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Wprawdzie strzelectwo wymaga od zawodnika przede wszystkim wysokiego stopnia 
skoncentrowania, co przekłada się na celność strzału, niemniej jednak podobnie jak 
w innych dyscyplinach sportu, do osiągnięcia sukcesu konieczny jest odpowiedni 
poziom sprawności fizycznej. Składają się na nią nie tylko przygotowanie motoryczne, 
ale również stan układów sercowo-naczyniowego i oddechowego. Strzelec musi być 
przygotowany do zawodów kondycyjnie, a więc powinien cechować się odpowiednią 
siłą, wytrzymałością i wydolnością fizyczną, które to cechy znajdują swoje 
odzwierciedlenie w morfologii ciała [Anderson, Plecas 2000]. Bardzo istotną rolę 
odgrywają również odpowiednie napięcie i siła mięśni oraz elastyczność stawów, 
ponieważ zwiększają one możliwości stabilnego utrzymywania broni podczas zawodów 
[Ball i wsp. 2003a i b].  

Jak wcześniej wspomniano, strzelectwo sportowe jako dyscyplina wymaga zdolności 
koncentracji, skupienia oraz wysokiej koordynacji typu ręka – oko [Cichos i wsp. 2012]. 
Odpowiedni poziom posiadanej wytrzymałości i znaczna siła statyczna rąk, umożliwiają 
zawodnikowi nieruchome trzymanie broni i niewielkie jej odchylenia od celu [Bompa 
1990, Mondal i wsp. 2011].  

Podkreślić należy, że stabilność ciała jest w znaczniej mierze uwarunkowana 
rozwojem cech posturalnych. Specyfika przyjmowanej postawy ciała podczas treningu 
stosowanego w strzelectwie może wpływać na ukształtowanie przednio-tylnych 
krzywizn kręgosłupa oraz występowanie wad. Badania Gieremek i wsp. [1992] 
wykazały, że zawodników strzelectwa cechuje równoważny i kifotyczny typ sylwetki. 
Ponadto często, zwłaszcza u osób smukłych strzelających z broni krótkiej, 
odnotowywano występowanie lewostronnej skoliozy w odcinku piersiowym. Z kolei 
Tasheva i wsp. [2009] w grupie strzelców skarżących się na bóle pleców stwierdzili 
obecność asymetrycznego skrócenia musculus quadratus lumborum i zmniejszenie 
jego siły. Ten rezultat wskazuje, że długotrwałe asymetryczne wysiłki statyczne mogą 
prowadzić do zmian morfologicznych utrudniających utrzymanie stabilnej postawy ciała, 
co znalazło swoje potwierdzenie również w badaniach Burdukiewicz i wsp. [2012]. 

Uwarunkowany genetycznie talent sportowy jest podstawowym czynnikiem 
warunkującym sukces sportowy [Łaska-Mierzejewska 1999]. Budowa somatyczna 
właściwa dla danej dyscypliny znajduje się dopiero na kolejnym miejscu. Jest ona 
zdeterminowana przez genotyp człowieka oraz przez czynniki środowiskowe. Rola 
budowy ciała w poszczególnych dyscyplinach i konkurencjach jest jednak różna 
[Pietraszewska 1998]. W wielu dyscyplinach sportowych występują zawodnicy o bardzo 
zróżnicowanej morfologii ciała (np. biegi lekkoatletyczne). W innych, z kolei, zespół jest 
niemal jednorodny pod względem budowy somatycznej (np. koszykarze). 

