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Udział kobiet w kwalifikacjach do Igrzysk Olimpijskich 
 – Rio De Janeiro 2016 – 

 w konkurencjach pistoletowych 
 
 

Kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich 2016 rozpoczęły się od Mistrzostw Świata 
w Granadzie we wrześniu 2014 roku. Kolejne szanse na miejsca olimpijskie to cztery 
Puchary Świata w 2015 roku, Pierwsze Igrzyska Europejskie i kontynentalne Mistrzostwa. 
Dla zawodników europejskich kwalifikacje zakończą się w lutym 2016 roku na 
Mistrzostwach Europy w strzelaniach pneumatycznych w Györ (Węgry). 52 miejsca 
olimpijskie w konkurencjach pistoletu kobiet, zostały podzielone wśród imprez 
kwalifikacyjnych, poniżej tabela z wykazem ilości miejsc do zdobycia na danym starcie 
(tab. 1). 

Tab. 1. System kwalifikacji olimpijskich 

   ilość miejsc olimpijskich do zdobycia 
   pistolet pneumatyczny pistolet sportowy 
Mistrzostwa Świata Granada (ESP) 2014 6 5 
Puchar Świata Changwong (KOR) 2015 3 2 
Puchar Świata Fort Benning (USA) 2015 3 2 
Puchar Świata Monachium (GER) 2015 3 2 
Puchar Świata Gabala (AZE) 2015 3 2 
Igrzyska Europejskie Baku (AZE) 2015 1 1 
Mistrzostwa Europy     3 2 
Mistrzostwa Azji     2 3 
Mistrzostwa Ameryki 
Południowej     

1 1 

Mistrzostwa Ameryki 
Północnej     

1 1 

Mistrzostwa Oceanni     1 1 
Mistrzostwa Afryki     1 1 
Gospodarz     1  
   29 23 

 

W artykule głównie zostaną przeanalizowane starty w imprezach rangi światowej – 
Mistrzostwa Świata i Puchary Świata, aby prześledzić udział oraz poziom wynikowy 
zawodniczek w tych poszczególnych zawodach. 

 
W pięciu startach rangi światowej brało udział (z ukończonym startem) 265 

zawodniczek z 81 państw. W pistolecie sportowym startowało 175, a pneumatycznym 
237 kobiet. 89 zawodniczek strzelało w konkursie tylko pistolet pneumatyczny, 28 tylko 
pistolet sportowy, a 148 wystartowało w obu konkurencjach. Wskazywałoby to na fakt, że 
nieco powyżej 55 % startujących zawodniczek jest uniwersalnych, dwu-konkurencyjnych, 
a 45% specjalizujących się w jednej konkurencji lub wystawianych tylko do jednej ze 
względu na słabszy poziom wynikowy w drugiej (ryc. 1). 
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Ryc. 1. Liczba zawodniczek strzelających poszczególne konkurencje. 

 
Na ryc. 2 widać frekwencję w poszczególnych imprezach – najbardziej obsadzony był 

Puchar Świata w Monachium i Mistrzostwa Świata, widać też liczniejszą obsadę 
w pistolecie pneumatycznym niż w pistolecie sportowym. Dodać należy, że dany kraj we 
wszystkich startach mógł wystawić maksymalnie trzy zawodniczki w konkursie. 
 

 
Ryc. 2. Udział zawodniczek w poszczególnych imprezach. 

 
265 zawodniczek startowało z różną frekwencją na zawodach, poniżej rozkład ich udziału 

w poszczególnych imprezach i konkurencjach wyznaczony ilością startów (rys 3 i 4). 

  
Ryc. 3. Udział zawodniczek w zwodach 

(pistolet pneumatyczny). 
Ryc. 4. Udział zawodniczek w zwodach 

(pistolet sportowy). 
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Z przedstawionych wykresów widać, że znaczna ilość zawodniczek wystartowała tylko 
raz w którejś z analizowanych imprez – 44% ze startujących w pistolecie pneumatycznym 
i 37% w pistolecie sportowym. Natomiast najmniej jest zawodniczek które wystartowały 
cztery i pięć razy – 17% w pistolecie pneumatycznym i 29% w pistolecie sportowym. Taki 
rozkład może mieć przyczyny taktyczne, ekonomiczne, bądź potencjału zawodniczek jakim 
dysponują poszczególne reprezentacje. 

Dla porównania zawodniczki polskie (5) uczestniczące w kwalifikacjach startowały 
odpowiednio: 

 trzy zawodniczki – cztery razy (przy czym dwie w Mistrzostwach Świata jako 
juniorki) 

 jedna zawodniczka – trzy razy 
 jedna zawodniczka – dwa razy 

Wynikało to z poziomu sportowego zawodniczek oraz z założeń taktycznych w planie 
startowym na sezon 2014/2015. 

