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Pistolet szybkostrzelny – ewolucja dyscypliny, nowe 
tendencje szkoleniowe 

 
Wprowadzenie 

W trakcie zawodów sportowych oraz monitoringów Kadry Narodowej miałem okazję 
zaobserwować jak i również ocenić, pracę na stanowisku oraz walkę sportową 
pozostałych zawodników. W wyniku tej obserwacji, mogę stwierdzić, że większość 
z nich ma podstawowe braki w wyszkoleniu przede wszystkim technicznym 
i taktycznym, co utrudnia osiąganie wyników na miarę posiadanego talentu. W wielu 
klubach mimo dobrych warunków wcale nie prowadzi się szkolenia w tej konkurencji, 
a bywa, że wystawia się zawodnika kompletnie nie przygotowanego. Sytuacja ta 
spowodowała ogromny dystans do czołówki krajowej, jak również zniechęcenia do 
uprawiania tej konkurencji. Rozmowy z wybranymi zawodnikami potwierdziły również 
brak klarownej koncepcji szkoleniowej w pistolecie szybkostrzelnym (etapowego 
osiągania celów ujętych w planie szkoleniowym). W zaistniałej sytuacji postanowiłem 
w niniejszym artykule ułatwić, kolegom trenerom, szkolenie poprzez przekazanie 
pewnych ważnych informacji i tendencji treningowych oraz przedstawienia 
przykładowych planów treningowych (treningów).  
 
Zarys historyczny konkurencji Pistolet Szybkostrzelny (Pistolet Sylwetkowy)  

Odrodzenie nowoczesnych Igrzysk Olimpijskich, zapoczątkowało masowy trend 
sportowy w skali światowej (pierwsze Igrzyska odbyły się w Atenach w 1896 r.). Już 
podczas pierwszych Igrzysk w Atenach Strzelectwo Sportowe znalazło się w programie 
zawodów. Program ten obejmował m.in. dwie konkurencje Pistoletowe. Do tych 
konkurencji należały 
1. Pistolet Dowolny, strzelany na dystansie 50 m, (60 strzałów, 6 serii po 10 strzałów) 
2. Pistolet Sylwetkowy strzelany na dystansie 25 m, (serie do 5 tarcz w kształcie 

sylwetki, w czasach 8s, 6s, 4s, po dwie serie, w dwóch częściach po 30 strzałów) 
Pistolet Dowolny w pierwotnej formie zachował się do dzisiaj. Modyfikacją było 

zmniejszenie czasu trwania konkurencji i ostatnio wprowadzenie finałów (8 najlepszych 
zawodników rozgrywa finał). Jeśli chodzi o Pistolet Szybkostrzelny, konkurencja ta 
przeszła szereg zmian regulaminowych i modyfikacji (w sumie naliczyłem ich 14). 
Zmiany te, w skrócie przytoczę. 
1. Modyfikacja tarcz czarna sylwetka bez pierścieni, o wysokości 160 cm. Później była 

sylwetka z obłymi pierścieniami od 1 na dole. Kolejna modyfikacja tarczy bez głowy, 
następnie tylko korpus a ostatnio tarcza jest okrągła. Tarcza obła, pole powierzchni 
10 wynosiła 128,5 cm², a obecna 10 jest okrągła i wynosi 78,5  cm². 9 była 
natomiast ok. 46% większa. Obecna tarcza papierowa i elektroniczna punktowana 
z dziesiętnymi, jest z pierścieniami od 5, koloru czarnego ma średnicę 50 cm 
i dodatkowo posiada dwie białe linie umiejscowione od 8 na zewnątrz. Tarcza 
finałowa do tej konkurencji ma wyszczególnione Hity (ocena 9,7 i w górę).  

2. Modyfikacje w broni. Do 1932 r. obowiązywała pistolety powtarzalne lub rewolwery 
(long) w Berlinie 1936 r. Niemcy wprowadzili pistolet sylwetkowy na nabój krótki 
(short). Jego nazwa brzmiała Pistolet Dowolny Sylwetkowy, (rękojeść mogła 
posiadać jarzmo, lufa mogła być nawiercona w celu zmniejszenia odrzutu, język 
spustowy był dowolny). Obecnie obowiązuje Pistolet Standard ze spustem 
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jednokilowym i rękojeścią standardową (detale ujęte są w regulaminie ISSF - 
PZSS). 

