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Wstęp 
 

Temat asymetrii poruszany był przez wielu naukowców. Wiele badań wskazuje na to, 
że uprawianie dyscyplin, w których występuje praca jednostronna (szermierka, rzuty 
lekkoatletyczne, strzelectwo, itp.) powoduje nieodwracalne zmiany w naszym organizmie 
(Starosta 1975). 

Jednym z najistotniejszych problemów w teorii sportu jest kwestia naboru i selekcji 
(Kosendiak, 2007). Celem obu tych działań jest wyłonienie jednostek wybitnie 
utalentowanych i posiadających predyspozycje do uprawiania danego sportu. 
Najświeższe publikacje zalecają, aby nabór oraz selekcja miały charakter stopniowego 
procesu. Wiąże się to ze stopniowym usuwaniem z grupy jednostek nierokujących 
pozytywnie, tracących zainteresowanie daną dyscypliną. Dodatkowym utrudnieniem 
w tym procesie jest zróżnicowanie wieku biologicznego poddanych szkoleniu osób. 
Najczęściej myślimy wtedy o wymiarach ogólnych ciała zapominając, że zróżnicowany 
poziom rozwoju prezentują wszystkie układy organizmu, w tym nerwowy, niezwykle 
istotny w strzelectwie sportowym z uwagi na wymogi związane z kształtowaniem 
zdolności koordynacyjnych (Cichos i wsp., 2012). Kosendiak (2007) uważa iż w procesie 
naboru oraz selekcji trener powinien brać pod uwagę głównie dwa czynniki: 
zainteresowanie (a więc czy jest chęć i determinacja do podjęcia systematycznego 
wysiłku) i predyspozycje osobnicze, na które składa się talent sportowy znajdujący 
odzwierciedlenie w kształtowaniu i rozwijaniu wydolności fizycznej oraz szeroko 
rozumianych zdolności motorycznych. 

Ważnym elementem warunkującym poziom zdolności funkcjonalnych zawodnika jest 
jego struktura morfologiczna, w tym skład i budowa ciała. Również cechy bezwzględne 
i proporcje ciała należą do ważnych czynników selekcyjnych w sporcie (Pietraszewska, 
1998), ale ich rola w poszczególnych dyscyplinach i konkurencjach jest różna. W wielu 
dyscyplinach występują zawodnicy o bardzo zróżnicowanej morfologii ciała (np. biegi 
lekkoatletyczne). W innych, z kolei, zespół jest niemal jednorodny pod względem budowy 
somatycznej (np. koszykarze, siatkarze). W strzelectwie  sportowym cechy morfologiczne 
odgrywają drugoplanową rolę, gdyż osiągnięcie sukcesu w tej dyscyplinie sportu nie 
wymaga szczególnych uzdolnień motorycznych. Z kolei na plan pierwszy wysuwają się 
inne cechy jak np. stabilność postawy, zdolność koncentracji czy skupienia. Cichos i wsp. 
(2012) zwrócili uwagę na role wysokiej koordynacji typu ręka – oko w osiąganiu sukcesu. 
Nie bez znaczenia jest jednak poziom posiadanej przez zawodnika wytrzymałości 
i znacznej siły statycznej rąk, uwarunkowanych w dużym stopniu morfologicznie, gdyż 
umożliwiają nieruchome trzymanie broni i kontrolowanie jej odchyleń podczas oddawania 
strzału (Bompa, 1990). 

Ponadto badania zawodników strzelectwa wykazały, że do osiągnięcia sukcesu 
konieczny jest odpowiedni poziom sprawności fizycznej (Anderson, Plecas 2000). 
Składają się na nią nie tylko przygotowanie motoryczne, ale również stan układów 
sercowo-naczyniowego i oddechowego. Zawodnika powinien cechować wysoki poziom 
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zdolności kondycyjnych, a więc odpowiednia siła, wytrzymałość i wydolność fizyczna. Ball 
i wsp. (2003a i b) podkreślają znaczenie odpowiedniego napięcia i siły mięśni oraz 
elastyczności stawów, które to cechy przyczyniają się do zwiększenia możliwości 
stabilnego utrzymywania broni podczas zawodów. 

