
  85 

 

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

dr Włodzimierz Łuczyński 
mgr Grzegorz Pietrzyk 
 
 

Trening wysokościowy w strzelectwie sportowym 
 – kontynuacja badań 

 
 

Szukanie nowych rozwiązań szkoleniowych na każdym etapie treningu daje 
możliwość zwiększania szans na osiąganie coraz lepszych rezultatów.  

Wyniki uzyskiwane na świecie w strzelectwie sportowym zaczynają zbliżać się do 
maksymalnego pułapu i strzelenie dwóch dziewiątek w konkurencji może nie dawać już 
możliwości zakwalifikowania się do ścisłego finału. Nie ma wielkiej różnicy między 
wynikiem 398 a 399 – to tylko jeden punkt, ale ten sam jeden punkt robi różnicę między 
399 a 400. Wciąż pozostaje więc otwarte pytanie co można jeszcze zrobić aby móc 
osiągać tak wysokie wyniki. Co takiego robią inni, czego my nie robimy? Czy 
odpowiedzi należy szukać tylko w modelu treningu i lepszej selekcji wstępnej czy może 
w nowych formach procesów szkoleniowych?  

Założono, że trening wysokościowy, tak często stosowany w innych dziedzinach 
sportu, może sprawdzić się również w strzelectwie sportowym.   

Prowadzony w takich  warunkach trening powinien: 
 zwiększyć możliwości dotlenienia narządów organizmu odpowiedzialnych za 

prawidłowe oddanie strzału  skracając przy tym czas reakcji ręka – oko, a więc  
poprawić ostrość widzenia  wpływając na procesy celowania i czas oddania 
strzału, 

 zwiększyć możliwości dotlenienia obszarów odpowiedzialnych za procesy 
myślowe, wpływając na taktyczne rozegranie konkurencji, 

 lepiej dotlenić mięśnie odpowiedzialne za prawidłowe utrzymanie postawy 
strzeleckiej zmniejszając tremor  mięśniowy i zwiększając możliwość 
przetrzymania oddania strzału,  

 zwiększyć możliwości wykonania dłuższej pracy bez istotnej utraty substratów 
energetycznych w konkurencjach dłuższych    (cięższych) 3x20, 3x40, pdw, 

 poprawić parametry odporności emocjonalnej – szybkość podejmowania decyzji 
oraz zdolność koncentracji i skupienia   uwagi (najważniejsze czynniki  
odpowiedzialne za efekt końcowy na strzelnicy, szczególnie podczas finału). 

 
Po analizie badań pilotażowych, podjęto próbę wykorzystania treningu 

wysokościowego w dłuższym okresie czasu, uwzględniając uzyskane dotąd wyniki. 
Plan zakładał 21 dniowy pobyt na wyższej wysokości. Ze względów finansowych 
skrócono pobyt do 12 dni, przy czym zmieniono wysokość miejsca treningu na Szrenicę 
(1360m n.p.m.). 

 Grupę badaną stanowiło: 5 zawodniczek i 3 zawodników w wieku 17-19 lat, o stażu 
zawodniczym od 4 do 6 lat, osiągających klasy sportowe – mistrzowską 1 osoba, 
pierwszą 2 osoby, drugą 5 osób. 

Odstąpiono przy tym od wykonywania badań wydolnościowych, jako że już 
wcześniejsze doświadczenia I etapu badań udowodniły, że nawet krótkotrwały pobyt 
wpływa korzystnie na parametry wydolnościowe organizmu. Zwrócono szczególną 
uwagę na wyniki badań krwi, czas  reakcji, tremor mięśniowy i efekty prowadzeniu 
treningu przy pomocy trenażera Scatt.  
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Wyniki badań krwi po 12 dniach pobytu:  
 Uśrednione wyniki badań laboratoryjnych – Hematologia (morfologia krwi 

obwodowej) 

  
Hemoglobina Erytrocyty i leukocyty 

 

 

 

 Płytki krwi  

 Uśrednione wyniki badań laboratoryjnych – biochemia 

  
Żelazo Potas i sód 
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 Magnez i wapń  
 

 Różnica między uzyskanymi wynikami (hematologia i biochemia) w okresie 12 i 4 
dniach pobytu na wysokości. 

