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Trzy filary sukcesu 
 
 

Poziom sportowy we wszystkich dyscyplinach strzeleckich zbliżył się do maksimum. 
Coraz więcej krajów, a tym samym zawodników profesjonalnie podchodzi do treningu. 
Wszyscy mają dostęp do najwyższej klasy sprzętu, broni i amunicji, a tym samym sukces 
będzie zależał od tego jak jest zorganizowany i przeprowadzony proces szkolenia i jakie 
będą stosowane metody, formy oraz środki treningowe. 

 
 
Aby odnieść sukces w zawodach, strzelec 

musi dysponować nienaganną techniką, być 
sprawnym fizycznie oraz musi umieć radzić 
sobie z emocjami jakie powstają u niego 
podczas startu. 

Te trzy „filary” musza być równomiernie 
rozwijane i trenowane. Brak jednego z nich lub 
słabość któregoś z nich powoduje, że zawodnik 
może nie udźwignąć ciężaru całego treningu 
bądź zawodów. 

Każdy z tych elementów musi być 
wytrenowany, a mistrzostwo sportowca jest tak 
duże jak mocny jest każdy z tych filarów. 
 
 

Prospekt reklamowy firmy RWS 1997, str. 12. 
 
 
Technika strzelania 
 

Przez przygotowanie techniczne rozumiemy proces opanowania takiego zasobu 
działań ruchowych, które w połączeniu z właściwościami budowy ciała, sprawności, itp. 
pozwala uzyskać racjonalne i efektywnie najlepsze wyniki w sposób zgodny z przepisami 
obowiązującymi w danej dyscyplinie (Sozański 1999). 
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Technika strzelania zbudowana jest z kilku elementów. Wielu autorów wyróżnia cztery 
podstawowe elementy. Tylko pełne opanowanie i współpraca tych elementów prowadzi 
do mistrzostwa technicznego i może zapewnić sukces. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prospekt reklamowy firmy RWS 1997, str. 12. 
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Filar technika traktuję jako przygotowanie specjalistyczne zawodnika w czym zawiera 
się oprócz przygotowania technicznego również przygotowanie taktyczne. Ten obszar 
przygotowania większości szkoleniowców jest dość dobrze znany i w procesie szkolenia 
najwięcej czasu i uwagi mu poświęcają (trening z bronią), natomiast uważam, że za małe 
znaczenie przykłada się do pozostałych „filarów”, czyli przygotowania fizycznego 
i psychicznego. 

 
 
Przygotowanie kondycyjne (fizyczne) 

 
Jest to jeden z ważnych filarów całościowego przygotowania strzelca.  
Sprawność fizyczna odzwierciedla wysoki stan narządów i funkcji ustroju, wyrażający 

się efektywnym rozwiązywaniem wszechstronnych zadań ruchowych, a uwarunkowany 
stopniem ukształtowania cech motorycznych (zdolności motorycznych, cech sprawności 
fizycznej, cech przygotowania sprawnościowego, cech przygotowania fizycznego). 

Sprawność fizyczna w sporcie przejawia się w dwóch zasadniczych formach – jako 
potencjał ruchowy (sprawność wszechstronna) i sprawność specjalna.  

Kształtowanie potencjału ruchowego poprzez oddziaływanie środkami 
wszechstronnie doskonalącymi funkcje ustroju ma na celu stworzenie funkcjonalnych 
warunków dla późniejszych celów specjalistycznych. 

Sprawność specjalna to przejaw adaptacji organizmu do specyficznych wymogów 
ruchowych i funkcjonalnych danej dyscypliny czy konkurencji (Sozański, 1993 str. 83). 

Zawodnik podczas treningu bądź zawodów wykonuje kilkadziesiąt a nawet kilkaset 
podniesień i trzymania broni do czego jest niezbędna odpowiednia siła, wytrzymałość 
i inne właściwości motoryczne. 

Niedocenianie tego rodzaju przygotowania powoduje, że zawodnik nie może 
realizować niezbędnych obciążeń treningowych, szybko się męczy co zakłóca stabilność 
broni w czasie celowania, a po zrealizowanym treningu nie jest w stanie podjąć 
wysokiego jakościowo treningu następnego dnia. 