W pracy przedstawiono charakterystykę morfo-funkcjonalną zawodniczek strzelectwa 
sportowego. W ramach tego zagadnienia zbadano zróżnicowanie występujące między 
karabinierkami i pistoleciarkami. Ponadto oceniono różnice występujące w cechach 
morfologicznych i sile ścisku ręki w aspekcie poziomu sportowego. 
 
Materiał i metody 
 

W badaniach wzięło udział 60 zawodniczek strzelectwa sportowego w tym 29 
karabinierek (20,6 ± 1,66 lat) i 31 pistoleciarek (20,7 ± 2,17 lat). Staż treningowy wynosił 
odpowiednio: 5,62 ± 2,20 i 6,55 ± 2,55. Zarówno wiek jak i długość stażu nie różniły 
badanych grup w stopniu statystycznie istotnym. Wśród karabinierek 16 a pośród 
pistoleciarek 23 osoby mogły poszczycić się posiadaniem klasy sportowej krajowej. Klasę 
mistrzowską krajową posiadały dwie zawodniczki strzelające z karabinu i 4 – z broni krótkiej. 

Zmierzono następujące cechy somatyczne: wysokość ciała (cm), masę ciała (kg), 
wysokość siedzeniową (cm), długość kończyny górnej (cm), długość ramienia (cm), 
długość przedramienia (cm), długość ręki (cm), spoczynkowy obwód klatki piersiowej 
przez punkt mesosternale (cm), największy obwód ramienia (cm), największy obwód 
przedramienia (cm), fałd pod łopatką (mm), fałd na ramieniu (mm), fałd na przedramieniu 
(mm) i fałd nad grzebieniem biodrowym (mm). Ponadto zmierzono przy użyciu 
dynamometru ręcznego siłę ścisku prawej i lewej ręki (kG). W analizie uwzględniono 
średnią z tych dwóch pomiarów.  

Korzystając z odpowiednich równań wyliczono % tłuszczu (Katch & McArdle 1973, 
Brozek i wsp 1963). Ponadto oceniono proporcje ciała za pomocą następujących 
wskaźników: BMI (masa ciała/wysokość ciała2), korpusu ciała (WKC) (wysokość 
siedzeniowa/wysokość ciała), biodrowo-barkowy (WBB) (szerokość bioder/szerokość 
barków) i wskaźnik długości kończyny górnej (WDKG) (długość kończyny 
górnej/wysokość ciała). Długości oraz obwody ramienia, przedramienia i ręki wyrażono 
w odsetkach całkowitej długości kończyny górnej (długość ramienia/długość kończyny 
górnej (WDR), długość przedramienia/długość kończyny górnej (WDPR), długość 
ręki/długość kończyny górnej (WDRE), obwód ramienia/długość kończyny górnej (WMR), 
obwód przedramienia/długość kończyny górnej (WMPR)). Ponadto obliczono wskaźnik 
ręki (WR) (szerokość/długość) i wskaźnik siły względnej (WSW) (siła ścisku/masa ciała). 

Wyliczono także powierzchnie przekroju ramienia (PCR) (w połowie jego długości) 
i przedramienia (PCPR) (w najszerszym miejscu) korzystając z pomiarów obwodów 
i odpowiednich fałdów skórno-tłuszczowych (Fernando i wsp. 2004). Kolejnymi 
obliczonymi parametrami były powierzchnia mięśni (PMR, PMPR) i powierzchnia tłuszczu 
(PTR, PTPR) obu segmentów. Oceniono także udział odsetkowy jaki stanowi 
powierzchnia przypadająca na tkankę tłuszczową w powierzchni przekroju całego 
ramienia (% PTR) bądź przedramienia (% PTPR). 

