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Celem pracy była identyfikacja wpływu HR strzelców na stabilność linii celowania 

i statykę broni podczas strzelenia z broni pneumatycznej. W badaniach wzięło udział 37 
zawodników sekcji strzeleckiej klubu WKS „Śląsk” we Wrocławiu. Grupę badawczą 
tworzyło 22 zawodników strzelających z karabinu i 15 zawodników strzelających 
z pistoletu. Badanie polegało na oddaniu dowolnej ilości strzałów próbnych i 20 strzałów 
ocenianych z broni pneumatycznej w warunkach treningowych z wykorzystaniem trenażera 
strzeleckiego SCATT. Podczas strzelania za pomocą sporttestera Polar RS800 
monitorowano zmienność HR. Aby zbadać zależność między HR a stabilnością linii 
celowania skorelowano średnie wartości parametrów statyki broni pochodzące ze statystyk 
trenażera strzeleckiego SCATT ze średnimi wartościami HR obserwowanymi podczas 
strzelania. Ze względu na istotne różnice między strzelaniem z karabinu i z pistoletu analizy 
tej dokonano oddzielnie dla obu grup. Analiza statystyczna wyników uzyskanych przez 
strzelców karabinowych wykazała istotną statystycznie korelację między średnią statyką 
w obszarze 10.0 (10a0), a wartościami HR0, HR1, HR2 i HR śr. Korelacja ta we 
wszystkich przypadkach jest średnia, liniowa i ujemna (odwrotnie proporcjonalna), co 
oznacza, że wraz ze spadkiem HR rośnie wartość 10a0, czyli poprawia się statyka 
broni. Bliska poziomowi istotności statystycznej jest również zależność między L i Lx 
a HR1 (odpowiednio p=0,059 i p=0,051). W tym wypadku korelacja jest średnia, liniowa 
i dodatnia (wprost proporcjonalna), co oznacza, że wraz ze spadkiem HR1 maleją 
wartości L i Lx, co również świadczy o poprawie statyki broni. Można zatem uznać, że 
w przypadku zawodników strzelających z karabinu pneumatycznego HR wpływa na 
stabilność linii celowania (statykę broni): im mniejsza jest wartość średniej częstości 
skurczów serca podczas strzelania, tym lepszą statykę broni uzyskuje strzelec. 
Dodatkowo taka sama zależność ma miejsce w najważniejszym momencie złożenia: im 
mniejsza jest wartość HR w momencie strzału, tym lepszą stabilność linii celowania 
osiąga strzelec podczas ściągania języka spustowego, co ma duży wpływ na uzyskanie 
wysokiej wartości przestrzeliny na tarczy.  

Analiza danych w grupie pistoletowej nie wykazała istotnych statystycznie 
zależności między wartościami HR a wartościami parametrów statyki broni. Można 
przypuszczać, że różnica wyników pomiędzy grupą karabinową a pistoletową jest 
spowodowana odmiennymi postawami strzeleckimi. Wymaga to jednak potwierdzenia 
w dalszych badaniach. 

Przegląd piśmiennictwa oraz wyniki niniejszych badań, dotyczące strzelców 
karabinowych, pozwalają stwierdzić, że dominujący wpływ PNS na HR podczas 
strzelania oraz odwrotnie proporcjonalna zależność między HR a statyką broni 
uzasadniają konieczność wprowadzenia do treningu strzeleckiego aerobowych 
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wysiłków fizycznych. Może to spowodować wzrost aktywności PNS i obniżenie 
spoczynkowego HR oraz HR podczas strzelania i w konsekwencji poprawę stabilności 
linii celowania i celności strzelania. Temat ten wymaga jednak dalszych badań. 
 
Symbole używane w tekście: 
HR – częstość skurczów serca 
HR0 – początkowa, poprzedzająca badanie wartość częstości skurczów serca  
HR1 – wartość częstości skurczów serca w czasie strzału 
HR2 – najwyższa wartość częstości skurczów serca (po strzale) 
HR3 – najniższa wartość częstości skurczów serca (w trakcie złożenia do strzału) 
HR2–HR1 – różnica między wartością HR2 a HR1 

HR2–HR3 – różnica między wartością HR2 a HR3 

HR śr. – średnia wartość częstości skurczów serca podczas strzelania 
HR max – maksymalna wartość HR podczas strzelania 
CUN – centralny układ nerwowy 
AUN – autonomiczny układ nerwowy 
SNS – współczulny układ nerwowy 
PNS – przywspółczulny układ nerwowy 
VO2 max – maksymalny pobór tlenu 
MCV – maksymalna siła skurczu dowolnego 
10a0 – średnia statyka w obszarze 10.0 (względna) 
L – średnia długość śladu linii celowania (bezwzględna) 
Lx – średnia długość śladu linii celowania w poziomie 
Ly – średnia długość śladu linii celowania w pionie 
 
 
Wstęp 

Mianem strzelectwa sportowego określa się dyscyplinę sportu polegającą na 
współzawodnictwie w strzelaniu ze sportowej broni palnej albo pneumatycznej. Wyróżnia 
się 3 podstawowe rodzaje strzelań – z karabinów (w postawie leżącej, stojącej i klęczącej), 
z pistoletów (w postawie stojącej) oraz ze strzelb śrutowych do rzutków. Strzelectwo jest 
dyscypliną sportu uprawianą przez kobiety i mężczyzn w 4 kategoriach wiekowych 
(młodzicy, juniorzy młodsi, juniorzy, seniorzy) w konkurencjach kulowych, pneumatycznych 
i śrutowych do tarcz  stałych, ruchomych i do rzutków według przepisów ściśle 
określonych przez Międzynarodową Federację Sportu Strzeleckiego (ISSF). 
Strzelectwo jest stałą częścią programu Igrzysk Olimpijskich od 1986 roku, a więc od 
momentu ich odrodzenia (Kurzawski i Sobiech 1993). Obecnie w programie IO znajduje 
się 15 konkurencji strzeleckich: 5 karabinowych, 5 pistoletowych i 5 w strzelaniach do 
rzutków. 

Strzelectwo sportowe charakteryzuje się sensoryczno – antycypacyjnym przebiegiem 
„warunkowanym wysoką koordynacją typu ręka- oko”, co wymaga rozwoju zdolności 
takich jak: ostrość spostrzegania, głębokość widzenia, ocena odległości, szybkości 
i kierunku ruchu, wrażliwość kinestetyczna, równoważna i dotykowa (Naglak 1987). 
Osiąganie sukcesów w tej dyscyplinie nie wymaga uzdolnień motorycznych, gdyż 
występujące tu ruchy mają standardowy charakter o prostej strukturze i małym 
zróżnicowaniu (Naglak 1987). Trening strzelecki nie kształtuje ogólnych zdolności 
motorycznych takich jak siła, szybkość czy wytrzymałość, ale uprawianie tego sportu 
wymaga rozwoju wymienionych wyżej uzdolnień motorycznych specjalnych, które 
można uzupełnić jeszcze o wytrzymałość siłową. 

Hendelsman i Smirnow (1970) dokonali podziału wszystkich dyscyplin sportowych 
biorąc pod uwagę podobieństwo fizjologiczne i udział zdolności motorycznych. 
Strzelectwo znalazło się w grupie dyscyplin wymagających wysokiej sprawności 
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centralnego układu nerwowego (CUN) w warunkach stresu przy niewielkim 
zaangażowaniu fizycznym. Autorzy podkreślają, że udział zdolności motorycznych 
w tych dyscyplinach jest niski, a główną tendencją nowoczesnego treningu jest stałe, 
zwiększające się kształtowanie umiejętności specjalnych CUN, ponieważ podczas 
treningu i zawodów układ nerwowy znajduje się pod wpływem dużego stresu 
(Handelsman i Smirnow 1970 w: Bompa 1990). O wzmożonej aktywności układu 
nerwowego podczas strzelania świadczą badania poziomu amin katecholowych we krwi 
strzelców (Pałka i Rogoziński 1989). 

Wysiłki występujące w strzelectwie sportowym są wysiłkami długotrwałymi (powyżej 
30-60 minut) o małej lub umiarkowanej intensywności (Kozłowski 1976). Analiza 
średniej i maksymalnej częstości skurczów serca (HR) podczas strzelania dowodzi, że 
mieszczą się one całkowicie w I strefie przemian energetycznych i są to wysiłki tlenowe 
(Naglak 1987, Gesse 1992). W większości konkurencji są to także wysiłki statyczne 
(utrzymanie ciężaru broni), które wykonywane są przy udziale izometrycznych skurczów 
mięśniowych. Obciążenia występujące w strzelectwie mieszczą się w strefie obciążeń 
małych, średnich i częściowo dużych (Gesse 1992 za: Kozłowski i Nazar 1984). 
Z badań Pałki i Rogozińskiego (1989) wynika, że średni koszt fizjologiczny strzelania 
podczas treningu (mierzony pośrednio, poprzez obserwację HR) to około 30 % wartości 
spoczynkowej, co w przeliczeniu na wydatek energetyczny wynosi 3-5 kcal/min. Taki 
wydatek energetyczny odpowiada wysiłkowi dynamicznemu towarzyszącemu lekkiej 
pracy fizycznej. Strzelectwo sportowe jest klasyfikowane jako dyscyplina o małej 
składowej dynamicznej (< 40 % VO2 max) oraz, co może zaskoczyć, jako dyscyplina 
o małej składowej statycznej (< 20 % MCV) (Skrzypiec- Spring, Spring 2005). Wynika to 
z faktu, że praca mięśni zaangażowanych w utrzymanie prawidłowej postawy 
strzeleckiej oraz broni polega na wielokrotnym powtarzaniu specyficznego wysiłku 
statycznego, a nie na wykorzystaniu maksymalnej siły mięśniowej. 

Analiza zmian częstości skurczów serca podczas jakiejkolwiek aktywności fizycznej 
wymaga znajomości podstawowych mechanizmów regulujących HR. Biorąc pod uwagę 
specyfikę strzelectwa sportowego najistotniejsza w tym wypadku wydaje się być 
regulacja ze strony przywspółczulnego układu nerwowego (PNS), zwanego układem 
hamowania lub odpoczynku i trawienia (Górski 2008). Niżej opisane zostały główne 
elementy zewnętrznej regulacji pracy serca.  

Zewnętrzna regulacja pracy serca realizowana jest przez autonomiczny układ nerwowy 
(AUN) współczulny (SNS) i przywspółczulny (PNS) oraz przez układ wewnątrzwydzielniczy 
(Wilmore i wsp. 2008). AUN wywiera wpływ jedynie modulujący – nie inicjuje czynności 
serca, ale przyspiesza bądź zwalania rytm jego pracy oraz zwiększa lub zmniejsza siłę 
skurczów serca (Górski 2008). Ośrodek sercowo – naczyniowy znajduje się w rdzeniu 
przedłużonym i oddziałuje na czynność serca poprzez nerw błędny (PNS), który obficie 
unerwia węzeł zatokowo – przedsionkowy, a jego pobudzenie powoduje spadek HR 
(bradykardia) i zmniejszenie siły skurczu mięśnia sercowego. Ośrodek sercowo – 
naczyniowy oddziałuje na serce również poprzez włókna współczulne dosercowe, 
wywołując zjawiska odwrotne: wzrost HR (tachykardia) i zwiększenie siły skurczu mięśnia 
sercowego (Bullock i wsp. 2003, McArdle i wsp. 2006, Górski 2008, Wilmore i wsp. 2008). 
Częstość wyładowań w węźle zatokowo – przedsionkowym zwiększają także hormony 
tarczycy i kory nadnerczy (Bullock i wsp. 2003, Wilmore i wsp. 2008). Prawidłowa częstość 
pobudzeń serca mieści się w granicach 60-100 pobudzeń na minutę, przyspieszona 
częstość pobudzeń ma miejsce, gdy czynność serca przekracza 100 pobudzeń na minutę, 
natomiast zwolniona czynność serca, gdy serca pobudzane jest mniej niż 60 razy na 
minutę (Bullock i wsp. 2003).  