Najczęściej u podłoża koncepcji typologicznych leżały aspekty morfologiczne 
informujące o kształcie ciała, w tym jego wielkości i zewnętrznym wyglądzie. 
Uwzględniano również cechy informujące o aktualnym stanie i wykształceniu 
podstawowych tkanek. Cechy somatyczne były uzupełniane informacjami na temat 
fizjologii ustroju, co znajdowało odzwierciedlenie w charakterystyce stanu 
podstawowych układów organizmu i jego głównych procesów [Malinowski 1999].  
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Najogólniejszego opisu budowy ciała dostarczają charakterystyki wagowo-
wzrostowe. Ich uzupełnieniem może być wprowadzenie większej liczby zmiennych, jak 
to ma miejsce w przypadku typologii A. Wankego [Drozdowski 1984], często 
wykorzystywanej do oceny zróżnicowania morfologicznego zawodników. Obok 
wskaźnika Rohrera ocena typologiczna uwzględnia wskaźniki: długości tułowia, 
głębokości klatki piersiowej, barkowo tułowiowo i biodrowo-barkowy. W świetle tej 
typologii zawodników strzelectwa wyróżnia stosunkowo krótki tułów i szerokie barki oraz 
biodra, jak również średnia masa ciała w relacji do wysokości.  

Poszerzeniem oceny typologicznej jest informacja o komponentach masy ciała. 
Skład ciała niewątpliwie w sposób znaczący determinuje sportowe wyniki. 
Poszczególne dyscypliny sportu różnią się poziomem rozwoju poszczególnych 
komponentów. I tak najmniejsze otłuszczenie cechuje uprawiających kulturystykę 
i gimnastykę. Większy udział tłuszczu w masie ciała cechuje np. zawodników sumo. 
Wśród przedstawicieli poszczególnych specjalności strzelectwa sportowego nie 
odnotowano istotnych równic w udziale odsetkowym masy tłuszczu i ciała szczupłego 
[Koley, Gupta 2012]. Inny aspekt składu ciała podjął Mędraś i wsp. [1998]. W badaniach 
poddano ocenie stopień mineralizacji kośćca u członków kadry narodowej 
w strzelectwie sportowym oraz u ciężarowców i kulturystów dolnośląskich klubów 
sportowych. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że strzelcy wymagają 
aktywnego postępowania profilaktycznego, aby zapobiec utracie masy kostnej, gdyż 
w tej grupie u ponad połowy badanych wykazano obniżoną gęstość mineralną kości. 
W grupie zawodników sportów siłowych stopień mineralizacji kształtował się 
w granicach normy lub nieznacznie ją przekraczał.  

Szczegółowa analiza osiągnięć sportowych pokazała, że nawet z pozoru niewiele 
znaczące elementy morfologii ciała, często nie brane pod uwagę, mogą wpłynąć na 
poprawę uzyskiwanych wyników. To skłoniło nas do zainteresowania się relacjami 
występującymi pomiędzy poszczególnymi segmentami kończyny górnej u zawodników 
strzelectwa sportowego. Celem pracy, jaki sobie wyznaczyliśmy, było zbadanie 
zróżnicowania występującego w budowie somatycznej oraz proporcjach kończyny 
górnej u pistoleciarzy i karabiniarzy.  
 
Materiał i metody 

W badaniach wzięło udział 27 zawodników specjalizujących się w strzelaniu z broni 
długiej (wiek 22±2,23, staż treningowy 7,7±2,73 lat) oraz 23 zawodników 
specjalizujących się w strzelaniu w broni krótkiej (wiek 22,3±3,19, staż treningowy 
7,1±3,83), posiadających w swoim dorobku medale zdobyte na zawodach w kraju i za 
granicą. 

Analizie poddano następujące cechy somatyczne: wysokość ciała [cm], wysokość 
siedzeniowa [cm], długość kończyny górnej [cm], długość ramienia [cm], długość 
przedramienia [cm], długość ręki [cm], szerokość ręki [cm], obwód ramienia w napięciu 
[cm], największy obwód przedramienia [cm] i masa ciała [kg]. Ponadto oszacowano 
skład ciała stosując metodę bioelektrycznej impedancji.  