  
Płytki krwi Erytrocyty i leukocyty 

 

 

 

 Anizocytoza erytrocytów i hematokryt  
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Hemoglobina Żelazo 

  
Magnez i wapń Potas i sód 

 
W wynikach badań krwi (płytki krwi, erytrocyty, hemoglobina, hematokryt) po 

wydłużonym pobycie na wysokości odnotowano istotnie pozytywne zmiany: Poprawę 
tych wartości w stosunku do wyników uzyskanych w I etapie badań należy szukać 
w zastosowaniu celowanego wspomagania farmakologicznego w postaci kontrolowanej 
suplementacji diety u wszystkich badanych przebywających na wysokości.  

Korzystne zmiany tych parametrów mają dla zawodników trenujących strzelectwo 
sportowe duże znaczenie w uzyskiwaniu lepszych rezultatów sportowych. 
 
Wyniki badania czasu reakcji 

Różnice pomiędzy wynikami badań na wysokości i wynikami badań po zgrupowaniu 
są niewielkie, u niektórych zawodników widać jednak poprawę czasu reakcji.  

Badania czasu reakcji po 4 dniowym pobycie na wysokości  pokazały pozytywne 
zmiany wartości – skrócenie czasu reakcji w stosunku do danych wyjściowych.  

Po treningu  na wysokości i dłuższym tam pobycie czas reakcji nie zmienił się tak, 
jak było to podczas pierwszych badań. Różnice nie są też istotne pomiędzy badaniami 
na wysokości i badaniami po powrocie ze zgrupowania, chociaż u niektórych 
zawodników odnotowano poprawę czasu reakcji. Przyczyna takiego stanu rzeczy 
pozostaje nieznana.  
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Wyniki badań tremoru mięśniowego – analiza wyników – tremometr – strzelanie 
precyzyjne 

Lp Data Nazwisko 
Czas 

pomiaru 
[s] 

Średnie 
położenie 

Odch. std. 
Droga 

całkowita 
[mm] 

Średnia 
prędkość 

[mm/s] 
Przebieg 

1 2011- 8-20 K. M 15 
x = 0.23 
y = 0.19 

x = 0.63 
y = 0.55 
r = 0.84 

59.82 3.92 

 

2 2011- 9- 2 K. M 15 
x = -0.07 
y = -0.03 

x = 0.36 
y = 0.34 
r = 0.49 

45.17 2.96 

 

3 2011- 9- 9 K. M 15 
x = -0.32 
y = -0.21 

x = 0.35 
y = 0.38 
r = 0.52 

44.35 2.94 

 

1 2011- 8-20 P. E 15 
x = -0.08 
y = 0.23 

x = 0.27 
y = 0.27 
r = 0.38 

48.72 3.19 

 

2 2011- 9- 2 P. E 15 
x = -0.04 
y = 0.04 

x = 0.30 
y = 0.28 
r = 0.41 

44.96 2.98 

 

3 2011- 9- 9 P. E 15 
x = 0.12 
y = -0.08 

x = 0.19 
y = 0.28 
r = 0.34 

37.79 2.48 

 
Badania  tremoru mięśniowego wykonano 3 razy. Pierwsze po wjeździe na Szrenicę 

i następne po 4 i 10 dniach po zakończeniu zgrupowania.  U większość zawodników 
w sposób istotny poprawił się tremor mięśniowy zmniejszając zakres ruchów 
mimowolnych i ulegał dalszej poprawie do drugiego tygodnia po zgrupowaniu, co 
dawało zawodnikom  większy spokój i opanowanie.   

 
Uśrednione wyniki badań przeprowadzonych na trenażerach Scatt 
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Porównano też parametry strzelań karabinowych i pistoletowych  bez długości lini 

celowania, gdyż długość lini celowania jest inna dla karabinu i pistoletu. 
 

 
 

Najbardziej efektywnym dla procesu treningowego i jego oceny jest system 
komputerowego wspomagania treningu Scatt. Można tu na bieżąco otrzymywać 
informacje zwrotne i szybką analizę pracy zawodnika. System Scatt ma wiele takich 
możliwości, z których dla potrzeb badań wzięto pod uwagę najistotniejsze: 