3. Wprowadzono wielokrotne modyfikacje finałów. Od 44 Mistrzostw Świata w Suhl 
1986 r. startowało 8 zawodników. W obecnym kształcie w finale startuje sześciu 
zawodników, którzy strzelają ośmioseryjny finał. Po czterech seriach odpada 
najsłabszy i po każdej następnej serii, kolejny. W przypadku remisu remisujący 
strzelają aż do skutku Shot Off.  Seria ostatnich dwóch zawodników rozstrzyga 
o zwycięstwie, (detale ujęte są w regulaminie finałów).  
Wprowadzone zmiany miały szereg aspektów, które w większości przytaczam; 
a) humanitarny, 
b) popularyzujący, 
c) wyrównania szans, ujednolicenie broni na standardową, 
d) kompatybilności z innymi konkurencjami nie olimpijskimi, 
e) utrudnienia psychiczne rywalizacji sportowej, 
f) zwiększenie zużycia amunicji startowej. 
Zmiany te, wymuszają konieczność zmodyfikowania szkolenia zawodników tej 

konkurencji z większym zaangażowaniem i obecnością trenera, podczas strzelań 
treningowych. 

 
Polskie osiągnięcia na najważniejszych zawodach sportowych w konkurencjach 
pistoletu sylwetkowego i pistoletu szybkostrzelnego 

Pierwszy sukces w tej konkurencji, na Mistrzostwach Europy w Helsinkach, zdobył 
Czesław Zając – WKS Flota i CWKS Legia Warszawa. Jednak największe sukcesy 
odniósł Józef Zapędzki, strzelec WKS Śląsk Wrocław, który zdobył dwa złote medale 
Olimpijskie. 
1. Mexico, 1968 r.  Ustanawiając nowy rekord olimpijski z wynikiem 593 pkt. 
2. Monachium, 1972 r. Ustanawiając również nowy rekord olimpijski 595 pkt. 

Powyższe sukcesy osiągnięto bez strzelań finałowych. Ogromny udział w tych 
sukcesach miał trener Kazimierz Kurzawski. 

Pierwszym mistrzem świata w tej konkurencji został Adam Kaczmarek z WKS 
Zawisza, wychowanek trenera Jerzego Zarzyckiego, który w 44 Mistrzostwach Świata 
w Suhl wynikiem 597 pkt i występie w finale zagwarantował sobie tytuł mistrza świata, 
wicemistrzem świata w tych zawodach został Andrzej Macur z KS Gwardia Zielona 
Góra wychowanek trenera Mieczysława Kubiaka. Ogromne sukcesy w tej konkurencji 
odniósł Krzysztof Kucharczyk, wychowanek trenera Kazimierza Kurzawskiego, który 
kolejno został wicemistrzem Drużby – Zastępczych Igrzysk Olimpijskich w 1984 r. 
w Moskwie (Polska zbojkotowała Igrzyska w Los Angeles), mistrzem świata w 1994 r. 
w Mediolanie, zajął 4. miejsca na Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie i w Atlancie. 
Były to największe sukcesy Polskich szybkostrzelców. Obecnie do czołowych 
szybkostrzelców świata zaliczyć można Konrada Białka z CWKS Legia i Piotra Daniluka 
z WKS Flota, którzy zajęli 11. I 12. Miejsce na Mistrzostwach Świata w Grenadzie, 
osiągając 579 pkt. (1 pkt zabrakło do ostatniego finalisty). Zespół w składzie: Piotr 
Daniluk, Radosław Podgórski i Damian Klimek w ubiegłym roku zdobyli brązowy medal 
w Mistrzostwach Europy w Osjieku. Piotr Daniluk indywidualnie zajął 7. Miejsce. 
W przedstawionym zarysie osiągnięć ująłem najważniejsze sukcesy i w ostatnich dwóch 
latach dobre występy szybkostrzelców. 
 
