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Wytrzymałość statyczna w pistolecie a forma sportowa 
 
 
Wprowadzenie 
 

Szanowni Państwo w artykule tym pragnę przedstawić swoje spostrzeżenia 
praktyczne dotyczące wpływu przygotowania wytrzymałości ogólnej i specjalnej na 
osiągnięcie oraz utrzymanie wysokiej i stabilnej formy zawodników pistoletu. Ten istotny 
problem przygotowań ujęty jest także w czołowych publikacjach teoretyków sportu. Wielu 
zawodników i szkoleniowców nie docenia oraz lekceważy ten aspekt przygotowań. 
Niejednokrotnie widać to po dobrych wstępnych wynikach, po których zaczynają się 
pogarszać wyniki spowodowane brakiem wytrzymałości statycznej. W rocznym planie 
treningowym wytrzymałość ogólna kształtuje się w trzech fazach: 

a) Wytrzymałość tlenowa 
b) Wytrzymałość tlenowa i specjalna 
c) Wytrzymałość specjalna 
Wytrzymałość tlenowa kształtuje się w fazie przejściowej i na początku fazy 

przygotowawczej (2-3 pierwsze miesiące).  
Każda dyscyplina sportu wymaga opracowania ćwiczeń w kształtowaniu wytrzymałości, 

ale wytrzymałość tlenową można zbudować i doskonalić poprzez użycie jednolitych 
i niezmiennych ćwiczeń o średniej intensywności np. wolna jazda rowerem lub bieg na 
długich dystansach czy intensywny interwałowy trening ogólnowzmacniający na siłowni. 
Wytrzymałość specjalną z strzelania z pistoletu podzielić można na dwie grupy: 

a) Wytrzymałość precyzyjna  
b) Wytrzymałość prędkościowa 
Wytrzymałość specjalna w strzelaniu precyzyjnym z pistoletu powinna zapewnić 

zdolność do ciągłej i skutecznej pracy przez długi czas. Natomiast wytrzymałość 
prędkościowa powinna zagwarantować zdolność do powtarzania ruchów wykonywanych 
z dużą określoną prędkością np. część ruchoma pistoletu sportowego i centralnego 
zapłonu (2,7-3,0 sek. każdy strzał) oraz pistoletu szybkostrzelnego (1,5-1,7 sek. 
w najszybszych seriach i seriach finałowych).  

Bazą przygotowania wytrzymałości specjalnej jest wytrzymałość ogólna, co wielu 
trenerów i zawodników Kadry Narodowej nie do końca akceptuje i uznaje. W celu 
przybliżenia tego problemu oraz przekonania niedowiarków, pragnę przedstawić swoją 
propozycję treningu z uwzględnieniem kształtowania i utrzymywania wytrzymałości 
ogólnej i specjalnej. 
 
Rozwój wytrzymałości ogólnej 
 

Rozwój wytrzymałości tlenowej daje następujące korzyści dla zawodnika: 
 Poprawa czynności układu sercowo - oddechowego 

– zwiększenie gęstości naczyń włosowatych, co zwiększa sprawność 
dostarczania tlenu i substancji odżywczych do tkanek; 

– zwiększenie stężenia hemoglobiny, licznych czerwonych ciałek krwi i objętość 
krwi; 

– obniżenie tętna submaksymalnego i spoczynkowego ciśnienia krwi; 
– zwiększenia maksymalnej mocy tlenowej (VO2 max); 
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– zwiększenie minutowej pojemności serca; 
– zwiększenie objętości wyrzutowej serca; 
– zwiększenie przepływu krwi przez pracujące mięśnie; 
– zwiększenie wymiany tlenu w płucach; 
– obniżenie submaksymalnej szybkości oddychania. 

 Poprawa czynności układu mięśniowo – szkieletowego  
– zwiększenie liczby włókien typu I; 
– zwiększenie stężenia enzymów tlenowych; 
– zwiększenie gęstości i rozmiarów mitochondriów; 
– zwiększenie stężenia mioglobiny; 
– zwiększenie wytrzymałości mięśniowej (Bompa, Haff 2010). 

Wytrzymałość ogólna jest podstawą do przygotowania zawodnika w każdej 
dyscyplinie sportowej.  
 
Wytrzymałość tlenowa i specjalna  

Jest częścią treningu wytrzymałości ogólnej. Stosuje się ją w końcowej części okresu 
przygotowawczego. W tej fazie treningu wytrzymałość kształtuje się poprzez 
zastosowanie treningu jednolitego, naprzemiennego lub interwałowego o krótkim i długim 
czasie trwania. W pierwszej części tej fazy głównym celem jest wytrzymałość tlenowa, 
natomiast w późniejszej ważniejsza staje się wytrzymałość specjalna, osiągana poprzez 
zastosowanie treningu interwałowego o wysokiej intensywności lub metod interwałowych 
specyficznych dla danej dyscypliny.  

 
Trening wytrzymałości specjalnej 

Skupienie się na rozwoju wytrzymałości specjalnej umożliwia przenoszenie efektów 
treningowych, co w rocznym planie treningowym przekłada się na poprawę wyników 
osiąganych w fazie zawodów. Ma ona na celu płynne przejście do wytrzymałości 
specjalnej (perfekcjonizmu). Trening wytrzymałości specjalnej pokrywa się z fazą 
przedstartową i startową w rocznym planie startów.  
 