Podstawowe cele i zadania jakie stoją przed przegotowaniem sprawnościowym: 
 ogólny rozwój organizmu zawodnika; 
 podnoszenie poziomu wydolności organizmu, wzmocnienie układu oddechowego, 

mięśniowego, i sercowo-naczyniowego; 
 budowanie i podtrzymywanie kondycji fizycznej na poziomie umożliwiającym 

odbywanie przez zawodnika treningu strzeleckiego – możliwość realizacji treningu 
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o dużych obciążeniach, szybkiej regeneracji po nim i realizacji następnych 
treningów; 

 rozwijanie cech niezbędnych strzelcowi (szybkość reakcji, równowaga, koordynacja); 
 zapobieganie powstawaniu typowych dla strzelca schorzeń poprzez stosowanie 

ćwiczeń korekcyjnych; 
 przyspieszenie wypoczynku po treningu poprzez stosowanie ćwiczeń z zakresu 

rekreacji ruchowej; 
 przygotowanie psychiczne poprzez stosowanie środków z zakresu przygotowania 

psychicznego; 
 rozgrzewka ogólna dla treningu i zawodów. 
 
Do realizacji tych zadań niezbędne jest kształtowanie podstawowych cech 

motorycznych (siła, szybkość, wytrzymałość) oraz właściwości motorycznych 
(koordynacja ruchowa, zwinność, równowaga, gibkość). 

a) siła – to zdolność pokonywania sił zewnętrznych lub przeciwstawiania się im. Dla 
strzelectwa jest ona cechą drugorzędną – uznaje się, że jeżeli zawodnik jest 
w stanie utrzymać ciężar półtora raza cięższy od sprzętu to jest ona wystarczająca. 
Do kształtowania siły w strzelectwie w treningu specjalistycznym można stosować 
cięższą broń. W treningu ogólnym kształtujemy głównie mięśnie utrzymujące 
pionową postawę ciała i mięśnie zaangażowane w utrzymanie broni. 

b) szybkość – w strzelectwie przejawianie szybkości związane jest głównie 
z czasem reakcji, który przejawia się przede wszystkim w zapoczątkowaniu ruchu 
palca wskazującego na język spustowy w momencie zgrania przyrządów 
celowniczych z tarczą, czy zapoczątkowaniu ruchu broni na ukazujący się cel w 
strzelaniu do rzutków i pistolecie szybkostrzelnym, a także reagowanie na ruch 
broni w czasie celowania.  
Czas reakcji prostej można kształtować następującymi metodami: 
- metoda powtórnego reagowania – szybkie reagowanie na bodziec; 
- metoda różnicowa – wykonanie ćwiczenia w łatwiejszych warunkach, np. 

stosowanie lżejszej broni, dłuższy czas na oddanie strzału w pistolecie 
szybkostrzelnym, wolniejszy rzutek, trzymanie broni w Psz pod mniejszym 
kątem; 

- metoda czuciowa – stosowana np. w Psz składa się z trzech etapów (1 – 
zawodnik strzela a trener podaje czas, 2 – zawodnik strzela i podaje trenerowi 
czas, 3 – zawodnik strzela w zadanym czasie). 

Czas reakcji złożonej to reagowanie na poruszający się obiekt i reakcje 
z wyborem (strzelanie do rzutków). Pomocne w doskonaleniu tego elementu są 
następujące ćwiczenia: 
- gry ruchowe – np. piłka nożna z dwoma piłkami, tenis stołowy; 
- ćwiczenia gimnastyczne, np. chwyt piłki rzucanej przez trenera na sygnał; 
- modelowanie odpowiednich sytuacji podczas treningu i systematyczny udział 

w zawodach. 
c) Wytrzymałość jest zdolnością kontynuowania długotrwałej pracy o wymaganej 

intensywności, bez obniżania efektywności działań i przy zachowaniu 
podwyższonej odporności na zmęczenie (Sozański 1999, s. 123).   
Jest to bardzo ważna cecha, niezbędna strzelcowi szczególnie w konkurencjach, 
które są wielogodzinne i trzeba oddać kilkadziesiąt strzałów.  
Doskonalimy wytrzymałość poprzez stosowanie następujących ćwiczeń: 
- trening specjalistyczny z bronią – stosowanie cięższej broni, stosowanie 

dłuższego trzymania broni, skrócenie przerw między złożeniami, trening 
interwałowy (ściśle określony czas trzymania broni i czas przerw), trening 
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bezstrzałowy postawy klęczącej bez broni (klęczenie na wałku np. podczas 
oglądania telewizji lub czytania książki), itp. 