Emocje również wpływają na częstość skurczów serca, co ma istotne znaczenie dla 
strzelectwa sportowego. Od aktywności ośrodków odpowiedzialnych za stany 
emocjonalne zależy aktywność ośrodka krążeniowego w rdzeniu przedłużonym (Bullock 



104 Joanna Bublewicz, Agnieszka Jastrzębska  

 

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

i wsp. 2003, McArdle i wsp. 2006). Im większe emocje i aktywność obszarów układu 
limbicznego tym większe wartości osiąga HR. W czasie fizycznego lub emocjonalnego 
stresu, kiedy HR osiąga wartości powyżej 100 uderzeń na minutę, dominujący wpływ na 
serce ma część współczulna AUN, natomiast kiedy wartości HR są mniejsze niż 100 
uderzeń na minutę dominuje przywspółczulny układ nerwowy (Wilmore i wsp. 2008).  

HR w czasie strzelania może osiągnąć nawet 200 uderzeń na minutę, co 
zaobserwował Fenici i wsp. (1999) u zawodników strzelających z pistoletu na 
Mistrzostwach Włoch w strzelaniach dynamicznych. Ci sami autorzy stwierdzili średnią 
HR wszystkich zawodników ok. 100 uderzeń na minutę i zaobserwowali tachykardię 
powyżej 180 ud/min u 4 badanych. Gesse (1992) obserwując HR strzelców w czasie 
rozgrywania strzeleckich zawodów sportowych stwierdził, że zawodnicy klasy 
Mistrzowskiej Międzynarodowej podczas konkurencji uzyskują średnią HR równą 97 
ud/min. HR zawodników klasy Mistrzowskiej krajowej i pierwszej osiąga średnio 105 
ud/min, a strzelców z klasą drugą 121 ud/min. Średnia wartość HR całej grupy 
badawczej wynosiła natomiast 107 ud/min. Maksymalne HR, jakie zaobserwowano 
uzyskał zawodnik klasy drugiej i wynosiło ono 157 ud/min. Autor podsumował 
otrzymane wyniki stwierdzeniem, że wzrostowi średniego HR towarzyszy spadek 
poziomu sportowego reprezentowanego przez zawodników strzelectwa.  

Konttinen i wsp. (2003) zanotowali średnie HR w czasie strzelania z karabinu 
w warunkach treningowych równe 75 ud/min. W innej pracy zaobserwowano średnie 
HR strzelców wynoszące tylko 69 ud/min (Heber 1989). Pałka i Rogoziński (1989) 
stwierdzili, że przyrost HR od poziomu spoczynkowego do średniej w czasie strzelania 
wynosił około 19 uderzeń na minutę wśród zawodników strzelających z karabinu 
i pistoletu, oraz około 24 uderzeń wśród strzelających do rzutków. Porównanie wartości 
spoczynkowych z wartościami maksymalnymi dało przyrost HR wynoszący 75% (ok. 45 
uderzeń na minutę) w grupie karabinowej i pistoletowej oraz 116 % (ok. 82 uderzenia 
na minutę) w grupie śrutowców. Natomiast średnie HR podczas strzelania dla grupy 
karabinowej wynosiło 84±8 ud/min, a maksymalne HR 112±15 ud/min; w grupie 
pistoletowej odpowiednio 84±11 ud/min i 114 ±16 ud/min. Autorzy także zwracają 
uwagę na to, że zawodnicy będący członkami kadry narodowej osiągali niższe wartości 
maksymalne HR niż młodzi zawodnicy spoza kadry.  

U wytrenowanych strzelców obserwuje się średnie HR nie przekraczające 80 ud/min 
(Rogoziński i wsp. 1988). Podobna sytuacja dotyczy HR w momencie wyzwalania 
strzału: u doświadczonych zawodników obserwuje się niższe wartości HR (średnio 74 
ud/min) niż u początkujących (średnio 95 ud/min) (Helin i wsp. 1987). Elita strzelców 
dodatkowo potrafi modyfikować HR w czasie strzelania, a kobiety należące do tej grupy 
osiągają wyższe wartości HR niż mężczyźni (Helin i wsp. 1987). 

Opisane wyżej badania dowodzą, że doświadczeni zawodnicy, posiadający dłuższy 
staż treningowy lub będący reprezentantami kraju osiągają niższe wartości HR podczas 
strzelania niż początkujący strzelcy. Dotychczas nie stwierdzono jednak istotnej 
statystycznie zależności między średnimi wartościami HR a wynikami strzelania (Pałka 
i Rogoziński 1989, Gesse 1992, Konttinen i wsp. 1998a). 

Wcześniejsze badania dotyczące zmienności HR podczas strzelania wykazały 
spadek HR w czasie celowania przed wyzwoleniem strzału zarówno wśród strzelców 
karabinowych (Hatfield i wsp. 1987, Helin i wsp. 1887, Konttinen i Lyytinen 1992, 
Konttinen i wsp. 1998a), jak i pistoletowych (Helin i wsp. 1987, Tremayne i Barry 2001). 
Jedynie badania Baranowskiego (1987) wskazują na to, że wyższe wartości HR 
odpowiadają fazie oddawania strzału, a niższe fazie przygotowawczej. Badania 
przeprowadzone przez Tremayne i Barry’ego (2001) wykazały dodatkowo nagły wzrost 
HR zaraz po strzale. Stwierdzono także, że dobrym strzałom towarzyszą niższe 
wartości HR niż w przypadku gorszych strzałów (Konttinen i wsp. 1998a, Tremayne 
i Barry 2001) oraz, że po oddaniu dobrego strzału czas wzrostu HR do maksymalnego 
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poziomu jest dłuższy (Tremayne i Barry 2001). Nie stwierdzono natomiast istotnego 
statystycznie związku pomiędzy wielkością spadku HR, a wynikami strzelania 
(Konttinen i wsp. 1998a). Dotychczasowe analizy porównawcze dotyczące zawodników 
doświadczonych i początkujących prowadzą do różnych wniosków: badania Helin i wsp. 
(1987) wskazują na to, że spadek HR przed oddaniem strzału jest większy wśród elity 
zawodników, podczas gdy Konttinen i wsp. (1998a) dochodzą do odwrotnych wniosków. 
Inni autorzy stwierdzili natomiast, że zjawisko spadku HR przed oddaniem strzału wśród 
zawodników początkujących  w ogóle nie występuje (Tremayne i Barry 2001).  

Badania dotyczące pracy serca podczas strzelania wykazały także, że doświadczeni 
zawodnicy (tak karabinowi, jak i pistoletowi) oddają strzały w fazie rozkurczu mięśnia 
sercowego, natomiast początkujący strzelcy zarówno podczas skurczu, jak i rozkurczu 
(Helin i wsp. 1987) oraz, że średnie wyniki strzałów oddanych w fazie rozkurczu są 
wyższe (Daniels i Landers 1981, Helin i wsp. 1987, Pałka i Rogoziński 1989). Sugeruje 
to, że najlepszym momentem do wyzwalania strzału jest faza rozkurczu, czyli faza 
odpoczynku mięśnia sercowego. Trzeba jednak zauważyć, że czynnikiem krytycznym 
w tym wypadku nie jest relaksacja mięśnia sercowego, ale mechaniczne ruchy 
związane ze skurczami serca, które mogą utrudniać utrzymanie stabilnej postawy 
strzeleckiej w fazie celowania (Konttinen i wsp. 2003). Skurcz komór serca, zwłaszcza 
o przyspieszonym rytmie, powoduje drżenie klatki piersiowej, które może zakłócać 
celność strzału, a na pewno zakłóca rytm oddechowy (Pałka i Rogoziński 1989). 
W czasie skurczu serca całe ciało wykonuje małe „szarpnięcie”, utrudniające zadania, 
które wymagają dokładnych ruchów. Ten nagły ruch ciała może spowodować 
przemieszenie karabinu (Helin i wsp. 1987). Obserwacja ruchów broni na tle cyklu pracy 
serca dowodzi, że ściąganie języka spustowego i wyzwolenie strzału występuje 
pomiędzy nagłymi ruchami lufy spowodowanymi pracą serca, to jest podczas rozkurczu 
mięśnia sercowego (Helin i wsp. 1987). 

Subiektywne odczucie względnej stałości broni i ciała uświadamiane w czasie 
strzelania przez zawodnika określane jest przez strzelców jako „statyka” (Gesse 1992). 
Postawa strzelecka jest postrzegana jako fundament dobrej statyki broni (Rymski 
2010). Powinna umożliwiać uzyskanie maksymalnego bezruchu układu broń – strzelec. 
Innym czynnikiem, który może mieć istotny wpływ na statykę broni jest częstość 
skurczów serca (Helin i wsp. 1987, Pałka i Rogoziński 1989, Konttinen i wsp. 2003). 
Celem niniejszej pracy jest identyfikacja wpływu HR strzelców na stabilność linii 
celowania i statykę broni podczas strzelenia z broni pneumatycznej.  

 
Aby uzyskać pełen obraz wyników postanowiono odpowiedzieć na kilka pytań 

badawczych: 
1. Jakie różnice w obserwowanych wartościach HR występują między zawodnikami 

strzelającymi z karabinu i z pistoletu? 
2. Jaka jest średnia wartość HR podczas strzelania? 
3. Jakie wartości przyjmuje HR podczas złożenia i oddawania strzału oraz po 

odłożeniu broni? 
4. Czy obserwowane podczas strzelania wartości HR zależą od doświadczenia 

i poziomu sportowego zawodników?  
5. Jakie średnie wartości przyjmują parametry statyki broni obserwowane za pomocą 

trenażera SCATT podczas strzelania z karabinu i z pistoletu? 
6. Czy HR ma wpływ na statykę broni? 
7. Czy wartości parametrów statyki broni wpływają na wyniki strzelania? 
8. Czy zaobserwowane podczas strzelania z broni pneumatycznej wartości HR 

uzasadniają wprowadzenie do treningu strzeleckiego aerobowych wysiłków 
fizycznych? 
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W oparciu o przegląd piśmiennictwa postanowiono poddać weryfikacji następujące 
hipotezy badawcze: 
1. Nie występują istotne statystycznie różnice między wartościami HR osiąganymi 

przez zawodników strzelających z karabinu i z pistoletu. 
2. Średnia wartość HR podczas strzelania jest wyższa od wartości początkowej, 

poprzedzającej badanie. 
3. HR w czasie pojedynczego strzału obniża się i przyjmuje wartości niższe od 

średniej HR podczas strzelania, natomiast po odłożeniu broni HR wzrasta, 
przekraczając znacznie wartości średnie. 

4. Doświadczeni zawodnicy (seniorzy i strzelcy posiadający dłuższy od średniej grupy 
staż treningowy) osiągają niższe wartości HR podczas strzelania z broni 
pneumatycznej. 

5. Wartości HR zależą od poziomu sportowego zawodników – obniżają się wraz ze 
wzrostem posiadanej klasy sportowej.  

6. Wartości HR korelują na poziomie istotnym statystycznie z parametrami statyki 
broni zarówno podczas strzelania z karabinu, jak i z pistoletu. 

7. Wartości parametrów statyki broni korelują na poziomie istotnym statystycznie 
z wynikami punktowymi strzelania. 

8. Uzasadnione jest wprowadzenie do treningu strzeleckiego aerobowych wysiłków 
fizycznych. 

 
Materiał i metody 
 

Badaniami objęto 37 osobową grupa strzelców będących członkami sekcji 
strzeleckiej klubu WKS „Śląsk” we Wrocławiu. Grupę badawczą tworzyło 22 zawodników 
strzelających z karabinu (wśród nich 14 kobiet i 8 mężczyzn) i 15 strzelających z pistoletu 
(5 kobiet i 10 mężczyzn). Badaniom zostali poddani strzelcy z każdej kategorii wiekowej: 
4 młodzicy, 5 juniorów młodszych, 10 juniorów i 18 seniorów.  

Średni wiek badanych to 20 ± 3,63 lat. Najmłodszy uczestnik ma 14 lat, a najstarszy 
29 lat. Staż treningowy zawodników mieści się w szerokich granicach od 1 roku do 15 
lat. Średni staż treningowy to 6,4 ± 3,63 lat. W badaniach udział wzięło 8 zawodników 
z M klasą sportową, 11 zawodników z I, 12 z II i 6 z III klasą sportową. W tabeli 1 
podano charakterystykę grupy, uwzględniając również wyniki osiągnięte przez 
zawodników na Mistrzostwach Polski, które odbyły się po zakończeniu badań.  