Proponowane ćwiczenia wytrzymałości  
 
1) Złożenie wytrzymałościowe ~ 6-10” 

 
2) Złożenie „wytrzymałości bazowej”  ~10-13” 

 
3) Złożenie „wytrzymałości krótkiej” 16-20 ” 

 
4) Złożenie „wytrzymałości długiej” 24-30 ” 

 
Ryc. 1-4. Ćwiczenia wytrzymałości precyzyjnej (statycznej) okresu przygotowawczego. 
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Proponowane ćwiczenia wytrzymałości szybkościowej  
 

 
 

Ryc. 5. Złożenia wytrzymałości szybkościowej pistolet szybkostrzelny.  
Złożenie pojedyncze (wjazd do 6 tarczy + powrót) 

 
Legenda: 

1. Linia zielona (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 koloru jasnego jest to kąt prostopadły tarczy do podłoża. 
4. Trójkąt czerwony jest to progresywne ściąganie języka spustowego (dojeżdżam pistoletem, 

dociskam język spustowy, moment zatrzymania momentem strzału). 
 

 
 

Ryc. 6. Złożenie wytrzymałości szybkościowej – „podwójne”. 

 
 

 
Ryc. 7. Złożenie wytrzymałości szybkościowej – „potrójne”. 
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Złożenie wytrzymałości szybkościowej pistolet sportowy i centralnego zapłonu. 
 

 
Ryc. 8. Maksymalna ilość złożeń (10). 

 

1. Sześć wjazdów do rejonu celowania 
2. Siedem wjazdów do rejonu celowania 
3. Osiem wjazdów do rejonu celowania 
4. Dziewięć wjazdów do rejonu celowania 
5. Dziesięć wjazdów do rejonu celowania. 
Proponuję pięć rodzajów złożeń wytrzymałości szybkościowej przedstawionych na 

rycinie nr 8. 
 

Przedstawione ćwiczenia nie wymagają odbywania ich na strzelnicy, można 
wykonywać je na prowizorycznej strzelnicy (np. w domu) z broni pneumatycznej a także 
z kulowej. Obciążenia w stosunku do treningu strzeleckiego mogą się kształtować 
następująco: 

a) Wstępny okres przygotowawczy – od 50-75 % (zwłaszcza z broni kulowej) 
b) Okres przedstartowy – 30-50 % (zwłaszcza z broni kulowej) 
c) Okres startowy – 20-30 % 
Dla zawodników studiujących trening wytrzymałości technicznej proponuje od 40-80% 

w okresie dużych obciążeń nauką. Pozwoli to zawodnikom zachować formę sportową.  
 

Propozycja treningu w okresie przygotowawczym. 
Czas przygotowawczy (rozgrzewka)  
TP – czas przygotowawczy krótki 20-30 min.   

A) rozgrzewka fizyczna 10 min.   
B/C) Techniczno-mentalna od 10-20 min. 

TT – czas pracy technicznej 120 min.   
40 min. strzelanie z pistoletu pneumatycznego układ skupienia  
40 złożeń wytrzymałości precyzyjnej (po 10 w każdym patrz: rycina 1-4) 

TR – czas odnowy, ćwiczeń korekcyjnych i relaksacyjnych ok 10 min. 
Celem ćwiczeń wytrzymałościowych jest zbudowanie wytrzymałości statycznej. 

 
Ćwiczenia wytrzymałości specjalnej  

 
Ryc. 9. Schodki.  

 

Ryc. 10. Ósemka podwójna. 

3"

Ćwiczenie w rejonie celowania 3-5 schodków 20-30"
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Ryc. 11. Motyl. 

 

Ryc. 12. Koperta. 

 
Ryc. 13. Sinusoida malejąca.  

 

Ryc. 14. Sinusoida rosnąca.  

Zawodnicy kreślą linią celowania jak najmniejsze rysunki przedstawione na rycinach.  
 

Przykładowy trening w okresie przedstartowym 
TP – czas przygotowawczy ok 30-40 min.  

A – część fizyczna 10-15 min  
B/C – część techniczno – mentalna 20-25 minut  

TT – czas treningowy 150 min. 90 min. strzelanie z pistoletu pneumatycznego i 60 minut 
złożenia z pistoletu dowolnego. 

TR – 15 min. ćwiczeń korekcyjnych i relaksu oddechowego. 
Celem złożeń w powyższym treningu jest doskonalenie wytrzymałości technicznej. 

 
Przykładowy trening w okresie startowym 

TP – ok. 40-60 min.  
TT – ok. 90 min. 75 min. strzelania + 15 min. złożeń wytrzymałości bazowej 
TR – ok. 10-15 min.  

Celem złożeń w powyższym treningu jest podtrzymanie wytrzymałości statycznej 
w utrzymaniu pistoletu.  
 
Podsumowanie 

Przedstawiony materiał szkoleniowy nie wyczerpuje w całości problemu 
wytrzymałości ogólnej i specjalnej. Artykuł ten ma za zadanie w pewien sposób przybliżyć 
i przedstawić temat wytrzymałości specjalnej w sposób przystępny dla każdego trenera 
i zawodnika. W trakcie prezentowania tego artykułu z pewnością wyjaśnię szczegółowo 
rolę i zadania treningu wytrzymałościowego w rocznym cyklu szkoleniowym zawodnika. 
Mogę tylko podkreślić, że szkoleni przeze mnie zawodnicy, którzy ten temat realizowali 
z zaangażowaniem osiągnęli i osiągają wyniki na najwyższym poziomie światowym np. 
Pablo Carrera, Jorge Lames, Sonia Franquet, Piotr Daniluk i inni. 

Wyrażam nadzieję, iż powyższy temat ujęty w tym artykule zainteresuje szersze grono 
trenerów i zawodników nie tylko Kadry Narodowej. 
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