Wspomniana metoda polega na pomiarze oporu elektrycznego w organizmie 
człowieka, który ulega zmianom w zależności od składu ciała badanego [Lewitt i wsp. 
2007]. Urządzeniem pomiarowym jest analizator impedancji (BIA). Za jego pomocą 
poprzez cztery elektrody umieszczone na powierzchni prawej ręki i prawej stopy 
przepuszczany jest prąd o napięciu 12V i wysokiej częstotliwości (50 KHz). Analizator 
impedancji mierzy dwie składowe oporności: rezystancję i reaktancję. Wzajemne relacje 
między rezystancją a reaktancją określa tzw. kąt fazowy, będący korelacją między 
składowymi oporów. Kąt ten ulega powiększeniu ze wzrostem ilości błon komórkowych. 
U człowieka kąt fazowy wynosi od 4  do 15°. Bioelektryczny analizator impedancji 
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współpracuje z programem komputerowym (Bodygram). W niniejszej pracy 
uwzględniono pomiar tłuszczu i mięśni wyrażone w procentach całkowitej masy ciała.  

Korzystając z wyników pomiarów cech somatycznych wyliczono wskaźniki proporcji 
ciała. Pod pojęciem wskaźnika w antropometrii rozumiemy stosunek wielkości dwu (lub 
więcej) cech, zwykle wyrażany w procentach, rzadziej może on być wyrażany 
w promilach. Wskaźnik informuje o kształcie określonej części ciała, wzajemnych 
proporcjach różnych jego odcinków itp. Cechy ilorazowe stanowią rozszerzające 
informacje o budowie ciała ludzkiego [Drozdowski 1998].  

W pracy wykorzystano następujące wskaźniki ilorazowe: długości kończyny górnej 
(długość kończyny górnej/wysokość ciała), długości ramienia (długość ramienia/wysokość 
ciała), długości przedramienia (długość przedramienia/wysokość ciała), długości ręki 
(długość ręki/wysokość ciała), ramię-kończyna górna (długość ramienia/długość kończyny 
górnej), przedramię-kończyna górna (długość przedramienia/długość kończyny górnej), 
ręka-kończyna górna (długość ręki [cm]/długość kończyny górnej), szerokościowo-
długościowy ręki (szerokość ręki/długość ręki), skeliczny Manouvriera (podsiedzeniowa 
wysokość kończyn dolnych/wysokość ciała), Rohrera (masa ciała/wysokość ciała3), 
umięśnienia ramienia (największy obwód ramienia/długość kończyny górnej) i umięśnienia 
przedramienia (największy obwód przedramienia/długość kończyny górnej).  

Analizę statystyczną przeprowadzono przy użyciu pakietu Statistica 10. Dla 
wszystkich analizowanych cech wyznaczono podstawowe charakterystyki statystyczne. 
Różnice w poziomie rozwoju analizowanych cech określono testem t-Studenta dla prób 
niezależnych.  

 
Analiza wyników 

W tabeli 1. przedstawiono wyniki analizy statystycznej badanych cech somatycznych. 
Grupa karabiniarzy okazała się bardziej jednorodna pod względem wysokości ciała, 
długości kończyny górnej i jej segmentów. Mniejsze zróżnicowanie międzyosobnicze 
wśród pistoleciarzy stwierdzono w przypadku obwodów ramienia i przedramienia oraz 
masy ciała. Cechy bezwzględne w małym stopniu różnią badane grupy zawodników. 
Pistoleciarze okazali się nieznacznie wyżsi. Ponadto cechuje ich nieco większa wysokość 
siedzeniowa, długość ręki oraz największy obwód przedramienia.  