Do przeprowadzenia badań użyto komputerowego trenażera strzeleckiego SCATT. 
Dokładny opis urządzenia można znaleźć na stronie internetowej www.scatt.com oraz 
w pracy Kucharczyka (2010) i Baranowskiego (2008). Trenażer SCATT umożliwia 
rejestrowanie, przechowywanie, a następnie analizowanie przebiegu strzelania. 
Program przedstawia wiele parametrów dotyczących każdego strzału z osobna oraz ich 
uśrednione lub łączne wartości (m. in. wynik, czas celowania, czas przebywania w 
rejonie 10 na tarczy, długość śladu linii celowania). Analizy te mogą być wykonywane 
na podstawie przebiegu celowania w czasie od 10 do 0,1 sekundy przed oddaniem 
strzału (jest to tzw. czas kontrolny). 

W niniejszych badaniach ustalono czas kontrolny wynoszący 1 sekundę przed 
oddaniem strzału. Wykorzystano 4 parametry dotyczące statyki broni:  

 Średnia statyka w obszarze 10.0 [względna] w ustalonym czasie kontrolnym 
(10a0) – nie uwzględnia położenia zakończenia linii celowania na tarczy, 
a jedynie to, czy fluktuacja punktu celowania mieści się w obszarze 
odpowiadającym rejonowi 10.0 na tarczy – dla karabinu pneumatycznego jest to 
okrąg o średnicy 9,5 mm, a dla pistoletu pneumatycznego okrąg o średnicy 20,5 
mm; jednostką tego parametru jest wartość procentowa [%] czasu przebywania 
punktu celowania w rejonie 10.0 w ustalonym czasie kontrolnym. 
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 Średnia długość śladu linii celowania w ustalonym czasie kontrolnym 
[bezwzględna] (L) – informuje o łącznej drodze, jaką przebył punkt celowania 
w ustalonym czasie kontrolnym; jednostką tego parametru są [mm]. 

 Średnia długość śladu linii celowania w poziomie w ustalonym czasie kontrolnym 
(Lx) – informuje o drodze przebytej przez punkt celowania w kierunku poziomym; 
jednostka to [mm]. 

 Średnia długość śladu linii celowania w pionie w ustalonym czasie kontrolnym 
(Ly) – informuje o drodze przebytej przez punkt celowania w kierunku pionowym; 
jednostka to [mm]. 

Tab. 1. Charakterystyka grupy badawczej 

LP 
Kategoria 
wiekowa 

Płeć 
Staż 

treningowy 
[lat] 

Wiek 
[lat] 

Wysokość 
ciała 
[cm] 

Masa 
ciała 
[kg] 

Wynik na MP – 
Kpn 40/60 lub 

Ppn 40/60 
[pkt] 

Klasa 
sportowa 

1. 
Młodzicy – 

karabin 

K 2 15 163 55 376 II 
2. K 2 15 175 66 371 II 
3. K 1 14 168 48 352 III 
4. M 2 15 173 74 349 III 
5. 

Juniorzy 
młodsi – 
karabin 

K 6 16 165 60 379 II 
6. K 1 16 173 52 358 III 
7. M 2 16 174 68 353 II 
8. M 1 17 177 69 363 II 
9. M 6 16 180 66 354 II 

10. 

Juniorzy - 
karabin 

K 8 19 174 71 395 M 
11. K 7 20 158 63 389 I 
12. K 8 20 174 65 382 II 
13. K 4 18 164 52 378 II 
14. K 9 19 167 51 374 I 
15. M 5 20 177 74 579 M 
16. 

Seniorzy – 
karabin 

K 15 29 170 53 390 M 
17. K 6 21 169 59 390 I 
18. K 10 23 167 66 389 I 
19. K 9 22 159 49 387 I 
20. M 14 26 175 76 590 M 
21. M 13 26 182 76 579 I 
22. M 8 21 186 91 572 I 
23. 

Juniorzy  - 
pistolet 

K 5 19 161 54 381 I 
24. M 3 18 185 76 563 II 
25. M 3 18 180 103 529 III 
26. M 3 17 192 92 524 III 
27. 

Seniorzy – 
pistolet 

K 8 23 176 64 379 I 
28. K 9 22 168 57 372 I 
29. K 5 21 157 51 366 II 
30. K 7 20 173 72 362 I 
31. M 9 23 186 81 575 M 
32. M 8 22 177 71 572 M 
33. M 6 21 180 65 571 M 
34. M 9 23 182 90 568 M 
35. M 12 28 176 90 559 II 
36. M 5 21 190 93 549 II 
37. M 6 21 171 62 511 III 

Średnia arytmetyczna x  6,3 20 173,6 68,2   

Odchylenie standardowe sd 4,27 3,63 8,69 14,14   

 
Trenażer SCATT za pomocą światła podczerwonego emitowanego przez czujnik 

umieszczony na końcu lufy, rejestruje przemieszczenia punktu celowania oraz 
położenie przestrzeliny na tarczy. Cały proces celowania i oddawania strzału obserwuje 
się na ekranie komputera. Wykazano jednak istotne statystycznie różnice między 
położeniem wirtualnych przestrzelin podczas strzelania ze śrutem, ze sprężonego 
powietrza i „na sucho” (bez powietrza i śrutu). Różnice te dotyczyły pionowej 
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współrzędnej położenia przestrzelin (Zanevskyy i wsp. 2009). Zatem symulacja wyniku 
strzału przeprowadzana przez program Scatt, która oparta jest na momencie jego 
oddawania, wydaje się być błędna, ponieważ nie uwzględnia fundamentalnych zmian 
ruchu broni podczas ściągania języka spustowego i wyzwalania strzału, które to 
czynniki mogą mieć istotny  wpływ na jego wartość (Zatsiorsky i Aktov, 1990; Viitasalo 
i wsp. 1999, Ball i wsp. 2003a, Mononen i wsp. 2007, Zanevskyy i wsp. 2009). Dlatego 
w badaniach na temat wpływu równowagi ciała i stabilności postawy na celność 
strzelania zamiast wartości przestrzelin wykorzystuje się fluktuację punktu celowania na 
tarczy jako wskaźnika statyki broni. W niniejszych badaniach również posłużono się tym 
wskaźnikiem. 

Stwierdzono, że średnia długość śladu linii celowania na tarczy optoelektronicznej 
SCATT rejestrowana na jedną sekundę przed oddaniem strzału, może zostać przyjęta 
jako parametr oceny stabilności celowania (statyki broni) (Kucharczyk 2010), gdyż jest 
to jeden z podstawowych parametrów przygotowania technicznego i nie mają na niego 
wpływu balistyczne cechy pistoletu ani śrutu (Zanevskyy i wsp. 2009).  

Odnosząc się do badań Zanevskyy’ego (2009) korelowanie wartości przestrzelin 
z innymi zmiennymi, na przykład z wartościami częstości skurczów serca, wydaje się 
być błędne. Dlatego w niniejszej pracy posłużono się programem SCATT i wyżej 
wymienionymi parametrami statyki broni, aby ocenić wpływ częstości skurczów serca 
na stabilność linii celowania. 

Ryc.1. przedstawia informacje podsumowujące przebieg strzelania z wykorzystaniem 
trenażera strzeleckiego SCATT, a ryc. 2. widok tarczy, na której zaznaczony jest ślad linii 
celowania, położenie przestrzeliny i wartość strzału.  

 

 
 

Ryc. 1. SCATT – informacje podsumowujące przebieg strzelania. 
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Ryc. 2. SCATT – widok tarczy, śladu linii celowania, przestrzeliny i wartości strzału. 
 

Do monitorowania częstości skurczów serca podczas strzelania użyto sporttestera 
Polar RS800. Do rejestracji wartości HR wykorzystano funkcję zapisu interwałów RR, 
która umożliwia późniejsze analizowanie zmienności rytmu serca z dokładności do 0,1 
ms. Ryc. 3. przedstawia przykładowy zapis zmienności HR podczas strzelania 
z karabinu. Punkty od 1 do 20 na osi czasu oznaczają momenty oddawania 
poszczególnych strzałów podczas badania. Pozwala to uzyskać informację o dokładnej 
wartości HR w czasie każdego strzału. 
  

 
Ryc. 3. Zapis zmienności HR podczas strzelania z karabinu pneumatycznego. 
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Badanie polegało na oddaniu dowolnej ilości strzałów próbnych i 20 strzałów 
ocenianych z broni pneumatycznej w warunkach treningowych z wykorzystaniem 
trenażera strzeleckiego SCATT. Monitorowanie częstości skurczów serca za pomocą 
sporttestera Polar RS800 rozpoczynało się jeszcze przed ustawieniem się zawodnika 
na stanowisku strzeleckim, aby wyznaczyć wartość początkową HR, poprzedzającą 
badanie (HR0). Natomiast rejestracja zmienności HR rozpoczynała się z chwilą decyzji 
zawodnika o przejściu ze strzałów próbnych na strzały oceniane. Każdy z zawodników 
otrzymywał informację zwrotną o przebiegu celowania i wartości wszystkich strzałów 
(widoczne były na ekranie komputera), ale nie obserwował zmienności HR. Zawodnicy 
strzelali z indywidualnie dla nich dobranej broni, z którą trenują na co dzień i startują 
w zawodach. Z powodów opisanych wyżej uznano, że najwięcej obiektywnych 
informacji o statyce broni dostarczy tzw. strzelanie „na sucho”, czyli bez użycia 
sprężonego powietrza ani śrutu. Program SCATT rejestrował strzał w momencie 
ściągnięcia języka spustowego, które wywoływało dźwięk związany z uruchomieniem 
urządzenia spustowego broni.  

Osoba prowadząca badanie zaznaczała za pomocą funkcji i przycisku LAP na 
zegarku sporttestera Polar momenty oddawania każdego z 20 strzałów ocenianych. 
Dzięki temu analizie zostały poddane nie tylko średnie wartości HR zawodników 
podczas całego strzelania (HR śr), ale również wartości HR obserwowane w momencie 
oddawania pojedynczych strzałów (HR1). Oprócz tego z wykresów zmienności HR 
odczytywano także najwyższe (HR2) oraz najniższe wartości HR (HR3) podczas 
każdego strzału. Dodatkowo obliczono różnice między HR2 a HR1 i HR3 dla każdego 
strzału (HR2–HR1, HR2–HR3). Analizą objęto również wartości maksymalne HR 
uzyskane przez zawodników podczas strzelania (HR max).  

Badania na większości z zawodników zostały przeprowadzone w przygotowawczym 
okresie treningowym (luty-maj 2012 roku) poprzedzającym udział poszczególnych 
zawodników, w zależności od kategorii wiekowej, w Mistrzostwach Polski Kobiet 
i Mężczyzn, Młodzieżowych Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Polski Juniorów, 
Finale Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży i Mistrzostwach Polski Młodzików. 
Pojedynczych obserwacji dokonano na początku kolejnego okresu przygotowawczego 
w październiku i listopadzie 2012 roku.  

Analiza danych polegała na skorelowaniu zaobserwowanych podczas strzelania 
z broni pneumatycznej wartości parametrów statyki broni z wartościami HR i dodatkowo 
z wartościami innych zmiennych (stabilność rytmu strzelania, staż treningowy). 
Skorelowano także parametry statyki broni z wynikami punktowymi zawodników 
osiągniętymi na Mistrzostwach Polski. Do opracowania statystycznego danych użyto 
programu STATISTICA 10. Za istotny statystycznie przyjęto poziom p<0,05. Obliczono 
średnią arytmetyczną uzyskanych wartości oraz odchylenie standardowe. Średnie 
wartości HR1, HR2,  HR3, HR2 – HR1 oraz HR2 – HR3 dla całej grupy uzyskano obliczając 
średnie dla wyżej wymienionych wartości HR obserwowanych przy każdym z 20 
strzałów oddanych przez danego zawodnika, a następnie na podstawie wyników 
otrzymanych dla każdej z osób badanych obliczono średnią całej grupy badawczej. 
Testem t-Studenta posługiwano się dla określenia istotności statystycznej różnic 
pomiędzy grupami oraz pomiędzy średnimi wartościami zmiennych. 