- trening ogólnorozwojowy – bez broni – turystyka górska, pływanie, joging, 
jazda na rowerze, kajaki, itp. Bardzo skuteczny jest trening „3x30x130” (3 razy 
w tygodniu bieg w czasie 30 minut przy tętnie 130 uderzeń na minutę).  
Od 3-5 jednostek treningowych w tygodniu polepsza kondycję, natomiast 1-2 
jednostki utrzymują ją na tym samym poziomie. 

d) koordynacja ruchowa to zdolność do wykonywania złożonych przestrzennie 
i czasowo ruchów, przestawiania się z jednych zadań ruchowych na inne, jak 
równie rozwiązywania nowych, nieoczekiwanie pojawiających się sytuacji 
ruchowych (Sozański 1999, s. 140).  
Doskonaleniem koordynacji jest ciągłe poznawanie nowych, różnorodnych ćwiczeń, 
a także wykonywanie już znanych (w tym także strzelanie) w różnorodnych 
warunkach. 
- ćwiczenie ogólne bez broni – środki gimnastyczne, gry i zabawy ruchowe; 
- ćwiczenia specjalne z bronią – łączenie poszczególnych elementów techniki 

oddania strzału w całość – trening bezstrzałowy i ostry. 
e) równowaga jest właściwością motoryczną bardzo istotną w strzelectwie, 

ponieważ od zmysłu równowagi zależy w dużej mierze stabilność broni podczas 
celowania, co w decydujący sposób wpływa na wynik strzelania. Doskonalić tę 
cechę można między innymi poprzez poniższe ćwiczenia: 
- ćwiczenia gimnastyczne – chodzenie po równoważni, stanie na „kiwaku”, 

ćwiczenia na błędnik (przewroty, przetaczania); 
- sporty uzupełniające – narciarstwo zjazdowe, jazda na łyżwach, windsurfing, 

przyjmowanie postawy strzeleckiej na jednej nodze, przyjmowanie postawy 
strzeleckiej bez specjalistycznego ubioru. 

 

Środki przygotowania fizycznego moim zdaniem mogą mieć zastosowane do rozwoju 
przygotowania psychicznego. Trudne sytuacje, które można zastosować w treningu 
sprawnościowym takie jak np. bieg godzinny, skoki do wody, wspinaczka skałkowa, jazda 
na nartach wodnych, itp. związane są z powstawaniem dużych napięć emocjonalnych 
podobnych do tych z jakimi zawodnik musi się zmagać podczas ważnych zawodów. 
W trudnych sytuacjach, podobnych do tych które występują przy dużych nerwowych 
napięciach podczas zawodów, sportowiec uczy się kontrolować fizyczne reakcje. Rozwija 
w sobie koncentrację i umiejętność kierowania swoimi emocjami, zwiększa się odwaga, 
wola walki, zwycięstwa i inne niezbędne cechy. 

Wielu autorów (Orłow, Gaczecziładze 1985) podaje, że mistrz to ten, kto zna granice 
swoich możliwości i przekracza ją ostatnim kończącym wysiłkiem. W czasie jednego 
tygodnia należy dwa razy przybliżać się do tej granicy (bólu, niechęci, zmęczenia, itp.) 
oraz dwa razy ją pokonać. Łatwiej to zadanie osiągnąć stosując środki przygotowania 
fizycznego niż ćwiczenia strzeleckie, czy środki z zakresu przygotowania psychicznego. 
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Jeśli coś naprawdę kochasz…  
Nic nie będzie stanowić dla ciebie przeszkody! 

Ten głos w twojej głowie..  
Który mówi ci, że nie jesteś w stanie czegoś 

zrobić… To kłamca!!! 
Źródło: SPORTFOLIO.pl | Shorty – sportowe (de)moty! Źródło: SPORTFOLIO.pl | Shorty – sportowe (de)moty!

 

 
Prawdziwy trening  

Zaczyna się wtedy, gdy masz ochotę już przestać… 
Źródło: SPORTFOLIO.pl | Shorty – sportowe (de)moty!
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Przygotowanie psychiczne 
 
Na strzelca podczas zawodów ma wpływ wiele czynników. Począwszy od warunków 

wewnętrznych objawiających się jako zdenerwowanie aż po czynniki zewnętrzne 
(strzelnica, pogoda, widzowie, sędziowie). Wszystko to wpływa na funkcjonowanie 
sportowca pozytywnie bądź negatywnie i decyduje o ostatecznym wyniku zawodów. 

 

 
 

Prospekt firmy RWS, 1997 
 

Psychologiczne problemy posiadają w sporcie strzeleckim ogromne znaczenie. 
Wyniki zależą od otoczenia, strachu przed naciśnięciem języka spustowego, walki 
z czasem oraz wielu innych czynników psychicznych. 

