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Ewolucja strzelania w pięcioboju nowoczesnym. 
Od broni palnej do lasera 

 
 
Wstęp 

Według legendy pięciobój nowoczesny narodził się w czasie trwającej w latach 1870-
71 wojny francusko-pruskiej. Wysłany do Napoleona z wiadomością młody oficer 
francuski niespodziewanie napotkał mały oddział nieprzyjacielski. W walce, jaka 
wywiązała się pomiędzy nim a pruskimi żołnierzami, zabito mu konia. Oficer jednak dzięki 
umiejętnościom strzeleckim i talentowi w posługiwania się szpadą wyrwał się z opresji 
aby następnie wpław pokonać rzekę, i ostatecznie dotrzeć biegiem do swego wodza. 

Ta opowieść bardzo spodobała się baronowi Pierre'owi de Coubertainowi, który 
marzył o tym, by na czas igrzysk żołnierze nie walczyli ze sobą na frontach, lecz 
rywalizowali wyłącznie na sportowych arenach. Dlatego już na olimpiadzie w 1912 roku 
w Sztokholmie po raz pierwszy rozegrano zawody w pięcioboju. Przez wiele lat w tej 
dyscyplinie na olimpiadach rywalizowali wyłącznie mężczyźni, uważano bowiem, że jest 
to sport zbyt trudny dla kobiet. Dopiero na igrzyskach w Sydney o medale ubiegały się 
także panie. 
 

Konkurencja strzelecka jest nieodzowną częścią pięcioboju nowoczesnego, niemniej 
znacznie straciła na swoim wojskowym charakterze. W niniejszej pracy autor będzie 
opisywał ewolucje strzelania w pięcioboju nowoczesnym na przestrzeni lat. Dzięki 
wprowadzonym zmianom trening stał się znacznie tańszym, a przede wszystkim 
logistyka prowadzenia szkolenia znacznie się uprościła.  
Strzelectwo w składzie konkurencji pięciobojowych jest od samego początku 
funkcjonowania tejże dyscypliny w Igrzyskach Olimpijskich. Należy przypomnieć, że 
pentatlon jest w programie igrzysk od 1912 roku.  

W pierwszych latach regulamin w strzelaniu oparty był na przepisach wojskowych, 
dotyczących krótkiej broni 
automatycznej. Z uwagi na niebez-
pieczeństwo związane z uży-waniem 
broni palnej, przepisy musiały być 
ścisłe i zrozumiałe. Strzelano z broni 
w kalibrze 0,38, seriami po 5 strzałów 
do tarcz „ruchomych” w odległości 25 
m, otwierających się na 3 sekundy 
i zamykanych na 10 sek dla każdego 
strzału. Pierwsze zmiany nastąpiły 
w 1968 r. Zmniejszono przerwy 
między strzałami z 10 do 7 sekund 
oraz wycofano przepis trzymania 
broni blisko ciała podczas przerw. 
Komendę wydawano tylko do 
pierwszego strzału w każdej serii 
(fot. 1). 

Fot. 1. Oficer - podczas konkurencji strzeleckiej  
w kalibrze 0,38 
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Z uwagi na wojskowy rodowód pięcioboju nowoczesnego tarcze miały przez pierwsze 
dziesięciolecia również charakter wojskowy. Strzelano do tarcz sylwetkowych 
o rozmiarach pierścieni 20 x 14cm dla dziesiątki, 40 x 28 cm dla dziewiątki itd.; później 
zmniejszono je do rozmiarów 15 x 10 cm dla dziesiątki i 30 x 20 cm dla dziewiątki. W 1989 
roku na próbę wprowadzono tarcze sylwetkowe o okrągłych pierścieniach i przekroju 
10 cm dla dziesiątki 5 cm dla każdego kolejnego pierścienia. Wtedy też wprowadzono 
broń w kalibrze 0,22 cal (fot. 2). 

 
Fot. 2. Zawodnik cywilny podczas konkurencji strzeleckiej w kalibrze 0,22. 

System liczenia punktów również często zmieniano. Od 1954 roku za wynik 195 na 
tarczy zawodnik otrzymywał 1000 pkt, a za każdy punkt - 20 pkt. W 1965 roku zmieniono 
zasadę liczenia punktów: za 194 na tarczy można było otrzymać 1000 pkt oraz +1- 22 
pkt za każdy lepszy lub gorszy strzał. W 1989 roku po zmniejszeniu pierścieni do 10 cm 
dla dziesiątki i 5 cm dla innych pierścieni 1000 pkt można było otrzymać za wynik 182, 
a za każdy kolejny strzał +1- 15 pkt.  