Analiza grupowa wyników, w zależności od kryterium, zakłada podział na 2 grupy: 
karabiniarzy i pistoleciarzy, seniorów i juniorów (do której dołączono także młodzików 
i juniorów młodszych) oraz zawodników posiadających staż treningowy powyżej 
i poniżej średniego stażu treningowego grupy. 
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Wyniki badań 
 

Zmienność HR w czasie strzelania z broni pneumatycznej przyjmuje 
charakterystyczny, powtarzalny u większości zawodników wzór (patrz ryc. 3). Na 
wykresie widać, że strzał oddawany jest przy niższych wartościach HR, natomiast po 
strzale HR wzrasta.  

Tabela 2. przedstawia uśrednione wartości HR (wraz z odchyleniem standardowym) 
obserwowane w czasie badania osobno dla grupy karabinowej i pistoletowej oraz dla 
całej grupy badawczej. Ryc. 4. przedstawia podobne dane, ale w formie wykresu 
kolumnowego, który obrazuje różnice między średnimi wartościami HR obserwowanymi 
u zawodników strzelających z karabinu i z pistoletu.  

Tab. 2. Średnie wartości HR zawodników strzelectwa sportowego  
podczas strzelania z broni pneumatycznej. 

 HR0 
[ud/min] 

HR1 

[ud/min] 
HR2 

[ud/min] 
HR3 

[ud/min] 
HR2-HR1 

[ud/min] 
HR2-HR3 

[ud/min] 
HR śr. 

[ud/min] 
HR max 
[ud/min] 

Karabin     x  
                  sd 

82,45 ± 
11,14 

86,3 ± 
11,89 

109,54 ± 
11,58 

77,25 ± 
10,91 

23,18 ± 
6,87 

32,21 ± 
8,02 

93,73 ± 
12,15 

117,27 ± 
10,52 

Pistolet      x  
                  sd 

85,33 ± 
12,62 

90,37 ± 
13,24 

104,99 ± 
10,32 

82,36 ± 
12,09 

14,62 ± 
5,49 

22,79 ± 
5,98 

92,87 ± 
12,24 

112,67 ± 
10,67 

Cała grupa x  
                  sd 

83,62 ± 
11,68 

87,95 ± 
12,44 

107,69 ± 
11,17 

79,32 ± 
11,52 

19,71 ± 
7,58 

28,39 ± 
8,57 

93,38 ± 
12,02 

115,41 ± 
10,68 

HR0 – początkowa, poprzedzająca badanie wartość częstości skurczów serca  
HR1 – wartość częstości skurczów serca w czasie strzału 
HR2 – najwyższa wartość częstości skurczów serca (po strzale) 
HR3 – najniższa wartość częstości skurczów serca (w trakcie złożenia do strzału) 
HR2 – HR1 – różnica między wartością HR2 a HR1 

HR2 – HR3 – różnica między wartością HR2 a HR3 

HR śr. – średnia wartość częstości skurczów serca podczas strzelania 
HR max – maksymalna wartość częstości skurczów serca podczas strzelania 
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32,2

90,4

82,4
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Ryc. 4. Średnie wartości HR zawodników strzelectwa sportowego podczas strzelania 

z broni pneumatycznej. 

Różnice pomiędzy średnimi wartościami HR między grupą karabinową, 
a pistoletową nie są istotne statystycznie, z wyjątkiem różnic w wartościach HR2-HR1 
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oraz HR2-HR3, dla których wykazano istotność statystyczną na poziomie odpowiednio: 
p=0,0003 i p=0,0005 (patrz tab. 3.) Spadek HR podczas złożenia do strzału jest zatem 
większy u zawodników strzelających z karabinu na poziomie istotnym statystycznie. 

Tab. 4. przedstawia wyniki analizy statystycznej dotyczącej różnic między średnimi 
wartościami HR obserwowanymi w czasie badań. Średnia wartość HR podczas 
strzelania z broni pneumatycznej (HR śr.=93,38 ud/min) przyjmuje wartości wyższe od 
wartości początkowych, poprzedzających badanie (HR0=83,62 ud/min). Wykazano 
istotność statystyczną różnicy między średnimi wartościami tych zmiennych na 
poziomie istotności p=0,0007. HR śr. jest wyższe od wartości początkowych, 
poprzedzającej badanie o 11,3 ud/min w grupie karabinowej i o 7,5 ud/min w grupie 
pistoletowej. Średni przyrost częstości skurczów serca dla całej grupy wynosi natomiast  
9,8 ud/min.  
 

Tab. 3. Test t-Studenta – różnice średnich wartościach HR  
między grupą karabinową a pistoletową 

Zmienna 

Testy t; Grupująca; Broń (Dane - wszystko)  
Grupa 1: K  Grupa 2 P 

Średnia  
K 

Średnia  
P 

t dl P 
N 

ważnych 
K 

N 
ważnych  

P 

Odch. std 
K 

Odch. std 
P 

iloraz F 
Wariancje 

P 
Wariancie 

HR 0 [ud/min] 82,4545 85,3333 -0,73134 35 0,469438 22 15 11,13864 12,62462 1,284613 0,587638 

HR i [ud/min] 86,3023 90,3663 -0,97484 35 0,336328 22 15 11,89243 13,24307 1,240041 0,638311 

HR 2 [ud/min] 109,5389 104,9888 1,22539 35 0,228610 22 15 11,57602 10,31611 1,259176 0,668147 

HR 3 [ud/min] 77,2542 82 3616 -1,33841 35 0,189392 22 15 10,91277 12,08548 1 226473 0,654451 

HR 2 - HR 1 (ud/min) 23,1607 14,6223 4 02183 33 0,000293 22 13 6,66990 3,49294 1,364197 0,392940 

HR 2 - HR 3 [ud/min] 32,2053 22,7939 3 66262 33 0,000464 22 13 6,02431 3,96264 1,796673 0261331 

HR śr [ud/min] 93,7273 92 8667 0,21094  0,834159 22 15 12,14665 12,24084 1,015568 0,948960 

HR max (ud/min) 117,2727 112,6667 1,30018 35 0,202036 22 15 10,52065 10,66815 1,028238 0,929009 

Tab. 4. Test t-Studenta – różnice między średnimi wartościami HR 

Grupa 1 wz. Grupy 2 

Testy dla prób niezależnych (Dane - wszystko)  
Uwaga: Zmienne traktowane są jako niezależne próby. 

Średnia 
Grupa 1 

Średnia 
Grupa 2 

t df P 
N ważnych 

Grupa 1 
N ważnych 

Grupa 2 
Odch.std 
Grupa 1 

Odch.std 
Grupa 2 

HR 0 [ud/min] vs. HR 1 [ud/min] 83,6216 87,9499 -1,5428 72 0,127260 37 37 11,67940 12,44169 

HR 0 [ud/min] vs. HR 2 [ud/min] 63,6216 107,6942 -9,0620 72 0,000000 37 37 11,67940 11,16623 

HR 0 [ud/min] vs. HR 3 [ud/min] 83,6216 79,3248 1,5932 72 0,115501 37 37 11,67940 11,52092 

HR 0 [ud/min] vs. HR śr. [ud/min] 63,6216 93,3784 -3,5409 72 0,000704 37 37 11,67940 12,02163 

HR 0 [ud/min] vs. HR max [ud/min] 83 6216 115,4054 -12,2155 72 0,000000 37 37 11,67940 10,68087 

HR 1 [ud/min] vs. HR 2 [ud/min] 67,9499 107,6942 -7,1840 72 0,000000 37 37 12,44169 11,16623 

HR 1 [ud/min] vs. HR 3 [ud/min] 67,9499 79,3248 3,0940 72 0,002811 37 37 12,44169 11,52092 

HR 1 [ud/min] vs. HR śr. [ud/min] 87,9499 93,3784 -1,9086 72 0,060298 37 37 12,44169 12,02163 

HR 1 [ud/min] vs. HR max [ud/min] 67,9499 115,4054 -10,1848 72 0,000000 37 37 12,44169 10,68087 

HR 2 [ud/min] vs. HR 3 [ud/min] 107,6942 79,3248 10,7556 72 0,000000 37 37 11,16623 11,52092 

HR 2 [ud/min] vs. HR śr. [ud/min] 107,6942 93,3784 5,3073 72 0,000001 37 37 11,16623 12,02163 

HR 2 [ud/min] vs. HR max [ud/min] 107,6942 115,4054 -3,0355 72 0,003341 37 37 11,16623 10,68087 

HR 3 [ud/min] vs. HR śr. [ud/min] 79,3248 93,3784 -5,1340 72 0,000002 37 37 11,52092 12,02163 

HR 3 [ud/min] vs. HR max [ud/min] 79,3246 115,4054 -13,9698 72 0,000000 37 37 11,52092 10,68087 

HR 2 - HR 1 [ud/min]  
vs. HR 2 - HR 3 [ud/min] 

19,7112 28,3900 -4,6153 72 0,000017 37 37 7,57697 8,56889 

HR śr. [ud/min] vs. HR max [ud/min] 93,3784 115,4054 -8,3319 72 0,000000 37 37 12,02163 10,68087 

 
Średnia wartość HR w momencie strzału (HR1=87,95 ud/min) jest niższa od wartości 

HR śr. (93,38 ud/min), ale nie na poziomie istotnym statystycznie. HR1 przyjmuje 
wartości niższe od HR śr. o 7,4 ud/min w grupie karabinowej i o 2,5 ud/min w grupie 
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pistoletowej. Średnia różnica między zmiennymi dla całej grupy badawczej wynosi 5,4 
ud/min. Wykazano istotną statystycznie różnicę między średnią wartością HR po strzale 
(HR2=107,69 ud/min), a wartością HR1 (87,95 ud/min) i HR śr. (93,38 ud/min). Po 
oddaniu strzału HR wzrasta, przekraczając wartości HR śr. o 15,8 ud/min w grupie 
karabinowej i o 12,1 ud/min w grupie pistoletowej. Średnia różnica między HR śr. a HR2 
dla całej grupy badawczej wynosi natomiast 14,3 ud/min. 

Porównanie średnich wartości HR między juniorami a seniorami wchodzącymi 
w skład całej grupy badawczej dowodzi, że juniorzy uzyskują wyższe HR podczas 
strzelania z broni pneumatycznej. Dotyczy to wszystkich obserwowanych zmiennych, 
w tym na poziomie istotnym statystycznie HR2, HR2–HR3 oraz HR max (patrz tab. 5.). 
Juniorzy z grupy karabinowej również osiągają wyższe wartości obserwowanych 
zmiennych niż seniorzy z tej grupy. Podobnie dotyczy to wszystkich zmiennych, 
a istotności statystycznej nie wykazano tylko dla różnic między średnimi wartościami 
HR3, HR2–HR1 i HR2–HR3. Między średnimi wartościami HR osiąganymi przez juniorów 
i seniorów z grupy pistoletowej nie ma istotnych statystycznie różnic, ale juniorzy 
charakteryzują się wyższymi wartościami prawie wszystkich obserwowanych zmiennych.  

Zawodnicy trenujący dłużej niż wynosi średnia stażu treningowego grupy, czyli 
dłużej niż 6,4 lat, osiągają niższe wartości HR podczas strzelania z broni 
pneumatycznej niż zawodnicy trenujący krócej niż 6,4 lat. Dotyczy to wszystkich 
obserwowanych zmiennych (oprócz HR2–HR1), jednak nie na poziomie istotnym 
statystycznie (patrz tab. 6).  