Cechy składu ciała również kształtują się w obu zespołach na zbliżonym poziomie 
(ryc. 1). Karabiniarze dominują nieznacznie udziałem odsetkowym tłuszczu w masie 
ciała, natomiast pistoleciarzy cechuje nieco większa relatywna masa mięśni.  
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Ryc. 1. Charakterystyka komponentów składu ciała w grupach karabiniarzy (K)  

i pistoleciarzy (P). 
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Proporcje ciała wykazują większe różnice międzygrupowe. Na podstawie średnich 
arytmetycznych wskaźnika Rohrera można stwierdzić, że mężczyzn z obu grup cechuje 
średnia budowa ciała i makroskeliczny typ sylwetki, co oznacza występowanie 
relatywnie długich kończyn dolnych w odniesieniu do wysokości korpusu ciała.  

Kończyna górna w relacji do wysokości ciała jest u karabiniarzy krótka, natomiast 
wśród pistoleciarzy plasuje się w klasyfikacji na poziomie kończyn bardzo krótkich. 
Zawodnicy strzelający z karabinu mają średnio długie ramię i krótkie przedramię 
w odniesieniu do wysokości ciała (ryc. 2). U pistoleciarzy relatywne długości obu 
wspomnianych segmentów kończyny górnej kształtują się na poziomie niskim 
[Malinowski, Bożiłow 1997]. Zarówno wskaźnik długości kończyny górnej, jak i długości 
ramienia oraz przedramienia, w stopniu statystycznie istotnym różnią badane grupy. 
Z kolei wskaźnik długości ręki kształtuje się w obu zespołach na zbliżonym poziomie. 
Wytrącenie wpływu długości kończyny górnej na wielkość poszczególnych jej 
segmentów ujawniło występowanie statystycznie większej długości ręki u pistoleciarzy. 
W obu grupach szerokość ręki w odniesieniu do długości jest średnia [Malinowski, 
Bożiłow 1997].  

Karabiniarzy cechuje nieco większy wskaźnik umięśnienia ramienia, natomiast 
pistoleciarze dominują nieznacznie wielkością wskaźnika umięśnienia przedramienia.  

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Długości kończyny górnej

Długości ramienia

Długości przedramienia

Długości ręki

Ramię ‐ kończyna górna

Przedramię ‐ kończyna górna

Ręka ‐ kończyna górna

K P

 
Ryc. 2. Charakterystyka wybranych wskaźników  

w grupach karabiniarzy (K) i pistoleciarzy (P). 
 

Tabela 1. Charakterystyka statystyczna cech somatycznych karabiniarzy i pistoleciarzy. 
GRUPA 

CECHA 
Karabiniarze Pistoleciarze  
x s x s p 

Wysokość ciała [cm] 178,5 3,71 181,0 5,61 0,759 
Wysokość siedzeniowa [cm] 93,7 2,75 94,8 2,73 0,515 
Długość kończyny górnej [cm] 79,0 2,08 78,7 2,90 0,623 
Długość ramienia [cm] 34,0 1,19 33,7 1,65 0,059 
Długość przedramienia [cm]  26,3 0,94 26,1 1,23 0,168 
Długość ręki [cm]  18,7 0,53 18,9 0,64 0,623 
Szerokość ręki [cm] 8,6 0,38 8,6 0,37 0,379 
Obwód ramienia (np.) [cm] 33,4 3,27 33,0 2,71 0,418 
Obwód przedramienia [cm] 27,0 2,05 27,4 1,68 0,124 
Masa ciała [kg] 77,2 14,08 78,1 9,02 0,813 

KOMPONENT 
% masa tłuszczu 21,88 4,74 20,22 4,63 0,614 
% masa mięśni 55,71 4,86 56,72 3,31 0,400 

WSKAŹNIK 
Rohrera 1,35 0,21 1,31 0,14 0,443 
Manouvriera 90,46 4,54 90,92 4,23 0,713 
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GRUPA 
CECHA 

