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Wybrane środki treningowe  
w specjalistycznym treningu bezstrzałowym 

 
 

Treningiem bezstrzałowym (TBS) nazywamy ogół wszelkich czynności, które 
zawodnik wykonuje bez wykonywania strzałów. Może on dotyczyć zarówno treningu 
specjalistycznego z bronią jak i treningu ogólnorozwojowego lub teoretycznego 
(ćwiczenia gimnastyczne, ćwiczenia siłowe, biegi, gry sportowe, nauka przepisów 
dotyczących dyscypliny itp.) 

 

 
 

Ćwiczenia specjalistyczne kształtują specyficzny zespół właściwości funkcjonalnych, 
sprawnościowych i techniczno-taktycznych charakterystyczny dla danej dyscypliny czy 
konkurencji. Przeważają tutaj ćwiczenia startowe oraz ćwiczenia wykonywane 
z zachowaniem wewnętrznej i zewnętrznej struktury ruchu ćwiczeń startowych 
(Sozański 1999). 

Jednym z czynników decydujących o sukcesie w sporcie strzeleckim jest wysoki 
poziom zdolności koordynacyjnych. Zawodnik powinien charakteryzować się, 
sprawnością procesów myślowych, dobrą ostrością spostrzegania, głębokością 
widzenia, szybkością reakcji i podejmowania decyzji, poczuciem równowagi oraz 
kierunku ruchu. Niezbędna jest ponadto doskonała wrażliwość kinetyczna, równoważna 
i dotykowa oraz stałość nawyku ruchowego (Naglak 1987). 

Zasadniczą metodą doskonalenia  koordynacji jest ciągłe poznawanie nowych, 
różnorodnych ćwiczeń oraz wykonywanie już znanych w różnorodnych warunkach. 
W praktyce stanowi to tzw. metodę zmienności ćwiczeń, która obejmuje: 

 zmienne sposoby wykonania ćwiczenia; 
 zmienne warunki wykonania ćwiczenia (Sozański 1999). 
 
Bardzo często w literaturze i wśród trenerów można spotkać się z opinią, że trening 

„na sucho” daje dużo lepsze efekty niż samo strzelanie: 
„Strzelanie musi być sprawdzianem uprzednio przeprowadzonej logicznej pracy 

treningowej, bowiem od realizacji przemyślanego treningu suchego, wykrywającego 
popełniane błędy, w ogromnej mierze zależy rezultat strzelania. Innymi słowy nie ilość 
wystrzelonej amunicji, lecz systematyczny suchy trening decyduje o poziomie 
sprawności strzeleckiej. Ostre strzelanie natomiast musi być wyłącznie sprawdzianem 
przeprowadzonej pracy treningowej.” 

„Przemyślany plan treningów należy opracować bezpośrednio po sezonie 
zawodniczym tak, aby móc systematycznie realizować go na sucho w okresach 

TBS 

z bronią bez broni 
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zimowym i wiosennym. Od stopnia wykonania tego planu zależeć będzie poziom 
rezultatu w okresie startowym” (Wasilewski 1977).  

Najbardziej popularną formą specjalistycznego TBS są złożenia bezstrzałowe. 
Podczas takich ćwiczeń zawodnik wykonuje wszystkie elementy cyklu złożenia jednak 
nie wykorzystuje amunicji. Doskonalone są wszystkie składowe poprawnego oddania 
strzału: 

 przyjęcie postawy strzeleckiej (leżącej, stojącej lub klęczącej), 
 stabilizacja ruchów broni i ciała (odbiór bodźców wewnętrznych), 
 celowanie (oczekiwanie na bodziec zewnętrzny – zgranie przyrządów 

celowniczych z tarczą), 
 wyciskanie języka spustowego (podjęcie decyzji o oddaniu strzału) 
 wytrzymanie po strzale (analiza oddanego strzału), 
 odłożenie broni, 
 przerwa (wprowadzenie korekt w postawie, odpoczynek, koncentracja 

załadowanie broni) (Książkiewicz 1997).  
 
W praktyce trenerskiej, podczas planowania jednostki treningowej można 

zastosować różne warianty złożeń bezstrzałowych np.: 

  
 samo utrzymywanie broni  utrzymywanie broni z pracą palca na 

języku spustowym 
 

 

 

  utrzymywanie broni z celowaniem (samo 
zgrywanie przyrządów celowniczych na 
pustym wychwytywaczu, białym ekranie, 
różne warianty tarcz) 

 

 
 utrzymywanie broni z regulacją oddechów, 
 utrzymywanie broni z wytrzymaniem po strzale („na łuskę”), 
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  złożenia z zamkniętymi oczami  
  

  
  złożenia bez stroju lub butów strzeleckich  
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  celowa zmiana ustawienia postawy strzeleckiej (np. zbyt 

wąskie lub szerokie ustawienie stóp, złożenia na jednej 
nodze) 

 

 
 zmienny czas cyklu złożenia do strzału (np. złożenia z wydłużonym czasem 

wytrzymania po strzale), 
 utrzymywanie broni na komendy wydawane przez trenera, 
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  złożenia z wykorzystaniem przyrządów i przyborów (kiwaki, 

trening przed lustrem, dociążenie lub odciążenie broni) 
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  złożenia w zmiennych warunkach otoczenia (np. zakłócenia 
akustyczne, świetlne, mechaniczne,itp.), 

 

  
 

 

 

  
 złożenia odwrotne („na lewą rękę”) 

 wykorzystanie trenażerów strzeleckich (np. SCATT Shooter Training System, 
RICA Home Trainer). 
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Ćwiczenia te należą głownie do grupy środków przygotowania technicznego i mają 
na celu tworzenie i utrwalanie nawyków czuciowo-ruchowych, które umożliwiają 
skuteczne zachowanie w przebiegu walki sportowej. Nakierowane są na naukę lub 
doskonalenie poszczególnych elementów sposobu oddania pojedynczego strzału oraz 
łączenie tych sposobów w całość i w serię strzałów. Celem tych ćwiczeń jest 
poprawność wykonania elementów technicznych, a nie wartość punktowa przestrzelin. 

Przy doborze metod w specjalistycznym treningu bezstrzałowym trener powinien 
uwzględnić: 

 specyfikę danej konkurencji strzeleckiej (rodzaj, charakter, stopień trudności, 
wiek), 

 szczegółowe zadania sportowe i dydaktyczne (cykl, okresy szkoleniowe, 
sprawdziany i zawody, zamierzone efekty doraźne i perspektywiczne), 

  poziom sprawności fizycznej i psychicznej oraz poziom sportowy zawodnika 
(budowa, stopień rozwoju cech motorycznych, płeć, wiek, cechy charakteru, 
uzdolnienia, ilość lat treningu, nabyte doświadczenia, klasa sportowa) (Sozański 
1999).  

 
Praktyczne walory zastosowania w/w metod: 
 urozmaicenie treningu; 
 możliwość treningu w domu; 
 możliwość stosowania na strzelnicach gdzie jest mniej stanowisk strzeleckich niż 

zawodników na danej jednostce treningowej. 
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