Tab. 5. Test t-Studenta – różnice średnich wartości HR  
między juniorami a seniorami 

Zmienna 

Testy t; Grupująca:Kategoria wiekowa (Dane - wszystko)  
Grupa 1: J  Grupa 2 S 

Średnia J Średnia S t df P 
N 

ważnych 
J 

N  
ważnych 

S 

Odch.std 
J 

Odch.std 
S 

iloraz F 
Wariancje 

P 
Wariancje 

HR 0 [ud/min] 86,3158 80,7778 1,464334 35 0,152028 19 18 11,55207 11,44067 1,019569 0,971800 

HR 1 [ud/min] 90,0852 85,6959 1,074881 35 0,289782 19 18 12,15780 12,68151 1,088007 0,858339 

HR 2 [ud/min] 112,2204 102,9167 2,755324 35 0,009244 19 18 11,10597 9,29390 1,427965 0,467489 

HR 3 [ud/min] 80,9190 77,6420 0,861678 35 0,394730 19 18 11,45298 11,67703 1,039506 0,932687 

HR2-HR1 [ud/min] 22,0705 17,2208 2,028391 35 0,050184 19 18 7,77618 6,69036 1,350931 0,539632 

HR2-HR3 [ud/min] 21,2097 25,4136 2,158453 35 0,037833 19 18 8,96548 7,21914 1,542327 0,377084 

HR śr. [ud/min] 96,7368 89,8333 1,799339 35 0,080592 19 18 12,25580 11,00401 1,240456 0,660900 

HR max [ud/min] 119,0526  2,251380 35 0,030742 19 18 11,17772 8,87311 1,586921 0,346663 

Tab. 6. Test t-Studenta – różnice między średnimi wartościami HR 
wśród zawodników posiadających staż treningowy  

powyżej i poniżej średniej stażu treningowego grupy 

Zmienna 

Testy t; Grupująca: Staż treningowy (Dane - wszystko)  
Grupa 1: Poniżej średniej  Grupa 2 Powyżej średniej 

Średnia 
Poniżej 
średniej 

Średnia 
Powyżej 
średniej 

t df P 

N 
ważnych 
Poniżej 
średniej 

N 
ważnych 
Powyżej 
średniej 

Odch.std 
Poniżej 
średniej 

Odch.std 
Powyżej 
średniej 

iloraz F 
Wariancje 

P 
Wariancje 

HR 0 fud/minl 85,4000 81,5294 1,004737 35 0,321920 20 17 11,30161 12,10949 1,148077 0,765746 

HR 1 [ud/min] 90,3762 85,0954 1,298872 35 0,202480 20 17 11,21019 13,52933 1,456554 0,430530 

HR 2 [ud/min] 110,1343 104,8235 1,464504 35 0,151982 20 17 11,20680 10,73318 1,090200 0,870243 

HR 3 fud/minl 81,6264 76,6169 1,332221 35 0,191397 20 17 11,11871 11,72294 1,111640 0,816911 

HR2-HR1 [ud/min] 19,6967 19,7282 0,012412 35 0,990168 20 17 9,09349 5,56569 2,669456 0,052403 

HR2-HR3 [ud/min] 28,4208 28,3537 0,023397 35 0,981467 20 17 10,55452 5,73766 3,383818 0,017220 

HR śr. [ud/min] 95,6500 90,7059 1,256697 35 0,217186 20 17 11,65863 12,23604 1,101505 0,831592 

HR max [ud/min] 117,6000 112,8235 1,372143 35 0,178750 20 17 10,85503 10,18108 1,136773 0,803388 
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Tabela 7 przedstawia średnie wartości HR zawodników posiadających różne klasy 
sportowe. Średnie HR śr. w grupie karabinowej jest najniższe u zawodników klasy 
Mistrzowskiej (87,5 ud/min), natomiast najwyższym HR śr. charakteryzują się 
zawodnicy klasy drugiej (100 ud/min). Wśród strzelców pistoletowych najniższe wartości 
HR śr. zaobserwowano u zawodników posiadających III klasę sportową (87,5 ud/min), 
a najwyższe u zawodników z M i II klasą (95 ud/min). Biorąc pod uwagę wszystkie 
osoby badane najniższe wartości HR śr. uzyskali zawodnicy posiadający I klasę 
sportową (89,5 ud/min), a najwyższe strzelcy II klasy (98,3 ud/min).  

Najniższe wartości HR1 zaobserwowano u zawodników posiadających I klasę 
sportową, a najwyższe u strzelców z II klasą. Dotyczy to zarówno grupy karabinowej 
i pistoletowej, jak i całej grupy badawczej.  

HR max osiągane przez zawodników pistoletowych utrzymuje się na podobnym 
poziomie dla każdej z klas sportowych, przy czym najwyższe wartości zaobserwowano 
u zawodników klasy Mistrzowskiej. Zawodnicy karabinowi klasy II i III uzyskali znacznie 
wyższe wartości HR max niż strzelcy klasy M i I. Podobna sytuacja dotyczy całej grupy 
badawczej.  

Ryc. 5 przedstawia powyższe dane w formie wykresu, który obrazuje brak zależności 
liniowej między osiąganymi przez zawodników wartościami HR a posiadaną klasą 
sportową.  

 

Tab. 7. Średnie wartości HR zawodników strzelectwa sportowego posiadających różne klasy sportowe. 

Klasa 
sportowa 

Średnia wartość HR śr. 
[ud/min] 

Średnia wartość HR1  

[ud/min] 
Średnia wartość HR max 

[ud/min] 

Karabin Pistolet 
Cała 
grupa 

Karabin Pistolet 
Cała 
grupa 

Karabin Pistolet 
Cała 
grupa 

M 87,5 95,0 91,3 82,4 92,3 87,3 111,5 114,8 113,1 
I 88,4 91,3 89,5 80,9 86,4 82,9 111,1 111,5 111,3 
II 100,0 95,0 98,3 91,3 94,7 92,4 124,8 112,3 120,6 
III 97,7 89,3 93,5 91,0 87,5 89,2 119,3 112,0 115,7 
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Ryc. 5. Średnie wartości HR zawodników posiadających różne klasy sportowe. 
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Ze względu na różnice między strzelaniem z karabinu i z pistoletu wyniki 
zarejestrowane przez trenażer SCATT dotyczące parametrów statyki broni należy 
rozpatrywać oddzielnie dla grupy karabinowej i pistoletowej.  

Tabela 8 przedstawia uśrednione wartości parametrów statyki broni (wraz 
z odchyleniem standardowym) uzyskane przez strzelców z obu grup. Średnia statyka 
w obszarze 10.0 (10a0) podczas strzelania z broni pneumatycznej jest mniejsza 
w grupie pistoletowej (57,0±11,6 %) w porównaniu z grupą karabinową (71,1±19,4%), 
a średnia długości śladu linii celowania (L) oraz średnia długość śladu linii celowania 
w poziomie (Lx) i w pionie (Ly) jest mniejsza w grupie karabinowej (odpowiednio: 
21,4±6,3 mm, 15,9±5,2 mm, 11,1±2,9 mm) w porównaniu z grupą pistoletową 
(odpowiednio: 147,1±19,2 mm, 90,0±14,7 mm, 97,2±11,0 mm). Różnice między 
grupami w formie wykresu kolumnowego obrazuje ryc. 6. 

Tab. 8. Średnie wartości parametrów statyki broni w grupie karabinowej i pistoletowej  
podczas strzelania z broni pneumatycznej. 

Parametr 
Karabin Pistolet 

x  sd x  sd 
10a0 [%] 71,1 19,4 57,0 11,6 
L [mm] 21,4 6,3 147,1 19,2 
Lx [mm] 15,9 5,2 90,0 14,7 
Ly [mm] 11,1 2,9 97,2 11,0 
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Ryc. 6. Porównanie średnich wartości parametrów statyki broni  

między grupą karabinową a pistoletową podczas strzelania z broni pneumatycznej. 

Aby w pełni zbadać zależność między częstością skurczów serca, a statyką broni 
(stabilnością linii celowania) i celnością strzelania przeprowadzono analizę statystyczną 
polegającą na skorelowaniu wartości parametrów statyki broni z wartościami HR 
obserwowanymi podczas strzelania. Ze względu na istotne różnice między strzelaniem 
z karabinu i z pistoletu analizy tej dokonano oddzielnie dla obu grup. Macierze korelacji, 
z zaznaczonymi na czerwono współczynnikami korelacji istotnymi statystycznie 
przedstawiają tab. 9 i 10.  

Analiza wyników uzyskanych przez strzelców karabinowych wykazała istotną 
statystycznie korelację między wartością 10a0, a wartościami HR0, HR1, HR2 i HR śr. 
Korelacja ta we wszystkich przypadkach jest średnia, liniowa i ujemna, a więc 
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zależność między zmiennymi jest odwrotnie proporcjonalna. Bliska poziomowi istotności 
statystycznej jest również zależność między 10a0 a HR max (p=0,057) oraz między L 
i Lx a HR1 (odpowiednio p=0,059 i p=0,051). W wypadku dwóch ostatnich korelacja jest 
średnia liniowa i dodatnia (tab. 9.). Analiza danych w grupie pistoletowej nie wykazała 
natomiast żadnych istotnych statystycznie zależności między wartościami HR 
a wartościami parametrów statyki broni (tab. 10.). 

W celu sprawdzenia, czy parametry statyki broni przedstawione w statystykach 
trenażera strzeleckiego SCATT mają przełożenie na skuteczność (celność) strzelania 
skorelowano wartości tych parametrów z wynikami punktowymi osiągniętymi przez 
badanych zawodników na Mistrzostwach Polski. Zmienne te korelują ze sobą na 
poziomie istotnym statystycznie wśród zawodników strzelających konkurencję karabin 
pneumatyczny 40 strzałów (Kpn 40) oraz pistolet pneumatyczny 60 strzałów (Ppn 60). 
Korelacja między 10a0 a wynikami strzelania jest bardzo silna, liniowa i dodatnia, 
natomiast między L, Lx i Ly a wynikami sportowymi silna i bardzo silna, linowa i ujemna 
(patrz tab. 11 i 12). Nie wykazano istotnej statystycznie zależności między wynikami 
strzelania a parametrami statyki broni wśród zawodników strzelających konkurencję 
karabin pneumatyczny 60 strzałów (Kpn 60) i pistolet pneumatyczny 40 strzałów (Ppn 40). 

Tab. 9. Korelacja wartości HR z wartościami parametrów statyki broni w grupie karabinowej. 

Zmienna Korelacje (Dane - karabin) 
Oznaczone wsp. korelacji są istotne z p < ,05000 
N=22 (Braki danych usuwano przypadkami) 

10a0 [%] L [mm] L x [mm] L y [mm] 
HR 0 [ud/min] - 4234 ,3503 ,3424 ,3208 
 p=050 p=,110 D=,119 P=145 
HR 1 fud/min] 4469 ,4080 ,4207 ,3439 
 P=,037 p=,059 D=,051 P=,117 
HR 2 [ud/min] 4894 ,3927 ,3569 ,4204 
 P=021 p=,071 P=,103 P=,051 
HR 3 [ud/min] -,3984 ,3623 ,3945 ,2621 
 p=,066 p=,098 p=,069 P=,239 
HR 2 - HR 1 [ud/min] -,0558 -,0399 -,1232 ,1197 
 p=,805 p=,860 p=,585 p=,596 
HR 2 - HR 3 fud/min] -,1700 ,0796 -,0173 ,2582 
 p=,450 p=725 P=,939 p=,246 
HR śr. [ud/min] - 4486 ,3812 ,3725 ,3581 
 p=036 p=,080 p=,088 P=,102 
HR max [ud/min] -,4119 ,3208 ,2995 ,3233 
 p=,057 p=,145 p=176 P=,142 

Tab. 10. Korelacja wartości HR z wartościami parametrów statyki broni w grupie pistoletowej. 

Zmienna Korelacje (Dane - pistolet) 
Oznaczone wsp. korelacji są istotne z p < ,05000 
N=15 (Braki danych usuwano przypadkami) 

10a0 [%] L [mm] L x [mm] L y [mm] 
HR 0 [ud/min] -,1424 -,0044 ,0300 -,0448 
 p=,613 p=,988 p=,916 p=,874 
HR 1 [ud/minl ,0092 -,1552 -,1661 -,1298 
 p=974 p=,581 p=,554 p=, 645 
HR 2 [ud/min] ,0062 -,0846 -,1222 -,0347 
 p=,983 p-,764 p=;664 p=,902 
HR 3 [ud/min] -,0695 -,0522 -,0560 -,0415 
 p=,806 p=,853 p=843 p=, 883 
HR 2 - HR 1 [ud/min] -,0106 ,2153 ,1709 ,2478 
 p=,970 p=,441 p=,542 p=,373 
HR 2 - HR 3 [ud/min] ,1459 -,0435 -,1118 ,0350 
 p=,604 p=,878 p=T692 p=,901 
HR śr. [ud/min] ,0215 -,1298 -,1438 -,1005 
 p=939 p=;645 p=609 p=,722 
HR max [ud/min] ,0460 -,1008 -,1136 -,0734 
 p=871 p=721 p=,687 p=,795 
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Jak opisano wyżej, wykazano istotną statystycznie korelację między 10a0 a HR1 i HR 
śr. wśród zawodników strzelających z karabinu. Dla zobrazowania tendencji zmian 
idących za stwierdzoną korelacją sporządzono wykresy rozrzutu przedstawiające 
zależność między wyżej wymienionymi zmiennymi (patrz ryc. 7 i 8). Podobna tendencja 
zmian ma miejsce również w wypadku zależności między L, Lx i Ly a HR1 i HR śr.  