 średni czas strzału, 
 czas celowania, 
 przebywanie w rejonie 10.0 – stabilizacja względna w obszarze pierścienia 10.0 

obliczona względem centralnego punktu obszaru celowania, 
 przebywanie w rejonie 10a0 – stabilizacja względna w obszarze pierścienia 10.0 

obliczona względem rzeczywistego środka tarczy, 
 długość linii celowania, 
 przesunięcie czasowe. 
Z badań wynika, że po treningu wysokościowym zaszły istotne, korzystne zmiany  

 wymienionych parametrów. Przesunięcie czasowe obniżyyło swoją wartość – wzrosła 
więc możliwość uzyskania wyższego rezultatu, średni czas oddania strzału uległ 
skróceniu – wzrosła szybkość podjęcia decyzji o oddaniu strzału. Długość lini celowania 
uległa skróceniu, przy niezmienionym czasie przebywania w rejonie 10.0, natomiast 
przebywanie w rejonie 10a0 wydłużyło się, a więc zawodnik dłużej przebywał w rejonie 



 Trening wysokościowy w strzelectwie sportowym – kontynuacja badań 91 

 

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

rzeczywistym środka tarczy. Wymienione zmiany odnotowano zarówno w strzelaniach 
pistoletowych, jak i karabinowych. 

Trening na wysokości w strzelectwie  wpływa pozytywnie na  fizjologię organizmu, 
zwiększając jego wydolność, poprawiając  parametry krwi, przyczyniając się do jakości 
przenoszenia tlenu z płuc do pozostałych tkanek organizmu. Zmiany takie dają 
możliwość dotlenienia narządów organizmu odpowiedzialnych za prawidłowe oddanie 
strzału, skracając czas reakcji ręka – oko, poprawienia ostrości widzenia  - wpływając 
na procesy celowania oraz procesy myślowe odpowiedzialne za taktyczne rozegranie 
konkurencji. Dotlenione  zostają mięśnie odpowiedzialne za prawidłowe utrzymanie 
postawy strzeleckiej – co zmniejsza  tremor  mięśniowy i umożliwia przetrzymanie 
oddania strzału i wykonanie dłuższej pracy bez istotnej utraty substratów 
energetycznych w konkurencjach dłuższych i cięższych, jak karabin dowolny i sportowy 
3x40, 3x20 oraz pistolet dowolny. 

Równie ważne znaczenie dla zawodnika ma poziom żelaza, które jest 
odpowiedzialne za   tworzenie czerwonych ciałek w szpiku kostnym oraz przyspieszanie 
wydalania dwutlenku węgla i wzmocnienie układu odpornościowego. Także magnez 
oraz wapń wpływają w sposób istotny na właściwe funkcjonowanie tkanki nerwowej 
i mięśniowej. Magnez odpowiada za przesyłanie impulsów nerwowych. Potas jest 
potrzebny do prawidłowego funkcjonowania nerwów i mięśni. Zwiększenie poziomu 
potasu i sodu ma znaczenie w przeciwdziałaniu niekontrolowanych impulsów 
nerwowych.  

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują,  że wysokość, na której prowadzone 
były treningi (od 440 do 886 m n.p.m. i na 1360m n.p.m.) ma istotne znaczenie i taka 
wysokość wydaje się optymalna dla tej dyscypliny sportu. Czas pobytu, choć 
stosunkowo krótki (4 i 12 dni), również wpływa korzystnie na zawodnika trenującego 
strzelectwo sportowe. Nie są to oczywiście działania, które mogą jednoznacznie 
bezpośrednio wpłynąć na wynik, jednak z pewnością mają istotne znaczenie w procesie 
treningowym przed zawodami. Charakterystyka wszystkich elementów wymienionych 
w hipotezach poprawiła się, a ich kumulacja dała efekt w postaci poprawy jakości pracy 
na stanowisku, a tym samym możliwości osiągnięcia lepszych rezultatów sportowych. 
Należy przy tym jeszcze raz podkreślić, że samo przebywanie na wysokości jest jedynie 
elementem, który powinien być włączony w strukturę makrocyklu rocznego, 
odpowiednio zaplanowanym w taki sposób,  aby jego efekty mogły nałożyć się na okres 
uzyskania przez zawodnika maksymalnego poziomu wyszkolenia sportowego.  

Nadal otwarte pozostaje zagadnienie sprawdzenia możliwych efektów 
przeprowadzenia takiego treningu w warunkach większej wysokości (2000-2500 m 
n.p.m.)  i dłuższego czasu zgrupowania (21 dni). Powinno to stanowić podstawę 
kolejnych badań prowadzonych w przyszłości. 
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