Karabiniarze Pistoleciarze  
x s x s p 

Długości kończyny górnej 44,28 0,74 43,45 0,80 0,000 
Długości ramienia 19,06 0,53 18,59 0,56 0,004 
Długości przedramienia 14,74 0,38 14,39 0,48 0,006 
Długości ręki 10,47 0,27 10,47 0,34 0,966 
Ramię - kończyna górna 43,05 0,71 42,78 0,86 0,231 
Przedramię - kończyna górna 33,29 0,63 33,12 0,95 0,457 
Ręka - kończyna górna 23,66 0,69 24,09 0,75 0,037 
Szerokościowo-długościowy ręki 46,02 2,44 45,82 2,07 0,781 
Umięśnienia ramienia 42,32 3,96 42,05 4,19 0,813 
Umięśnienia przedramienia 34,16 2,46 34,96 2,78 0,291 
 
Dyskusja 

 
W pracy przedstawiono wyniki badań mężczyzn specjalizujących się w strzelaniu 

z broni długiej i krótkiej. Średnia wieku oscyluje wokół 22 lat, a więc można oczekiwać 
zakończenia procesów wzrastania i ustalenia ostatecznych proporcji ciała. W tym 
czasie utrwala się dymorficzne ukształtowanie budowy ciała obu płci, a większość 
funkcji fizjologicznych i biochemicznych osiąga swój szczyt. Względnej stabilizacji ulega 
rozwój mięśni. Ponadto zmieniają się proporcje pomiędzy wielkością kurczliwej części 
mięśni a ścięgnami. W tym czasie również wydolność biologiczna organizmu jest 
największa [Wolański 2012]. 

Strzelectwo sportowe to dyscyplina, w której przez długi czas nie dostrzegano 
związków między budową ciała oraz poziomem wykształcenia różnych cech 
somatycznych a uzyskiwanymi rezultatami [Drozdowski 1984]. Wyniki badań 
antropologicznych przeprowadzone na początku lat 70. wykazały, że strzelców cechują 
duże wymiary dobrze sklepionej klatki piersiowej, silnie rozbudowany pas biodrowy, 
krótkie ramię, przy średniej długości przedramienia, małe obwody ramienia, 
przedramienia i uda, krótka ręka i śródręcze [Gajewska-Stańda 1973]. Zawodnicy 
strzelający z pistoletu w porównaniu z karabiniarzami wyróżniali się większym ciężarem 
ciała, mniejszą szerokością barków w stosunku do długości tułowia, większą 
głębokością klatki piersiowej i jej obwodem. Charakteryzowało ich także dłuższe ramię, 
większe obwody ramienia, przedramienia i uda. W przypadku budowy ręki odnotowano 
u pistoleciarzy w zestawieniu z karabiniarzami większą szerokość i obwód dłoni oraz 
większy obwód przez palce. 

Badane grupy mężczyzn nie wykazują różnic w rozwoju wysokości ciała (179,9 cm) 
oraz długości kończyny górnej (78,3 cm) w porównaniu z osiemnastolatkami 
z Wrocławia [Burdukiewicz i wsp. 2009]. Podobnie zbliżone wielkości uzyskano dla 
wysokości siedzeniowej (94,8 cm). Wspomniane cechy somatyczne również nie 
odbiegały wielkością od wyników uzyskanych dla dwudziestolatków z Krakowa, 
u których średnia wysokości ciała wyniosła 178,1 cm, a wysokości siedzeniowej 94,0 
cm [Chrzanowska i wsp. 2002]. Masa ciała, zarówno w grupie krakowskiej (71,9 kg), jak 
i wrocławskiej (72,4 kg), kształtowała się na niższym poziomie w porównaniu 
z zawodnikami. Należy zauważyć, że przy zbliżonej długości kończyny górnej, długość 
ręki w obu grupach zawodników kształtowała się na wyraźnie wyższym poziomie 
w porównaniu z populacją Wrocławian (17,8 cm). 