Wyniki pomiarów oraz obliczeń zanalizowano korzystając z podstawowych metod 
statystycznych. Różnice między grupami oceniono stosując test t Studenta dla prób 
niezależnych. Założenie o równości wariancji w testowanych grupach sprawdzono 
analitycznie z użyciem testu Levene’a. Obliczenia wykonano korzystając z pakietu 
Statistica 12. Poziom rozwoju analizowanych cech w podgrupach posiadających klasę 
sportową i klasę mistrzowską oceniono normalizując cechy na średnią arytmetyczną 
i odchylenie standardowe karabinierek i pistoleciarek. Wyniki zostały przedstawione na 
wykresach. 
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Wyniki 
 

Pistoleciarki dominują wielkością ogólną ciała, chociaż należy odnotować, że 
zróżnicowanie międzygrupowe kształtuje się najczęściej na niskim statystycznie 
nieistotnym poziomie (tab. 1). Tylko szerokość ręki, największy obwód przedramienia 
i grubość fałdu na przedramieniu przyjmują nieznacznie wyższe wartości u karabinierek. 
Statystycznie istotne zróżnicowanie prezentuje masa ciała, szerokość barków i bioder, 
największy obwód ramienia i szerokość fałdu skórno-tłuszczowego pod dolnym kątem 
łopatki. 
 
Tabela. 1. Charakterystyka statystyczna cech bezwzględnych i wskaźników proporcji ciała 

zawodniczek strzelectwa sportowego 
 

GRUPA 
KARABINIERKI PISTOLECIARKI 

p 
M SD M SD 

Zmienne 
Wysokość ciała (cm) 164,74 4,66 166,15 6,17 0,320 
Masa ciała (kg) 57,45 6,10 62,27 9,17 0,020 
Wysokość siedzeniowa (cm) 88,13 2,61 88,64 3,16 0,494 
Długość kończyny górnej (cm) 71,31 2,79 71,47 3,29 0,840 
Długość ramienia (cm) 30,52 1,57 30,59 1,64 0,866 
Długość przedramienia (cm) 23,70 1,36 23,39 1,44 0,383 
Długość ręki (cm) 17,08 0,95 17,48 0,74 0,067 
Szerokość barków (cm) 35,99 2,06 37,07 1,80 0,034 
Szerokość bioder (cm) 27,49 1,99 28,63 1,54 0,014 
Szerokość ręki (cm) 7,71 0,62 7,67 0,35 0,786 
Obwód klatki piersiowej (sp.) (cm) 85,42 4,37 87,12 5,40 0,183 
Obwód ramienia (cm) 25,78 2,11 27,13 2,54 0,029 
Obwód przedramienia (cm) 23,30 1,11 23,41 1,36 0,718 
Fałd pod łopatką (mm) 11,10 3,05 14,32 5,85 0,010 
Fałd na ramieniu (mm) 11,33 4,68 12,05 3,58 0,501 
Fałd na przedramieniu (mm) 5,43 2,18 4,84 1,26 0,195 
Fałd nad. grzebieniem biodrowym (mm) 13,82 6,77 14,64 6,32 0,628 
% tłuszczu 20,58 4,47 21,78 4,58 0,306 
Siła ścisku ręki (kG) 25,78 9,59 29,57 4,84 0,071 

Wskaźniki 
BMI 21,18 2,21 22,50 2,62 0,039 
Korpusu ciała 53,51 1,39 53,37 1,24 0,669 
Biodrowo-barkowy 76,53 5,82 77,32 3,66 0,522 
Długości kończyny górnej 43,28 0,84 43,00 0,78 0,195 
Długości ramienia 42,80 1,35 42,81 1,03 0,997 
Długości przedramienia 33,24 1,30 32,72 1,04 0,087 
Długości ręki 23,96 1,07 24,48 0,73 0,029 
Szerokościowo-długościowy ręki 74,62 6,08 72,97 3,72 0,245 
Umięśnienia ramienia 36,23 3,52 37,98 3,32 0,050 
Umięśnienia przedramienia 32,72 2,00 32,78 1,73 0,890 
Siła względna 45,63 7,23 47,96 7,82 0,519 