W przypadku grupy pistoletowej brak jest istotnych statystycznie korelacji między 
parametrami statyki broni a wartościami HR. Potwierdza to również brak tendencji 
zmian widoczny na sporządzonych wykresach rozrzutu (patrz ryc. 9.). 

Tabele 11 i 12 przedstawiają istotne statystycznie współczynniki korelacji między 
parametrami statyki broni a wynikami sportowymi osiągniętymi przez zawodników na 
Mistrzostwach Polski. Wykresy rozrzutu obrazujące tendencje zmian związanych 
z wyżej wymienionymi zależnościami przedstawiają ryc. od 10-17. Podobna tendencja 
dotyczy także wyników zawodników strzelających konkurencje, dla których nie 
stwierdzono istotnych statystycznie korelacji między parametrami statyki broni 
a wynikami sportowymi (patrz ryc. 14 i 15). 

Tab. 11. i 12.  Korelacja między parametrami statyki broni a wynikami osiągniętymi na Mistrzostwach 
Polski wśród zawodników strzelających konkurencję a) Kpn 40 i b) Ppn 60. 

a)  
Zmienna Konkurencja=Kpn 40 

Korelacje (Dane - karabin) 
Oznaczone wsp. korelacji są istotne  
z p< ,05000 
N=18 (Braki danych usuwano przypadkami) 
Wynik na MP [pkt] 

10a0 [%] ,8417 
 p=,000 
L [mm] -,8715 
 p=,000 
L x [mm] -,8593 
 p=,000 
L y [mm] -,8282 
 p=,000 

 
 

b)  
Zmienna Konurencja=Ppn 60 

Korelacje (Dane - pistolet) 
Oznaczone wsp. korelacji są istotne z p< ,05000 
N=10 (Braki danych usuwano przypadkami) 

 Wynik na MP [pkt] 
10a0 [%] ,8624 
 p=,001 
L [mm] - 7744 
 p=,009 
L x [mm] -,6554 
 p=,040 
L y [mm] -,8371 
 p=,003 
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Ryc. 7. Wykres rozrzutu - zależność między 10a0 a HR śr. w grupie karabinowej. 

 

Ryc. 8. Wykres rozrzutu - zależność między 10a0 a HR1 w grupie karabinowej. 
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Ryc. 9. Wykres rozrzutu – zależność między HR śr. a 10a0 w grupie pistoletowej. 

 
Ryc. 10. Wykres rozrzutu - zależność między wynikami sportowymi a 10a0 wśród zawodników 

strzelających konkurencję Kpn 40. 
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Ryc. 11. Wykres rozrzutu - zależność między wynikami sportowymi a L  

wśród zawodników strzelających konkurencję Kpn 40. 

 
Ryc.12. Wykres rozrzutu - zależność między wynikami sportowymi a 10a0  

wśród zawodników strzelających konkurencję Ppn 60. 
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Ryc. 13. Wykres rozrzutu - zależność między wynikami sportowymi a L  

wśród zawodników strzelających konkurencję Ppn 60. 

 
Ryc. 14. Wykres rozrzutu - zależność między wynikami sportowymi a 10a0  

wśród zawodników strzelających konkurencję Kpn 60. 
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Ryc. 15. Wykres rozrzutu - zależność między wynikami sportowymi a 10a0 wśród zawodników 

strzelających konkurencję Ppn 40. 

 
Dyskusja 
 

Strzelectwo jest specyficzną dyscypliną sportu, znajdującą się w grupie dyscyplin 
wymagających wysokiej sprawności centralnego układu nerwowego w warunkach 
stresu przy niewielkim zaangażowaniu fizycznym (Handelsman i Smirnow 1970 w: 
Bompa 1990), w której „osiągnięcie sukcesu nie wymaga uzdolnień motorycznych” 
(Naglak 1987). Wynika z tego trudność, jaką sprawić może identyfikacja i analizowanie 
determinantów biochemicznych  i fizjologicznych mogących mieć wpływ na wyniki sportowe 
strzelców. Jednak podobnie, jak w przypadku innych dyscyplin, tak i w strzelectwie, 
podstawowym wskaźnikiem fizjologicznym, który może służyć nie tylko do oceny 
intensywności wysiłku i jego kosztu fizjologicznego, ale również może determinować 
wyniki sportowe, jest częstość skurczów serca.  

Przeprowadzonych zostało wiele badań dotyczących pracy serca podczas strzelania. 
Podstawowym wnioskiem wynikającym z tych prac jest stwierdzenie, że bardziej 
doświadczeni zawodnicy, posiadający dłuższy staż treningowy lub będący 
reprezentantami kraju, osiągają niższe wartości HR w czasie strzelania niż zawodnicy 
początkujący, o krótszym stażu treningowym (Helin i wsp. 1987, Rogoziński i wsp. 
1988, Pałka i Rogoziński 1989, Gesse 1992). Potwierdzają to również wyniki 
niniejszego opracowania: przebadani seniorzy uzyskiwali niższe wartości HR niż 
juniorzy; podobnie zawodnicy o dłuższym niż średnia grupy stażu treningowym. Gesse 
(1992) w swojej pracy stwierdza, że niskie wartości HR u dobrych zawodników 
spowodowane są nie tylko mniejszymi emocjami, lecz także odpowiednią techniką, 
rutyną i stażem zawodniczym. Warto zaznaczyć także, że średnie wartości HR 
strzelców karabinowych i pistoletowych niewiele się różnią (nie wykazano istotności 
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statystycznej różnic między średnimi wartościami tych zmiennych), co zostało opisane 
także przez Pałkę i Rogozińskiego (1989). 

Analizie poddano również związek między posiadaną klasą sportową, a średnimi 
wartościami HR i w tym wypadku brak jest zależności liniowej – HR nie obniża się wraz 
ze wzrostem klasy sportowej. Nie wykazano także istotnych statystycznie różnic między 
średnimi wartościami HR osiąganymi przez zawodników posiadających róże klasy 
sportowe. Stoi to w sprzeczności z wynikami Gessego (1992), które wyraźnie obrazują 
spadek średniego HR podczas strzelania wraz ze wzrostem posiadanej klasy sportowej. 
Autor podsumował otrzymane wyniki stwierdzeniem, że wzrostowi średniego HR 
towarzyszy spadek poziomu sportowego reprezentowanego przez zawodników 
strzelectwa. Niniejsze badania tego nie potwierdzają.  

Wyniki niniejszych badań wskazują, że średnie HR podczas strzelania (HR śr.) 
wynosi 93 ud/min. Inne opracowania podają wartości: 69 ud/min (Haber 1989), 
84 ud/min (Pałka i Rogoziński 1989), 107 ud/min (Gesse 1992), 100 ud/min (Fenici 
i wsp. 1999), 75 ud/min (Konttinen i wsp. 2003). HR śr. zaobserwowane w niniejszej 
pracy jest wyższe od wartości początkowych (HR0) o ok. 10 ud/min. Pałka i Rogoziński 
(1989) zaobserwowali średni przyrost HR od poziomu spoczynkowego do średniej 
w czasie strzelania wynoszący 19 ud/min. Średnie maksymalne HR (HR max) osiągane 
przez strzelców podczas strzelania z broni pneumatycznej zaobserwowane 
w niniejszych badaniach wynosi 117 ud/min w grupie karabinowej i 113 ud/min w grupie 
pistoletowej. Pałka i Rogoziński (1989) w swojej pracy otrzymali zbliżone wyniki 
wynoszące odpowiednio 112 i 114 ud/min.  Porównanie wartości HR0 z wartościami HR 
max daje średni przyrost HR równy 32 ud/min, co stanowi 38 % średniej wartości HR0. 
Pałka i Rogoziński (1989) porównując w swoich badaniach wartości spoczynkowe 
z wartościami maksymalnymi podczas strzelania, otrzymali przyrost HR wynoszący 
75 %, co stanowiło 45 ud/min. W niniejszych badaniach mierzono i posługiwano się 
wartościami początkowymi, poprzedzającymi badanie, które można określić jako 
przedstartowe, czego konsekwencją mogą być znaczne różnice w wynikach obu 
opracowań.  

Przyczyną wzrostu HR w czasie strzelania w stosunku do wartości spoczynkowych, 
czy przedstartowych jest statyczna praca mięśni, która pozwala utrzymać prawidłową 
postawę strzelecką oraz ciężar broni. Trzeba zaznaczyć, że każda aktywność mięśni 
powoduje wzrost częstości skurczów serca, nawet aktywacja mięśni posturalnych 
utrzymujących wyprostowaną postawę ciała (McArdle 2006). Można to bezpośrednio 
odnieść do strzelectwa, gdzie zawodnicy strzelają w pozycji stojącej, a ich mięśnie 
wykonują statyczną pracę podczas każdego złożenia do strzału, żeby utrzymać tę 
pozycję oraz ciężar broni. Taka praca jest wykonywana również podczas zaciskania 
dłoni na rękojeści karabinu, czy pistoletu. Nawet podczas niewielkich obciążeń, np. 
zaciśnięcia ręki z siłą 30% MCV, częstość skurczów serca zwiększa się do około 100-
120 uderzeń na minutę (Górski 2008). 

Wcześniejsze badania dotyczące zmienności HR podczas strzelania wykazały 
spadek HR w czasie celowania i przed wyzwoleniem strzału zarówno wśród strzelców 
karabinowych (Hatfield i wsp. 1987, Helin i wsp. 1887, Konttinen i Lyytinen 1992, 
Konttinen i wsp. 1998a), jak i pistoletowych (Helin i wsp. 1987, Tremayne i Barry 2001). 
Jedynie badania Baranowskiego (1987) wskazują na to, że wyższe wartości HR 
odpowiadają fazie oddawania strzału, a niższe fazie przygotowawczej. Niniejsze 
badania potwierdzają spadek HR w czasie złożenia do strzału, które w najniższym 
punkcie (HR3) osiąga  średnią wartość 79 ud/min. Średnie HR w momencie strzału 
(HR1) osiąga wartości niższe od HR śr. o 5 ud/min i wynosi 88 ud/min (w grupie 
karabinowej 86 ud/min, a w grupie pistoletowej 90 ud/min). Wyniki badań Helin i wsp. 
(1987) podają wartość HR w momencie strzału równą 83 ud/min. Są to zatem wyniki 
zbliżone. Dotychczasowe analizy porównawcze dotyczące zawodników doświadczonych 
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i początkujących prowadzą do różnych wniosków: badania Helin i wsp. (1987) wskazują 
na to, że spadek HR przed oddaniem strzału jest większy wśród elity zawodników, 
podczas gdy Konttinen i wsp. (1998a) dochodzą do odwrotnych wniosków. Inni autorzy 
stwierdzili natomiast, że zjawisko spadku HR przed oddaniem strzału wśród 
zawodników początkujących w ogóle nie występuje (Tremayne i Barry 2001). Niniejsze 
badania dowodzą, że zjawisko to występuje u wszystkich strzelców, niezależnie od 
kategorii wiekowej, czy stażu treningowego, z tym, że jest mniej widoczne i przyjmuje 
mniejsze wartości w przypadku strzelców pistoletowych (patrz: Wyniki badań). Badania 
przeprowadzone przez Tremayne i Barry’ego (2001) wykazały dodatkowo nagły wzrost 
HR zaraz po strzale. Jest to również widoczne w wynikach tej pracy: średnia wartość 
HR po strzale (HR2) wynosi 108 ud/min i jest wyższa od HR1 o 20 ud/min, a od HR śr. 
o 15 ud/min. 