Proporcje wagowo-wzrostowe oceniane wskaźnikiem Rohrera wskazują na 
występowanie większej masywności sylwetki w grupach sportowców. Wśród młodzieży 
wrocławskiej i krakowskiej wspomniana cecha osiągnęła odpowiednio wielkość 1,24 
i 1,27. Zawodnicy cechują się również dłuższymi kończynami dolnymi w relacji do korpusu 
ciała. Wskaźnik Manouvriera w  grupie wrocławskiej wyniósł 89,85, a w krakowskiej 89,5.  
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Średnia arytmetyczna wskaźnika długości kończyny górnej u nieuprawiających 
sportu wynosi 43,74. Jest to wielkość niższa niż w grupie karabiniarzy i jednocześnie 
wyższa w porównaniu z grupą pistoleciarzy. W opracowaniu nie odnotowano 
znaczącego zróżnicowania w poziomie rozwoju komponentów składu ciała, co znajduje 
potwierdzenie w pracach innych autorów [Koley, Gupta 2012].  

Anderson i Plecas [2000] stwierdzili występowanie istotnych korelacji między 
celnością a siłą ścisku ręki i obwodem przedramienia, co znalazło potwierdzenie 
w dominacji pistoleciarzy w rozwoju umięśnienia przedramienia. Jednak Rodd i wsp. 
[2008] badając policjantów stwierdzili, że powiększanie siły ręki przekłada się na 
celność tylko do pewnego momentu, co wskazuje na konieczność poszukiwania innych 
czynników wpływających na skuteczność strzelającego.  

Pistoleciarzy cechują krótsze kończyny górne w porównaniu z karabiniarzami oraz 
skrócenie ramienia i przedramienia. Ręka natomiast jest relatywnie większym odcinkiem. 
W przypadku krótszej kończyny górnej jej środek ciężkości jest położony bliżej osi obrotu 
stawu ramiennego. Pistolet trzymany w ręce powoduje niekorzystne przesuwanie środka 
ciężkości całej kończyny w kierunku trzymanej broni, czyli dodatkowo zwiększa długość 
ramienia siły zewnętrznej. Zatem u osób o dłuższych kończynach ramię działania 
wypadkowej siły zewnętrznej jest jeszcze dłuższe. Wynikający z tego większy zewnętrzny 
moment obrotowy spowodowany dłuższym ramieniem działającej siły wymaga większego 
momentu siły generowanego przez mięśnie kończyny górnej zawodnika podczas 
celowania do tarczy. Jednocześnie krótsza kończyna to często także mniejszy jej ciężar, 
a więc mniejsza siła zewnętrzna dla pracujących mięśni [Bober, Zawadzki 2003, 
http://www.issf-sports.org/theissf/academy/e_learning/pistol.ashx]. 

Z kolei analiza wykazała występowanie u karabiniarzy znacząco dłuższej kończyny 
górnej i jej segmentów w relacji do wysokości ciała. W tej specjalności dłuższa 
kończyna jest cechą korzystną, gdyż pozwala na lepszą stabilizację broni podczas 
strzelania. 

Dodatkowym elementem wspomagającym jest specyficzna stojąca postawa strzelecka. 
Przyjmując ją zawodnik stoi swobodnie na wyprostowanych nogach, rozstawionych nieco 
szerzej niż na szerokość barków. Ciało jest skierowanie bokiem do celu, a biodro 
wysunięte do przodu. Łokieć ręki podtrzymującej karabin może się opierać o biodro lub 
klatkę piersiową. Górna część ciała powyżej pasa jest nieco pochylona do tyłu, co 
umożliwia przesunięcie środka ciężkości karabinu bliżej linii środkowej ciała i zmniejszenie 
napięcia mięśni [http://www.issf-sports.org/theissf/academy/e_learning/rifle.ashx]. 

Podsumowując analizę dokonaną w niniejszym opracowaniu, należy stwierdzić, że 
zaobserwowane między pistoleciarzami a karabiniarzami zróżnicowanie występujące 
w proporcjach segmentów kończyny górnej można interpretować jako wyraz 
ukierunkowanej selekcji do poszczególnych specjalności strzeleckich. 
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