Oficjalne wprowadzenie pistoletu pneumatycznego w 1994 roku spowodowało chaos 
w przepisach. Tytułem próby zastosowano pistolet pneumatyczny podczas I Mistrzostw 
Europy w trójboju w 1993 roku. Była to zmiana rewolucyjna, powodująca całkowite 
przeobrażenie tej konkurencji. Od tego czasu strzelanie odbywa się do tarcz standardowych 
dla tego typu broni. Średnica dziesiątki wynosi 11,5 mm z centralnym środkiem o przekątnej 
5,0 min ÷/- 0,1 mm, dla dziewiątki 27,5 mm, dla ósemki 43,5 mm itd. (fot. 3). 

 
Fot. 3. Paulina Boenisz podczas konkurencji strzeleckiej – pneumatyk. 
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Wymiary tarczy wynosiły 170 nim x 170 nim. Czarne pole od 7 do 10 pierścienia 
wynosi 59,5 mm. Zmieniły się również zasady strzelania, jednak liczba dwudziestu 
strzałów pozostała niezmienna. Każdy strzał oddawany był pojedynczo na komendę do 
tarczy ustawionej pionowo. Zawodnik miał 40 sekund czasu. Odległość od tarczy 
zmniejszono do 10 m. Zmienił się również system liczenia punktów. Za wynik 172 na 
tarczy zawodnik otrzymuje 1000 pkt oraz +/- 1 -12pkt za każdy lepszy lub gorszy punkt 
tarczowy. 

Aktualnie połączono strzelanie bieg ze strzelaniem i nawiązano do strzelań 
biatlonowych. Cała konkurencja jest nazwana kombinacją (fot. 4). Podczas czterech rund 
strzelania sportowcy mają 50 sekund na 5 celnych strzałów + 800 metrów biegu. 
Zawodnicy startują do tej konkurencji z tzw. handicapem czyli ich różnice punktowe 
zdobyte w poprzednich 3 konkurencjach przeliczane są na sekundy. Zawodnik 
z największą liczbą punktów startuje jako pierwszy. Kolejni zgodnie z uzyskaną do lidera 
stratą punktową . Pięcioboiści strzelają z pistoletów laserowych do tarcz oddalonych o 10 
m. Są to pistolety pneumatyczne z wymienioną lufą na laser lub w miejsce zbiornika na 
powietrze jest wkręcony sensor emitujący. Mają na oddanie 5 celnych strzałów w 50 
sekund. Zasada im szybciej tym lepiej. Wynikiem nie są uzyskane punkty tarczowe, ale 
czas jaki zawodnik potrzebował na celne strzelanie. Każda runda biegu to 800 metrów. 
Po czwartym strzelaniu zawodnicy na ostatnim okrążeniu walczą o ostateczny triumf. Ten 
kto przekroczy jako pierwszy linię mety zwycięża w całodniowych zmaganiach. Wynik 
13:20 daje zawodnikowi 500 pkt. Każda sekunda ma wartość 1 punktu. 

 
Fot. 4. Zawodnicy podczas kombinacji w trakcie IO. 

Zmiany wprowadzone do systemu rozgrywania zawodów pięciobojowych mają za 
zadanie wpłynąć na przystępność oglądania poszczególnych konkurencji przez widzów 
oraz ułatwić możliwości treningowe. Dziś strzelanie do tarcz elektronicznych przy pomocy 
lasera wbudowanego do korpusu pistoletu pneumatycznego w rozliczeniu końcowym 
pozwala na zaoszczędzenie znacznej sumy pieniędzy. A tym samym dyscyplina pod 
nazwą pięciobój nowoczesny staje się coraz bardziej nowoczesnym. Treningi można 
prowadzić w dowolnym miejscu w sposób całkowicie bezpieczny, również miejsce 
rywalizacji strzeleckiej podczas zawodów może być usytuowane nawet w środku miasta.  

Reasumując powyższą pracę można zadać pytania: czy strzelectwo sportowe 
również będzie podążać w kierunku lasera? Czy dzięki temu kierunkowi rozwoju możemy 
uzyskać większą gamę odbiorców? Należy również rozważyć pytanie, czy to jeszcze jest 
strzelectwo? 
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