Wiele już napisałem na ten temat w Biuletynie PZSS nr 12/2015, w artykule „Co 
w pracy trenera jest ważne” więc teraz ograniczę się jedynie do zagadnień, których 
wcześniej nie poruszałem. 

W przygotowaniu psychicznym zawodnika pomocni mogą być psychologowie 
sportowi ale w chwili obecnej współpracują oni głównie z zawodnikami kadr narodowych, 
a pracę w tym zakresie trzeba prowadzić w klubie już na wstępnym etapie szkolenia.  

Uważam, że każdy trener ma możliwości wpływania na rozwój psychiczny zawodnika 
nawet bez posiadania dużej wiedzy psychologicznej. Już samo zorganizowanie treningu, 
który spowoduje zaangażowanie sportowca i trenowanie z pełną koncentracją jest bardzo 
ważne. 

Trener powinien pilnować, żeby zawodnicy trenowali przy pełnej samodzielności 
i izolacji od innych strzelców bez zbędnych rozmów w sposób podobny jak rozgrywane 
są zawody. Każdy strzał na treningu musi być oddawany jakby był najważniejszy na 
zawodach. 

Bardzo często zdarza się, że podczas treningu rezultaty zmniejszają się jeżeli 
w świadomości zawodnika powstanie przekonanie, że strzelanie jest na wynik (zwiększa 
się odpowiedzialność, zanika spokój, pogarsza się koordynacja, występują zahamowania 
pracy na języku spustowym i strach przed oddaniem strzału). Do radzenia sobie z takimi 
sytuacjami trener powinien stosować treningi w który zastosuje różne formy rywalizacji 

strzelnica pogoda sędziowie 

warunki zewnętrzne 

warunki wewnętrzne 

motywacje emocje stan przedstartowy 
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i zadań związanych z koniecznością osiągnięcia ustalonego rezultatu. Ćwiczenia z tego 
zakresu przedstawiłem w Biuletynie PZSS nr 2/2005 w artykule „Wybrane elementy 
przygotowania psychicznego”. 

Trener jest w stanie również wpływać na zmniejszenie negatywnych stanów 
emocjonalnych jeżeli będzie potrafił przekonać zawodnika, że w razie wystąpienia 
zakłóceń powinien skupić się na poprawnym wykonaniu złożenia i skoncentrować się na 
przebiegu celowania. Pozwoli to zredukować do minimum zgubny wpływ sugestywnych 
i przeszkadzających myśli, które odwracają uwagę od spraw istotnych (skupienie się na 
technice strzelania) przez sprawy drugorzędne (co będzie jak strzelę zły strzał, itp.). 

Badanie wykazały, że umysł hamuje nas za wcześnie, kiedy mamy jeszcze zapas 
mocy (Dudzińska 2016). Oszukuje nas własna głowa więc „upewnij się, że Twój 
największy przeciwnik nie czai się między Twoim uszami” (Liaird Hamilton). 

Brak dobrego nastawienia, taj jak brak dobrej formy utrudnia dotarcie do mety. Siłą 
umysłu nie pokonasz maratonu, ale dzięki niej w 100% wykorzystasz wypracowaną 
formę. O to wszystko musimy zadbać jako szkoleniowcy. 
 
 

Możesz przegrać z przeciwnikiem  
Ale nigdy z własnym strachem! 

Największa możliwa porażka…  
To poddać się bez walki! 

Źródło: SPORTFOLIO.pl | Shorty – sportowe (de)moty! Źródło: SPORTFOLIO.pl | Shorty – sportowe (de)moty!
 
 
 

 

Upadłem…  
Nikt nie podał mi ręki…  

Wstałem sam – silniejszy! 

Lęk przed porażką…  
Jest największą barierą do sukcesu. 

Źródło: SPORTFOLIO.pl | Shorty – sportowe (de)moty! Źródło: SPORTFOLIO.pl | Shorty – sportowe (de)moty! 
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Ograniczenia  
Istnieją jedynie w umyśle! 

Oto jak należy walczyć  
Walcząc pięścią jesteś silny.  
Walcząc głową jesteś mądry. 

Walcząc sercem jesteś niepokonany! 
Źródło: SPORTFOLIO.pl | Shorty – sportowe (de)moty! Źródło: SPORTFOLIO.pl | Shorty – sportowe (de)moty! 

Według fachowców zwyciężają strzelcy, którzy są dobrze przygotowani technicznie 
i kondycyjnie a poza tym są pozytywnie nastawieni do walki. 

 
Dopóki walczę jestem zwycięzcą 

Zwycięstwo tkwi w głowie! 
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