 
Wyliczone wskaźniki antropologiczne umożliwiają charakterystykę proporcji ciała 

badanych kobiet. Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, że karabinierki 
cechuje dłuższy korpus ciała i kończyna górna w relacji do wysokości ciała. Dominują 
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również relatywną długością przedramienia oraz szerszymi rękoma w stosunku do ich 
długości. Pistoleciarki cechuje masywniejsza sylwetka ciała, jakkolwiek należy 
odnotować, że w obu grupach proporcje wagowo-wzrostowe kształtują się przedziale 
wartości prawidłowych zgodnie z klasyfikacją WHO. Zawodniczki z omawianej grupy 
charakteryzują szersze biodra w relacji do szerokości barków, dłuższe ręce w relacji do 
długości kończyny górnej, masywniejsze ramie oraz większa siła względna. Również 
udział odsetkowy masy tłuszczu kształtuje się u pistoleciarek na wyższym poziomie. 
Podobnie jak to odnotowano omawiając cechy bezwzględne, zróżnicowanie między 
zawodniczkami poszczególnych specjalności strzelectwa sportowego kształtuje się na 
niskim poziomie. Tylko wskaźnik BMI oceniający masywność sylwetki i relatywna długość 
ręki wykazują statystycznie znaczące różnice. 

W kolejnej tabeli (tab. 2) przedstawiono wyniki analizy statycznej dotyczące struktury 
ramienia i przedramienia. W tym celu wyliczono powierzchnię całkowitą każdego 
segmentu z osobna, powierzchnię mięśni i powierzchnię tłuszczu. Pistoleciarki cechuje 
znamiennie większa powierzchnia przekroju poprzecznego ramienia i powierzchnia 
mięśni. Wyliczona powierzchnia tłuszczu ramienia jak również jej wielkość odsetkowa nie 
różnią znacząco zawodniczek z obu grup. Należy odnotować, że w grupie pistoleciarek 
obie wymienione cechy kształtują się na wyższym poziomie.  
 
 

Tabela. 2. Charakterystyka statystyczna struktury ramienia i przedramienia zawodniczek 
strzelectwa sportowego 

 

GRUPA 
KARABINIERKI PISTOLECIARKI 

p 
M SD M SD 

Powierzchnia ramienia (cm2) 525,20 87,20 582,74 109,51 0,028
Powierzchnia mięśni ramienia (cm2) 389,97 61,88 431,52 80,62 0,029
Powierzchnia tłuszczu ramienia (cm2) 135,23 61,24 151,23 50,43 0,268
% tłuszczu na ramieniu 25,18 8,58 25,69 6,49 0,792
Powierzchnia przedramienia (cm2) 426,97 40,91 431,69 49,87 0,689
Powierzchnia mięśni przedramienia (cm2) 366,97 40,25 377,64 46,56 0,345
Powierzchnia tłuszczu przedramienia (cm2) 60,00 23,91 54,05 14,33 0,238
% tłuszczu na przedramieniu 14,00 5,17 12,55 3,19 0,189

 
Zróżnicowanie międzygrupowe cech strukturalnych przedramienia jest mniejsze 

i żadna z różnic nie osiąga progu statystycznej istotności. Zarówno powierzchnia 
przekroju poprzecznego przedramienia, jak i powierzchnia masy mięśni osiągają wyższe 
wartości u pistole ciarek. Inaczej niż to miało miejsce w przypadku ramienia, powierzchnia 
tłuszczu jest większa u karabinierek. 

Karabinierki posiadające klasę mistrzowską w porównaniu z niżej sklasyfikowanymi 
wyróżniają się nieco większą wysokością ciała, dłuższą i szerszą ręką, większą 
szerokością bioder, większym obwodem przedramienia i większą siłą ścisku rąk. 
Natomiast otłuszczenie podskórne kształtuje się na poziomie niższym niż w całej grupie.  

Pistoleciarki prezentujące wśród badanych najwyższy poziom kompetencji 
sportowych wyróżniają się mniejszą wysokością siedzeniową, skróconą kończyną górną, 
ale wydłużoną ręką, szerszymi biodrami i dużym obwodem przedramienia. Ponadto 
cechuje je większa siła statyczna ręki.  
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Ryc. 1. Wartości unormowane cech somatycznych zawodniczek z klasą mistrzowską (▬) 

i z klasą sportową ( - - - ) w grupie karabinierek (a) i pistoleciarek (b) 
 

Karabinierki z klasą mistrzowską cechuje masywniejsza sylwetka, szersze biodra 
w odniesieniu do barków, dłuższa ręka w relacji do długości całej kończyny, krępe 
przedramię, szersza ręka w stosunku do długości oraz większa siła względna (ryc. 2). 
Pistoleciarki z klasą mistrzowską charakteryzuje skrócony korpus ciała w odniesieniu do 
wysokości oraz mniejsza względna długość kończyny górnej i ramienia. Ponadto mają 
szersze biodra w odniesieniu do barków, relatywnie dłuższą rękę, masywniejsze 
przedramię jak również większą silę ścisku rąk.  