Ewolucja zmian w technice i taktyce pistoletu szybkostrzelnego 

Skuteczna technika Józefa Zapędzkiego oraz radzieckich szybkostrzelców, 
Bakałowa, Sulejmanowa, Torszina, Kuzmina i Wochmianina oraz Czecha Faltę, została 
dopracowana przez niemieckich trenerów: Petera Kraneisa i Petera Eizenschmita, 
którzy wykorzystali zdobycze techniczne tego okresu. Zaowocowało to szeregiem 



 Pistolet szybkostrzelny – ewolucja dyscypliny,  nowe tendencje szkoleniowe 97 

 

Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwiązania szkoleniowe), zeszyt nr 11, Wrocław, 2014 

wspaniałych zawodników, z których wymienię tylko niektórych. Mistrz Olimpijski 
z Montrealu Norbert Klar, trzykrotny mistrz Olimpijski Ralf Schumann oraz ostatnio 
wspaniale strzelający Christian Reitz. Wprowadzenie nowych finałów z Hitami (9,7 pkt.) 
spowodowało rozpoczęcie konkursu finałowego od zera, bez zdobytych w konkursie 
Handicapów tak, że faworyci nie zawsze wygrywają. Przykładem tego jest zwycięstwo 
Kubańczyka Leuriesa Pupo na Igrzyskach w Londynie, gdzie faworyt Mistrz Świata 
Rosjanin Aleksy Klimow wygrał konkurs z nowym rekordem świata 592 pkt. (miał 7 pkt. 
przewagi w konkursie nad Leuriesem), lecz w finale zajął dopiero 4. Miejsce. 
Wprowadzenie Pistoletu Standard wyrównało szanse, stąd wielka niespodzianka 
i pierwszy medal w tej konkurencji dla Indii zdobył Kumar Vijay.  

Do końca XX wieku technika prowadzenia Pistoletu Szybkostrzelnego dla 
zawodników praworęcznych zaczynała się od 5 tarczy (złożenie i postawa), a niekiedy 
od środkowej. Analizy i modyfikacji powyższej techniki dokonałem ze względu na 
problemy moich podopiecznych z wjazdem na 2, 4 i 5 tarczę, gdzie były problemy 
techniczne z wytrzymaniem strzału. Wprowadzone zmiany spowodowały postawę 
i skład na 1 tarczę, przejazd ze skrętem w tułowiu na 5 tarczę i złożenie na 5 tarczę 
(wjazd na 5 tarczę ze skosem 5º od pionu czyli 95º od poziomu). Taki układ 
prowadzenia broni ułatwił przejście na 2 tarczę, co powoduje, że jazda pistoletu zostaje 
ułatwiona i szybsza. Zaowocowało to wielkimi sukcesami mojego hiszpańskiego 
wychowanka, który został Mistrzem Świata Juniorów i Mistrzem Europy Seniorów, 
Olimpijczykiem i poprawił rekord Hiszpanii na 591 pkt. w konkursie. Technikę tą 
skopiował Christian Reitz i uzyskał nowy rekord Świata (593 pkt.) w konkursie. Technikę 
tą przyjęło trzech Polskich kadrowiczów, co owocuje to stopniowym wzrostem wyników. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda: 

1. Linia czarna (prowadzenia pistoletu na wysokości tarcz) jest rozpoczęciem składu (wjazd do kąta 
45°) i jest identyczna z linią strzału. 

2. Linia ze strzałkami koloru ciemnego jest to jazda pistoletu. 
3. Linia kropkowana jest to kąt prostopadły tarczy do podłoża. 
4. Trójkąt czarny jest to progresywne ściąganie języka spustowego (dojeżdżam pistoletem, 

dociskam język spustowy, moment zatrzymania momentem strzału). 
5. Wjazd na ostatnią tarczę to prewencja wytrzymania piątego strzału. 

 
Rys. 1. Jazda prowadzenia pistoletu. 

 
 

Czasy oddania pierwszego i piątego strzału. W pistolecie sylwetkowym ze spustem 
dowolnym ściąganie spustu miało krótszą drogę i spust był zdecydowanie lżejszy, ważył 
ok 10% obecnego. W związku z powyższym, czas pierwszego strzału był szybszy 
i wynosił. 

a) serie 8 sek. pierwszy strzał 2,5-2,7 sek.; piąty strzał 7,0-7,2 sek.,  
b) serie 6 sek. pierwszy strzał 1,8-2,0 sek.; piąty strzał 5,4-5,6 sek., 
c) serie 4 sek. pierwszy strzał 1,4-1,5 sek.; piąty strzał 3,7-3,8 sek.  