Helin i wsp. 1987 stwierdza, że spadek HR przed oddaniem strzału jest spowodowany 
wstrzymaniem oddechu, co wywołuje arytmię zatokową poprzez stymulację nerwu 
błędnego (Helin i wsp. 1987 za: Hirsch i Bishop,1981). Jako drugą przyczynę wymienia 
umiejętność autogennej relaksacji strzelca przed strzałem (Helin i wsp. 1987 za: Helin 
i Hanninen, 1985). Spadek HR podczas celowania i jego nagły wzrost po strzale może 
być także związany z tzw. nurkowym odruchem ssaków. Jak już wspomniano strzał 
oddaje się na bezdechu po wykonaniu ok. 2/3 wydechu. Wyniki badań przeprowadzonych 
na nurkach wskazują, że jednym z elementów odpowiedzi organizmu na bezdech obok 
skurczu naczyń obwodowych, zmniejszonej pojemności minutowej serca i redystrybucji 
przepływu krwi jest spadek HR, co zmniejsza zużycie tlenu w warunkach jego 
niedoboru i pozwala na przedłużenie bezdechu (Manley 1990, Lemaitre i wsp. 2005, 
Foster i Sheel 2005, Marabotti i wsp. 2008). Wielokrotnie obserwowano także 
bradykardię jako efekt wstrzymania oddechu podczas statycznych ćwiczeń (Sanchez 
i Sebert 1983, Manley 1990, Brown i Macefield 2008). Zarówno w przypadku bezdechu 
podczas nurkowania, jak i w czasie statycznych ćwiczeń, po wznowieniu oddychania 
HR wzrasta do poziomu wartości wyjściowych (Lemaitre i wsp. 2005, Brown i Macefield 
2008, Perini i wsp. 2010). Biorąc zatem pod uwagę najistotniejsze elementy 
charakteryzujące proces strzelania z broni pneumatycznej (statyczną pracę mięśni, 
wstrzymanie oddechu) można stwierdzić, że wyniki wyżej opisanych badań na temat 
bezdechu i jego wpływu na układ krążenia można również odnieść do strzelectwa. 
Pozwala to przypuszczać, iż zaobserwowany we wcześniejszych pracach oraz 
w niniejszych badaniach spadek HR podczas złożenia do strzału i celowania jest 
spowodowany między innymi wstrzymaniem oddechu przed oddaniem strzału.  

Głównym celem niniejszej pracy jest identyfikacja wpływu HR na statykę broni, 
reprezentowaną przez parametry pochodzące ze statystyk przeprowadzanych przez 
program SCATT podczas strzelania z użyciem tego trenażera. W celu zbadania tego 
wpływu skorelowano średnie wartości parametrów statyki broni ze średnimi wartościami 
HR. Ze względu na istotne różnice między strzelaniem z karabinu i z pistoletu analizy tej 
dokonano oddzielnie dla obu grup.  

Już Helin i wsp. (1987) w swojej pracy wskazuje na to, że skurcze serca wywołują 
nagłe ruchy lufy, utrudniające celowanie i utrzymanie karabinu w bezruchu. Pałka 
i Rogoziński (1989) przypuszczają, że skurcz komór serca, zwłaszcza o przyspieszonym 
rytmie, powoduje drżenie klatki piersiowej, które może zakłócać celność strzału, 
a Konttinen (2003) stwierdza, że mechaniczne ruchy związane ze skurczami serca, 
mogą utrudniać utrzymanie stabilnej postawy strzeleckiej w fazie celowania. Wyniki 
niniejszych badań stanowią potwierdzenie wyżej opisanych przypuszczeń dotyczących 
zakłócającego wpływu pracy serca na stabilność linii celowania. Helin i wsp. (1987) 
stwierdza dodatkowo, że doświadczeni zawodnicy potrafią wyczuwać własny rytm serca 
w ręce zaciśniętej na rękojeści broni lub poprzez obserwację ruchów lufy 
spowodowanych biciem serca albo poprzez kombinacje obu wymienionych sposobów. 
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Dzięki temu są w stanie oddawać strzały pomiędzy uderzeniami serca, czyli w fazie 
rozkurczu mięśnia sercowego, unikając w ten sposób negatywnego wpływu 
mechanicznych ruchów związanych ze skurczami serca na stabilność linii celowania 
(Daniels i Landers 1981, Helin i wsp. 1987, Pałka i Rogoziński 1989).  

Analiza statystyczna wyników uzyskanych przez strzelców karabinowych w niniejszych 
badaniach wykazała istotną statystycznie korelację między średnią statyką w obszarze 
10.0 (10a0) a wartościami HR0, HR1, HR2 i HR śr. Korelacja ta we wszystkich 
przypadkach jest średnia, liniowa i ujemna. Zależność między zmiennymi jest odwrotnie 
proporcjonalna, co oznacza, że wraz ze spadkiem HR rośnie wartość 10a0, czyli 
poprawia się statyka broni. Bliska poziomowi istotności statystycznej jest również 
zależność między 10a0 a HR max (p=0,057) oraz między L i Lx a HR1 (odpowiednio 
p=0,059 i p=0,051). Można przypuszczać, że gdyby badania przeprowadzone były na 
większej grupie badawczej udałoby się wykazać istotność statystyczną wyżej 
wymienionych zależności. W wypadku dwóch ostatnich korelacja jest średnia, liniowa 
i dodatnia (wprost proporcjonalna), co oznacza, że wraz ze spadkiem HR1 maleją 
wartości L i Lx, co również świadczy o poprawie statyki broni. Powyższe wnioski 
potwierdzają także widoczne na sporządzonych wykresach rozrzutu tendencje zmian. 
Można zatem uznać, że w przypadku zawodników strzelających z karabinu 
pneumatycznego HR wpływa na stabilność linii celowania (statykę broni): im mniejsza 
jest wartość średniej częstości skurczów serca podczas strzelania tym lepszą statykę 
broni uzyskuje strzelec. Dodatkowo taka sama zależność ma miejsce w najważniejszym 
momencie złożenia: im mniejsza jest wartość HR w momencie strzału tym lepszą 
stabilność linii celowania osiąga strzelec podczas ściągania języka spustowego, co ma 
duży wpływ na uzyskanie wysokiej wartości przestrzeliny na tarczy. Wniosek ten 
dotyczy aż 3 z 4 analizowanych parametrów statyki broni. Do podobnych wniosków 
doszli Konttinen i wsp. (1998a), którzy obserwując stabilność karabinu oraz zmienność 
HR w czasie ostatnich 6 sekund celowania stwierdzili, że wśród elity zawodników 
stabilność broni poprawia się wraz ze spadkiem HR. 

W niniejszych badaniach wykazano istotną statystycznie korelację między 10a0 
a HR0 i HR2 oraz bliską istotności statystycznej korelację pomiędzy 10a0 a HR max 
w grupie karabinowej. Mimo tego, że te zmienne HR nie mają już wpływu na sam strzał, 
zależność taka świadczy o przebiegu strzelania: im mniejsze wartości HR max i HR po 
odłożeniu broni osiąga strzelec, tym czas spadku HR do optymalnego dla strzelania 
poziomu przed kolejnym strzałem może być krótszy. Natomiast zależność między 10a0 
a HR0 wskazuje na to, że niższe HR przedstartowe może wpływać na osiąganie 
niższego HR oraz lepszej stabilności linii celowania podczas strzelania.  

Analiza danych w grupie pistoletowej nie wykazała istotnych statystycznie zależności 
między wartościami HR a wartościami parametrów statyki broni. Żaden z otrzymanych 
współczynników korelacji nie jest nawet bliski poziomowi istotności statystycznej. Brak 
zależności potwierdzają także sporządzone wykresy rozrzutu. Można zatem stwierdzić, 
że w przypadku zawodników strzelających z pistoletu HR nie wpływa na statykę broni 
osiąganą przez strzelca. Uzasadnienia tego wniosku można szukać w wynikach pracy 
Morrisom i Newell (2000b), w której nie stwierdzono zależności między częstością 
skurczów serca a drżeniem kończyny górnej. Ponieważ zawodnik strzelający z pistoletu 
trzyma broń w odwiedzionej do poziomu kończynie górnej, głównymi czynnikami 
wpływającymi na stabilność linii celowania są ruchy w jej obrębie oraz. Jeśli zatem 
częstość skurczów serca nie ma wpływu na drżenie kończyny górnej, to nie będzie 
także wpływać na statykę broni.  

Opisane wyżej badania Helin i wsp. (1987), Pałki i Rogozińskiego (1989) oraz 
Morrison i Newell (2000b) pozwalają przypuszczać, że różnica wyników niniejszych badań 
dotycząca wpływu HR na statykę broni pomiędzy grupą karabinową a pistoletową jest 
spowodowana odmiennymi postawami strzeleckimi. Zawodnik strzelający z karabinu 
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opiera broń o klatkę piersiową, dlatego mechaniczne ruchy związane z pracą serca, 
zwłaszcza o przyspieszonym rytmie, mogą być przenoszone na karabin zakłócając 
przebieg celowania i statykę broni. Natomiast zawodnik strzelający z pistoletu trzyma 
broń w odwiedzionej kończynie górnej, w oddaleniu od reszty ciała, co może być 
przyczyną braku wpływu HR na stabilność linii celowania.  Przypuszczenia te wymagają 
jednak potwierdzenia w dalszych badaniach. 

Jak już wspomniano, wcześniejsze badania dotyczące zmienności HR podczas 
strzelania wykazały spadek HR w czasie celowania i przed wyzwoleniem strzału 
zarówno wśród strzelców karabinowych, jak i pistoletowych (Hatfield i wsp. 1987, Helin 
i wsp. 1887, Konttinen i Lyytinen 1992, Konttinen i wsp. 1998a, Tremayne i Barry 2001). 
Badania te pozwoliły także stwierdzić, że dobrym strzałom towarzyszą niższe wartości 
HR niż w przypadku gorszych strzałów (Konttinen i wsp. 1998a, Tremayne i Barry 
2001). Do tej pory nie wykazano jednak istotnego statystycznie związku między 
wielkością spadku HR, a wynikami strzelania (Konttinen i wsp. 1998a), ani pomiędzy 
średnimi wartościami HR a wynikami (Pałka i Rogoziński 1989, Gesse 1992, Konttinen 
1998a). Przeprowadzone później badania dowodzą, że posługiwanie się wynikiem 
strzału jako zmienną jest błędne, ponieważ nie uwzględnia się wówczas 
fundamentalnych zmian ruchu broni podczas ściągania języka spustowego i wyzwalania 
strzału, które to czynniki mogą mieć istotny  wpływ na jego wartość (Zatsiorsky i Aktov, 
1990; Viitasalo i wsp. 1999, Ball i wsp. 2003a, Mononen i wsp. 2007, Zanevskyy i wsp. 
2009). Dlatego w niniejszej pracy wykorzystano program SCATT i analizowane przez 
niego parametry statyki broni, aby ocenić wpływ częstości skurczów serca na stabilność 
linii celowania, która decyduje o celności strzelania. 

Niniejsze badania również nie potwierdzają zależności między wielkością spadku HR 
(HR2–HR3 i HR2–HR1) a parametrami statyki broni (10a0, L, Lx, Ly) zarówno wśród 
strzelców karabinowych, jak i pistoletowych. Potwierdzają natomiast zależność między 
średnią wartością HR podczas strzelania a stabilnością linii celowania, która 
determinuje celność strzelania.   