 

a b 
Ryc. 2. Wartości unormowane wskaźników proporcji zawodniczek z klasą mistrzowską (▬) 

i z klasą sportową (- - -) w grupie karabinierek (a) i pistoleciarek (b) 
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Legenda:  
BMI (masa ciała/wysokość ciała2),  
WKC (wysokość siedzeniowa/wysokość ciała),  
WBB (szerokość bioder/szerokość barków)  
WDKG (długość kończyny górnej/wysokość ciała)  
WDR (długość ramienia/długość kończyny górnej),  
WDPR (długość przedramienia/długość kończyny górnej),  
WDRE (długość ręki/długość kończyny górnej),  
WMR (obwód ramienia/długość kończyny górnej),  
WMPR (obwód przedramienia/długość kończyny górnej),  
WR (szerokość ręki/długość ręki),WSW (siła ścisku/masa ciała) 
 

 
a b 

Ryc. 3. Wartości unormowane cech strukturalnych ramienia i przedramienia zawodniczek z 
klasą mistrzowską (▬) i z klasą sportową (- - -) w grupie karabinierek (a) i pistoleciarek (b) 

 
Legenda:  
PCR (powierzchnia całkowita przekroju ramienia),  
PMR (powierzchnia przekroju mięśni ramienia),  
PTR (powierzchnia przekroju tłuszczu ramienia),  
PCPR (powierzchnia całkowita przekroju przedramienia),  
PMPR (powierzchnia przekroju mięśni przedramienia),  
PTPR (powierzchnia przekroju tłuszczu przedramienia) 

 

Struktura ramienia karabinierek posiadających klasę sportową w nieznacznym 
stopniu odbiega od średnich dla całej grupy. Z kolei dwie zawodniczki prezentujące 
wyższy poziom kompetencji sportowych wyróżnia większe pole przekroju mięśni ramienia 
i redukcja jego otłuszczenia. Jeszcze wyraźniej opisana tendencja jest zaznaczona 
w przypadku przedramienia. Wśród pistoleciarek z klasą sportową obserwuje się wyższe 
niż w całej grupie wartości pola przekroju ramienia i mięśni ramienia. Powierzchnia 
całkowitego przekroju przedramienia jak i powierzchni mięśni jest zbliżona do 
charakterystycznej dla całej grupy, natomiast zaznacza się tendencja do redukcji 
otłuszczenia. Zawodniczki z klasą mistrzowską odbiegają wyższym poziomem 
otłuszczenia ramienia i większym umięśnieniem przedramienia oraz mniejszym 
umięśnieniem ramienia.  
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Dyskusja 
 

W wyniku przeprowadzonej analizy zróżnicowania między zawodniczkami badanych 
specjalności strzelectwa sportowego odnotowano tendencje do występowanie dominacji 
pistoleciarek w ogólnych wymiarach ciała, co znajduje przełożenie na masę ciała, 
szerokość barków i bioder, wielkości analizowanych obwodów i otłuszczenie pod łopatką. 
Ten wynik znajduje częściowe potwierdzenie w badaniach Gajewskiej-Stańda (za: 
Drozdowski, 1984). Autorka wykazała, że szczególnie diagnostycznymi cechami 
w doborze kandydatów do specjalizacji w strzelaniu z pistoletu są: ciężar ciała, głębokość 
klatki piersiowej, obwód klatki piersiowej przy maksymalnym wdechu, obwód bioder 
i brzucha, długość tułowia, szerokość barków, obwody ramienia i przedramienia, długość 
ramienia i przedramienia, szerokość i obwód dłoni oraz obwód ręki przez palce. Podobnie 
jak w badaniach własnych, we wspomnianej pracy charakterystyczny dla kandydatów na 
karabiniarzy okazał się największy obwód przedramienia obok długości tułowia, 
głębokość klatki piersiowej, szerokości miednicy, obwodu brzucha, długości ramienia 
i przedramienia. 

