części regeneracyjnej – relaksacja i odnowa biologiczna (ostatnia część jest 
niezbędna podczas dużych objętości, w celu wyeliminowania przeciążeń). Każda część ma 
swoją wagę i wpływa na jakość pracy i jej skuteczną powtarzalność. W różnych sytuacjach 
mogą one zmieniać swoją długość. Rozgrzewka startowa i treningowa są różne. Pierwsza 
jest pełna, dłuższa trwa około 60 minut i przygotowuje do walki. Ma na celu otrzymanie 
odpowiedniego poziomu mentalnego oraz technicznego (harmonia mentalna), gwarantuje 
skuteczność. Rozgrzewka treningowa natomiast ma dobrze przygotować organizm do 
treningu i trwa krócej od startowej – 30-40 minut.  

W układzie proponowanym A jest rozgrzewką fizyczną, B rozgrzewka mentalna, C to 
rozgrzewka techniczna bez broni, D rozgrzewka techniczna z bronią, E rozgrzewka 
techniczna-startowa (bioautomatyzm kontrolowany). 

 
Rozgrzewka startowa 
A1,2,3; B1 C; B2 D; B3 E rozgrzewka startowa 
A1- rozciąganie całego organizmu 
A2 – ćwiczenia izometryczne 
A3 – ćwiczenia mięśni ważnych z ciężarem (np.z bronią) 
B1 – wizualizacja techniki bazowej (postawa strzelecka, chwyt, ruch broni, parada, 
oddychanie). 
B2 – koordynacja mentalna fazy strzału (wytrzymanie) 
B3 – harmonia mentalna, stan i rytm walki na stanowisku 
C – technika bazowa 
D – koordynacja techniczna fazy strzału 
E – bioautomatyzm kontrolowany – głowa w trzymaniu, oko w przyrządach, 
progresywna praca na spuście. 

Rozgrzewkę kontynuujemy po wejściu na stanowisko lecz obejmuje ona skrótowo 
układ: B1 C; B2 D; strzały próbne jako B3 E (znalezienie rytmu i stanu walki). 
 
Rozgrzewka treningowa 
A1,2,3; B1; C; B2 D. 

W rozgrzewce treningowej są tylko trzy pierwsze części z rozgrzewki startowej. 
W pracy treningowej obowiązuje schemat mobilizacja - praca - relaks. Treningi: 

ogólny, taktyczny i mentalny mają na celu wsparcie perfekcjonizmu technicznego. 
Dyscyplina pracy jest niezbędna, aby realizować wszystkie części. W strzelectwie 
sportowym przyjęte jest, że realizuje się 1-2 jednostki treningowe dziennie, inaczej jak 
przykładowo w pływaniu, gdzie wprowadza się nawet trzy jednostki. Dwa treningi 
specjalistyczne może uzupełniać trzeci trening ogólnorozwojowy lub regeneracja. 

Trening mentalny jest wsparciem dla treningu specjalistycznego, doskonalenia 
techniki i walki na stanowisku. Należy pamiętać, że jak doprowadzimy naszą technikę 
do perfekcji, to wszystkie inne elementy możemy doprowadzić do perfekcji, jednak bez 
idealnej techniki poziom wynikowy nie może być wysoki. 

W treningu kontrolnym, ważne aby osiągnąć swój optymalny poziom, a w treningu 
technicznym cel, który nam w tym pomoże. 

Pamiętajmy, aby zawody strzelać na świeżości. Zmęczony organizm zawodnika 
popełnia więcej błędów. Na zmęczonym organizmie można trenować wytrzymałość 
techniczną oraz przeprowadzić trening ogólno-regeneracyjny. 
 