Kąt α 1-5° 
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Zawody odbywały się do tarcz papierowych i pocisk trafiał w tarczę z opóźnieniem 
ok. 0.1-0.15 sek., a tarcze w seriach szybkich były otwarte 4-4,2 sek. Obecnie wszystkie 
ważne zawody odbywają się do tarcz elektronicznych, które we wszystkich seriach mają 
wydłużony czas 0.2 sek. a pocisk leci od 0.08-0.01 sek. Zmiana czasów otwarcia tarcz 
i utrudnione ściąganie spustu spowodowane zwiększeniem jego wagi i długości, 
wydłużyło zmianę czasów oddania strzałów (progresywne ściąganie języka 
spustowego). Proponowany czas oddania pierwszego i piątego strzału do tarcz 
elektronicznych. 

a) serie 8 sek. pierwszy strzał 2,7-3,0 sek. piąty strzał 7,2-7,5 sek., 
b) serie 6 sek. pierwszy strzał 2,0-2,2 sek. piąty strzał 5,5-5,8 sek., 
c) serie 4 sek. pierwszy strzał 1,6-1,75 sek. piąty strzał 3,85-4,0 sek. 

 
Przykładowy trening szybkostrzelca w okresie przygotowawczym (zimowym) 

Propozycja: 
a) Rozgrzewka typowa dla pistoletu pneumatycznego ok. 30 minut 
b) Trening techniczny ok. 90-120  minut. 

 część precyzyjna z pistoletu pneumatycznego, 40%-50 % czasu 
treningowego, 

 część szybkostrzelna, 30% czasu złożenia bez strzałowe, 
 część szybkostrzelna 20% - 30 % złożenia wytrzymałości szybkostrzelnej  
 ćwiczenia specjalne nadgarstka i ściągania spustu 0-10%  

c) Część końcowa (ćwiczenia korekcyjne, czyszczenie sprzętu) ok. 10-15 minut. 
Celem tego treningu jest technika oddania precyzyjnego strzału i budowanie techniki 

wytrzymałości dynamicznej (oddania złożeniowej serii szybkostrzelnej). 
 
Przykładowy trening szybkostrzelca w okresie przygotowawczym (wiosennym) 

a) Rozgrzewka typowa dla pistoletu szybkostrzelnego ok. 30 minut. 
b) Trening techniczny ok. 90-120 minut. Ok. 150 sztuk amunicji. 

 blok 3 x serie 8 sek. + 4 serie 6 sek. = 35 am. (14 minut strzelanie, 6 minut 
pauza) 

 jeden blok, 2 serie 8 sek. + 2 serie 6 sek. + 3 serie 4 sek. = 35 am. (14 minut 
strzelanie, 6 minut pauza) 

 jeden blok finałowy, 9 serii 4 sek. razem 45 sztuk amunicji.(18 minut 
strzelanie, 9 minut pauza) 

 jeden blok kończący, 3 serie 4 sek. + 2 serie 6 sek. + 2 serie 8 sek. (14 minut 
strzelanie). 

Celem tego treningu technicznego jest utrzymanie pistoletu w fazie strzału (w trakcie 
ściągania języka spustowego). 30 minut praca nad wytrzymałością statyczną lub 
wytrzymałością dynamiczną (złożenia specjalne pistolet szybkostrzelny lub pistolet 
pneumatyczny). 

 
Podsumowanie  

Przedstawiłem Państwu wybrane problemy występujące w Pistolecie 
Szybkostrzelnym po ostatnich modyfikacjach. Biorąc pod uwagę złożoność tej 
najtrudniejszej technicznie i psychicznie konkurencji pistoletowej powyższa praca nie 
obejmuje całości problematyki tej konkurencji, a jedynie obejmuje, z mojego punktu 
widzenia, najważniejsze elementy przygotowania techniki i taktyki strzelania. W trakcie 
przedstawiania tematu na Kursie Doskonalenia Trenerów materiał ten zostanie 
powiększony o wzorcowy skrócony roczny plan szkolenia szybkostrzelców. 

 
 