Przedstawione wcześniej tendencje zaznaczają się wyraźniej w proporcjach ciała, 
zwłaszcza w tych wskaźnikach, które wytrącają wpływ wysokości ciała. W tym ujęciu 
karabinierki cechują wyraźnie dłuższy korpus ciała i kończyna górna, co jest cechą 
korzystną, gdyż pozwala na lepszą stabilizację broni podczas strzelania (Burdukiewicz 
i wsp. 2012). Z kolei pistoleciarki charakteryzują szersze biodra w relacji do szerokości 
barków, dłuższe ręce w relacji do długości kończyny górnej i masywniejsze ramię. 
Podobne prawidłowości odnotowano w innym opracowaniu. Wśród zawodników płci 
męskiej, podobnie jak u badanych kobiet, odnotowano obok skrócenia kończyny górnej 
wyraźne zmniejszenie długości ramienia i przedramienia (Burdukiewicz i wsp. 2014). 
Ręka natomiast okazała się względnie większym odcinkiem. Te specyficzne proporcje 
segmentów kończyny górnej obserwowane u karabinierek i pistoleciarek można 
interpretować jako wyraz ukierunkowanej selekcji do poszczególnych specjalności 
strzeleckich. 

Anderson i Plecas (2000) stwierdzili występowanie istotnych korelacji między celnością 
a siłą ścisku ręki i obwodem przedramienia, co znalazło potwierdzenie w dominacji 
pistoleciarek w rozwoju umięśnienia przedramienia i wynikach uzyskanych za pomocą 
dynamometru ręcznego. Występowanie zależności między celnością strzałów a siłą ścisku 
ręki u kobiet stwierdzili również Charles i Copay (2001). Jednak Rodd i wsp. (2008) badając 
policjantów zauważyli, że zwiększenie siły ręki przekłada się na celność tylko do pewnego 
momentu co oznacza, że istnieją inne czynniki wpływające na skuteczność strzelającego.  

Wyższy poziom kompetencji sportowych wiąże się z pogłębieniem różnic w niektórych 
cechach. Te parametry można uznać za charakterystyczne dla poszczególnych 
specjalności. U karabinierek są to wysokość i masa ciała, szersze biodra, dłuższa 
i szersza ręka, masywniejsze przedramię, zredukowane otłuszczenie i większa siła 
względna. Pistoleciarki prezentujące wyższy poziom kompetencji sportowych wyróżniają 
się większą wysokością ciała, skróceniem korpusu ciała, krótką kończyną górną 
i wyraźnie wydłużoną ręką, szerszymi biodrami i dużym obwodem przedramienia. 
Podobnie jak karabinierki, cechuje je większa siła ścisku ręki. W strukturze ramienia 
i przedramienia, w obu specjalnościach strzeleckich, wraz ze wzrostem kompetencji 
sportowych obserwuje się zwiększenie umięśnienia ramienia i przedramienia oraz 
redukcję otłuszczenia.  

Podobne prawidłowości w kształtowaniu się różnic w morfologii ciała w zależności od 
prezentowanego poziomu sportowego odnotowała Pietraszewska i wsp. (2016). 
Siatkarze prezentujący wyższe kompetencje zawodnicze wyróżniali się większym 
umięśnieniem i niższą zawartością tłuszczu.  
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Reasumując należy stwierdzić, że obserwowane zróżnicowanie w zakresie proporcji 
ciała zawodniczek strzelectwa sportowego wynika z używania różnego rodzaju broni 
wymuszającej przyjmowanie specyficznej postawy strzeleckiej. Wyższy poziom sportowy 
wiąże się ze zwiększeniem umięśnienia ramienia i przedramienia oraz redukcją 
otłuszczenia, jak również z pogłębieniem różnic w cechach, które można uznać za 
diagnostyczne dla poszczególnych specjalności. 
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