Aby sprawdzić, czy parametry statyki broni przedstawione w statystykach trenażera 
strzeleckiego SCATT mają przełożenie na skuteczność (celność) strzelania 
skorelowano wartości tych parametrów z wynikami punktowymi strzelania osiągniętymi 
przez badanych zawodników na Mistrzostwach Polski. Okazało się, że zmienne te 
korelują ze sobą na poziomie istotnym statystycznie wśród zawodników strzelających 
konkurencję karabin pneumatyczny 40 strzałów (Kpn 40) oraz pistolet pneumatyczny 60 
strzałów (Ppn 60). Korelacja między 10a0 a wynikami strzelania jest bardzo silna, 
liniowa i dodatnia, co oznacza, że wraz ze wzrostem statyki broni w obszarze 10.0 
rosną wyniki punktowe. Korelacja między L, Lx i Ly a wynikami sportowymi jest silna 
i bardzo silna, linowa i ujemna, co oznacza, że wyniki strzelania rosną wraz ze 
spadkiem długości śladu linii celowania. Wnioski te potwierdzają również tendencje 
zmian widoczne na sporządzonych wykresach rozrzutu. Nie wykazano istotnej 
statystycznie zależności między wynikami a parametrami statyki broni wśród 
zawodników strzelających konkurencję karabin pneumatyczny 60 strzałów (Kpn 60) 
i pistolet pneumatyczny 40 strzałów (Ppn 40), czego powodem może być zbyt mała 
liczebność obu grup, które składały się z odpowiednio 4 i 5 badanych. Sporządzone 
wykresy rozrzutu obrazują jednak podobną tendencję zmian dla wszystkich analizowanych 
zależności, również tych, dla których nie stwierdzono istotności statystycznej.  

Udowodniona i opisana wyżej istotna statystycznie zależność między parametrami 
statyki broni, pochodzącymi ze statystyk trenażera SCATT, a wynikami punktowymi 
zawodników uzasadnia słuszność stwierdzenia, że stabilność linii celowania (statyka 
broni) determinuje celność strzelania. Potwierdza ona również zasadność 
wykorzystania parametrów statyki broni w niniejszych badaniach.  
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Bird (1987) twierdzi, że osiąganie wysokich wyników podczas strzelania z karabinu 
jest powiązane z niskim poziomem aktywacji autonomicznego układu nerwowego. Autor 
nie precyzuje jednak, której części AUN dotyczy ten wniosek. Zaobserwowany w wielu 
dotychczasowych badaniach (jak również w tej pracy) spadek HR podczas celowania 
świadczy o zwiększonej aktywności przywspółczulnego układu nerwowego, który 
oddziałuje na serce poprzez nerw błędny powodując zwolnienie jego rytmu (Bullock 
i wsp. 2003, McArdle i wsp. 2006, Górski 2008, Wilmore i wsp. 2008). Helin i wsp. 1987 
stwierdza, że spadek HR przed oddaniem strzału jest spowodowany wstrzymaniem 
oddechu, co wywołuje arytmię zatokową poprzez stymulację nerwu błędnego (Helin 
i wsp. 1987 za: Hirsch i Bishop,1981). Zmienność rytmu serca łuczników także 
związana jest z wysoką aktywnością PNS (Clemente i wsp. 2011 za: Lo i wsp. 2008). 
Wśród doświadczonych łuczników zaobserwowano wzrost aktywności PNS podczas 
walki sportowej (Carrillo i wsp. 2011). Wilmore i wsp. (2008) podają, że w czasie 
fizycznego lub emocjonalnego stresu, kiedy HR osiąga wartości powyżej 100 ud/min, 
dominujący wpływ na serce ma część współczulna AUN, natomiast kiedy wartości HR 
są mniejsze niż 100 ud/min dominuje przywspółczulny układ nerwowy. W większości 
dotychczasowych badań wykazano, że średnie HR podczas strzelania nie przekracza 
100 ud/min (Haber 1989, Pałka i Rogoziński 1989, Fenici  i wsp. 1999, Konttinen i wsp. 
2003). Wyniki niniejszej pracy także potwierdzają ten wniosek (HR śr=93 ud/min). 
Można zatem stwierdzić,  że podczas strzelania z broni pneumatycznej dominujący 
wpływ na serce i na częstość jego pobudzeń ma PNS.  

Jednym z pytań badawczych postawionych we wstępie niniejszej pracy, jest pytanie 
o to, czy zaobserwowane podczas strzelania z broni pneumatycznej wartości HR 
uzasadniają wprowadzenie do treningu strzeleckiego aerobowych wysiłków fizycznych. 
Trening wytrzymałościowy (tlenowy) powoduje zachwianie równowagi między 
aktywnością PNS i SNS na korzyść większej dominacji nerwu błędnego (McArdle i wsp. 
2006). Efekt ten przejawia się głównie poprzez zwiększoną aktywność PNS 
z jednoczesnym spadkiem aktywności SNS (Wilmore i Costill 2004, McArdle i wsp. 
2006, Wilmore i wsp. 2008, Górski 2011). Przystosowania te odpowiadają za 
bradykardię często obserwowaną wśród wysoko wytrenowanych sportowców dyscyplin 
wytrzymałościowych lub osób prowadzących siedzący tryb życia, które podejmują 
trening tlenowy (Wilmore i Costill 2004, McArdle i wsp. 2006, Górski 2008). U tych 
ostatnich HR może obniżać się o 1 ud/min na każdy tydzień treningu przez pierwszych 
kilka tygodni (Wilmore i Costill 2004). Wydłużone okresy treningu aerobowego 
(miesiące, lata) mogą spowodować spadek spoczynkowego HR do 35 ud/min lub mniej 
(Wilmore i wsp. 2008). HR osiągane podczas wysiłku również ulega obniżeniu w wyniku 
treningu tlenowego (Wilmore i Costil 2004).  

Można zatem stwierdzić, że dominujący wpływ PNS na HR podczas strzelania oraz 
stwierdzona w niniejszych badaniach odwrotnie proporcjonalna zależność między HR 
a statyką broni, uzasadnia konieczność wprowadzenia do treningu strzeleckiego 
aerobowych wysiłków fizycznych. Może to spowodować wzrost aktywności PNS 
i obniżenie spoczynkowego HR oraz HR podczas strzelania i w konsekwencji poprawę 
stabilności linii celowania i celności strzelania. Już Pałka i Rogoziński (1989) w swojej 
pracy próbowali odpowiedzieć na pytanie, co robić, aby nie występowały niekorzystne 
dla celności strzałów zaburzenia rytmu serca. Ponieważ czas reakcji mięśnia 
sercowego koreluje z pułapem tlenowym (Pałka i Rogoziński 1989 za: Bergstrom 
i Hulman 1986), a z badań Pałki i Rogozińskiego (1989) wynika, że relaksacja pomiędzy 
szczytowymi wartościami HR ma istotne znaczenie dla czasu refrakcji, można 
przypuszczać, że u osób o wysokiej wydolności fizycznej pobudliwość mięśnia 
sercowego jest mniejsza, o czym w praktyce świadczy zwolnienie czynności serca 
u wytrenowanych sportowców (Pałka i Rogoziński 1989). Zatem czynnikiem 
przeciwdziałającym zaburzeniom HR podczas strzelania może być ogólnorozwojowy, 
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długotrwały trening fizyczny podnoszący wytrzymałość i wydolność fizyczną (Pałka 
i Rogoziński 1989). Temat ten wymaga jednak dalszych badań potwierdzających 
korzystny wpływ wysiłków aerobowych na stabilność linii celowania oraz celność 
strzelania poprzez wzrost aktywności PNS i obniżenie pobudliwości mięśnia sercowego 
oraz HR.  

Podsumowując wyniki niniejszych badań można stwierdzić, że udało się potwierdzić 
prawie wszystkie hipotezy badawcze. Należy zacząć od tego, że doświadczeni 
zawodnicy (seniorzy i strzelcy posiadający dłuższy od średniej grupy staż treningowy) 
osiągają niższe wartości HR podczas strzelania z broni pneumatycznej, jednak nie 
zależą one od poziomu sportowego zawodników, reprezentowanego przez posiadaną 
klasę sportową. Dodatkowo nie występują istotne statystycznie różnice między 
wartościami HR obserwowanymi u zawodników strzelających z karabinu i z pistoletu. 
Średnia wartość HR podczas strzelania (HR śr.) wynosi   93 ud/min i jest wyższa od 
wartości początkowej, poprzedzającej badanie (HR0= 84 ud/min).  HR w czasie 
pojedynczego strzału obniża się i przyjmuje wartości niższe od HR śr. (HR1= 88 
ud/min), natomiast po odłożeniu broni HR wzrasta, przekraczając znacznie wartości 
średnie (HR2= 108 ud/min).  

Wyniki analizy statystycznej wskazują, że wartości HR obserwowane podczas 
strzelania z broni pneumatycznej korelują na poziomie istotnym statystycznie 
z parametrami statyki broni, jednak tylko w grupie zawodników strzelających z karabinu. 
Wykazano istotną statystycznie korelację między średnią statyką w obszarze 10.0 
(10a0), a wartościami HR0, HR1, HR2 i HR śr. Korelacja ta we wszystkich przypadkach 
jest średnia, liniowa i ujemna (odwrotnie proporcjonalna), co oznacza, że wraz ze 
spadkiem HR rośnie wartość 10a0, czyli poprawia się statyka broni. Wniosek ten jest 
pewny na 95 %. Bliska poziomowi istotności statystycznej jest również zależność 
między L i Lx a HR1 (odpowiednio p=0,059 i p=0,051). W tym wypadku korelacja jest 
średnia, liniowa i dodatnia (wprost proporcjonalna), co oznacza, że wraz ze spadkiem 
HR1 maleją wartości L i Lx, co również świadczy o poprawie statyki broni. 

Dodatkowo wykazano istotną statystycznie zależność między wszystkimi 
parametrami statyki broni a wynikami strzelania konkurencji Kpn 40 i Ppn 60. Korelacja 
ta w przypadku 10a0 jest bardzo silna, liniowa i dodatnia (wprost proporcjonalna), co 
oznacza, że wraz ze wzrostem statyki broni w obszarze 10.0 rosną wyniki punktowe, 
a w przypadku L, Lx i Ly silna i bardzo silna, linowa i ujemna (odwrotnie proporcjonalna), co 
oznacza, że wraz ze spadkiem długości śladu linii celowania rosną wyniki strzelania. 
Wnioski te są prawdopodobne na 95 % i uzasadniają słuszność stwierdzenia, że 
stabilność linii celowania (statyka broni) determinuje celność strzelania. 

Aby potwierdzić wykazany w niniejszej pracy wpływ HR na stabilność linii celowania 
w przypadku strzelania z karabinu, niezbędne są dalsze, podobne badania, które 
dotyczyć będą strzelania z karabinu pneumatycznego z użyciem śrutu, a następnie 
strzelania z karabinu sportowego i dowolnego w postawach: stojącej, leżącej 
i klęczącej.  

Przegląd piśmiennictwa oraz wyniki niniejszych badań pozwalają stwierdzić, że 
dominujący wpływ PNS na HR podczas strzelania oraz odwrotnie proporcjonalna 
zależność między HR a statyką broni uzasadnia konieczność wprowadzenia do treningu 
strzeleckiego aerobowych wysiłków fizycznych. Może to spowodować wzrost aktywności 
PNS i obniżenie spoczynkowego HR oraz HR podczas strzelania i w konsekwencji 
poprawę stabilności linii celowania i celności strzelania. Temat ten wymaga jednak 
dalszych badań.  
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Wnioski 
 
1. Doświadczeni zawodnicy (seniorzy i strzelcy posiadający dłuższy od średniej grupy 

staż treningowy) osiągają niższe wartości HR podczas strzelania z broni 
pneumatycznej. 

2. Wartości HR nie zależą od poziomu sportowego zawodników reprezentowanego 
przez posiadaną klasę sportową. 

3. Nie występują istotne statystycznie różnice między wartościami HR osiąganymi 
przez zawodników strzelających z karabinu i z pistoletu. 

4. Średnia wartość HR podczas strzelania jest wyższa od wartości początkowej, 
poprzedzającej badanie. 

5. HR w czasie pojedynczego strzału obniża się i przyjmuje wartości niższe od średniej 
HR podczas strzelania, natomiast po odłożeniu broni HR wzrasta, przekraczając 
znacznie wartości średnie. 

6. Wartości HR osiągane podczas strzelania korelują na poziomie istotnym 
statystycznie z parametrami statyki broni, jednak tylko w przypadku zawodników 
strzelających z karabinu pneumatycznego.  

7. Wartości parametrów statyki broni korelują na poziomie istotnym statystycznie 
z wynikami punktowymi strzelania konkurencji Kpn 40 i Ppn 60. 

8. Dominujący wpływ PNS na HR podczas strzelania oraz odwrotnie proporcjonalna 
zależność między HR a statyką broni uzasadniają konieczność wprowadzenie do 
treningu strzeleckiego aerobowych wysiłków fizycznych. 
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