 
Poniżej rozkład wynikowy osiągnięty przez wszystkie zawodniczki na pięciu 

analizowanych imprezach. Najczęściej osiąganym wynikiem w pistolecie sportowym był 576 
pkt, najwyższym 592 i najniższym 488 co już nie jest ujęte na wykresie (wyników poniżej 550 
pkt zanotowano 32) – ryc. 5. 

 
Rys. 5. Rozkład wyników w pistolecie sportowym. 

 
W pistolecie pneumatycznym natomiast najczęściej strzelono wynik 376 pkt. Najwyższy 

jaki został osiągnięty to 390 pkt., najniższy 347 pkt (ryc. 6.). 
 

 
Ryc. 6. Rozkład wyników w pistolecie pneumatycznym. 
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Zdobycie miejsc olimpijskich zwykle odbywało się po walce w finale. Poniżej zakresy 
wynikowe jakie były osiągane w finałowych ósemkach podczas poszczególnych zawodów, 
wyznaczone wynikami miejsca pierwszego i ósmego wchodzącego do finału. Widać na nich, 
że poziom pierwszego miejsca nieco się podwyższał, a ósmego raczej był jednostajny 
(ryc. 7 i 8). 

 

 
Ryc. 7. Zakres wyników w pistolecie sportowym. 

 

 
Ryc. 8. Zakres wyników w pistolecie pneumatycznym. 

 
33 zawodniczki zdobyły miejsca olimpijskie w Mistrzostwach Świata i Pucharach Świata. 

32 podczas walki w finale, jedna zawodniczka zdobyła kwalifikację olimpijską zajmując 
miejsce poza finałem (pistolet pneumatyczny - Gabala 2015). Ich wiek rocznikowo jest 
przedstawiony na ryc. 9-11. 
 

 
Ryc. 9. Rozkład wieku zawodniczek z QP. 
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Ryc. 10. Rozkład wieku zawodniczek z QP w pistolecie sportowym. 

 

 
Ryc. 11. Rozkład wieku zawodniczek z QP w pistolecie pneumatycznym. 

 
Większość zawodniczek jest między 18 a 28 rokiem życia. Najstarsze zawodniczki są 

w wieku 45-50 lat. 
 
Ryc. 12-15 przedstawia rozkłady wszystkich wyników zawodniczek, które zdobyły 

miejsca olimpijskie i wyników, którymi dostały się do finału i wywalczyły QP. 
 

 
Ryc. 12. Rozkład wyników w pistolecie pneumatycznym. 
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Ryc. 13. Rozkład wyników zdobywających QP w pistolecie pneumatycznym. 

 
Najwięcej strzelono wyników 382, ale tylko 4 z nich uzyskały miejsca olimpijskie.  

 

 
Ryc. 14. Rozkład wyników w pistolecie sportowym. 

 

 
Ryc. 15. Rozkład wyników zdobywających QP w pistolecie sportowym. 

 
W pistolecie sportowym wyniki przy których zdobyto miejsca olimpijskie to 582 i wyżej. 
 
Ryc. 16-17 przedstawiają ilościowy udział zawodniczek zdobywających QP w startach 

kwalifikacyjnych. Tutaj widać, że większość zawodniczek startuje od trzech do pięciu razy, 
co daje odwrotny obraz niż przy ogólnej liczbie startujących. Natomiast wykres ilości 
strzelających poszczególne konkurencje pokazuje, że proporcja się zmieniła w kierunku 
uniwersalności zawodniczek i strzelania obu konkurencji niż w kierunku specjalizacji. 
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Ryc. 16. Udział zawodniczek w zawodach 

 

 
Ryc. 17. Ilość strzelających poszczególne konkurencje. 

 
Kolejne wykresy obrazują poziom wynikowy zawodniczek zdobywających miejsca 

olimpijskie w poszczególnych imprezach (ryc. 18-27). 
 

  
Ryc. 18 Ryc. 19 

  
Ryc. 20 Ryc. 21 
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Ryc. 22 Ryc. 23 

  
Ryc. 24 Ryc. 25 

 
Ryc. 26 Ryc. 27 

 
Analizując powyższe wykresy można zobaczyć, że tylko pojedyncze zawodniczki 

utrzymywały wysoki, dosyć równy poziom wynikowy podczas przytaczanych tu startów. Inne 
potrafią mieć około dwudziesto punktowe różnice w osiąganych wynikach. 

 
Podsumowując przegląd przytoczonych danych można stwierdzić, że zawodniczki 

najskuteczniejsze i zdobywające miejsca olimpijskie startowały w większości imprez 
kwalifikacyjnych i z różnym poziomem wynikowym.  Są to zawodniczki zarówno bardzo 
młode jak i starsze z dużym doświadczeniem, w większości strzelające obie konkurencje. 

 
 

 


