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Modyfikacja taktyki strzelania 
w świetle zmian w strzelectwie sportowym 

 
 

„W działaniu szkoleniowym błąd taktyczny nie 
zamyka się w wymiarze jednostkowym,  jest nie 

tylko przegraną sportowca, lecz także porażką 
trenera i klubu”. 
Kurzawski 2003 

 
Wstęp 

Taktyka jest słowem zapożyczonym z terminologii wojskowej i dotyczy bezpośrednich 
i aktualnych walk w złożonych warunkach terenowo - pogodowych, co należy 
interpretować, jako przygotowanie i skuteczne działanie w bieżącym starciu. Taktyka 
więc jest sztuką organizowania działań i kierowania nimi, w celu osiągnięcia zwycięstwa 
sportowego (rekordowego lub optymalnego rezultatu). 

Pragnę przypomnieć, że taktyka sportowa to sposób prowadzenia walki 
uwzględniający regulaminy i przepisy dyscypliny sportu i jej poszczególnych konkurencji. 
Uwzględniać ona musi również możliwości własne (w konkurencjach indywidualnych) 
oraz warunki walki (zewnętrzne i wewnętrzne). 

Szanowni Państwo, dynamiczne zmiany regulaminowe i programowe w strzeleckich 
konkurencjach olimpijskich spowodowały konieczność zmian procesu szkolenia, w tym 
także taktycznego przygotowania do walki sportowej. Nadmieniam, że usunięto 
z programu Igrzysk Olimpijskich trzy indywidualne męskie konkurencje (Kst 60l, Pdw 60, 
Double Trap). Na ich miejsce wprowadzono również trzy nowe mieszane (mix) 
konkurencje olimpijskie; Kpn 40 mix, Ppn 40 mix, Trap mix (zespół mix składa się z jednej 
zawodniczki i jednego zawodnika – wynikiem drużyny mix jest suma uzyskanych przez 
nich rezultatów wspólnie w strzelanej konkurencji). W zaistniałej sytuacji skład olimpijski 
kobiet i mężczyzn w strzelectwie sportowym został zrównany i obecnie stanowi 
50%k+50%m (uprzednio stanowił 40%k+60%m). Obecnie program Igrzysk Olimpijskich 
w strzelaniach precyzyjnych obejmuje 10 konkurencji „karabinu oraz pistoletu”, z czego 
4 są to konkurencje „kulowe” a 6 stanowią konkurencje „pneumatyczne”. Poprzednio 
proporcje były odwrócone.  

Dokonano również częściowej zmiany finałów (Kpn 60, Kpn 40, Ppn 60, Ppn 40), które 
z 20 strzałów, przekształcono na 24 strzały (dwie serie 3 strzałowe zamieniono na dwie 
serie 5-strzałowe reszta finału nie uległa zmianie). W Psp 30+30 finał zmieniono 
całkowicie. Obecnie finał ten rozgrywany jest jak poprzednio w ośmioosobowym składzie 
zawodniczek, strzelają one kolejno 10 seriii 5 strzałowych, za każde trafienie 10,2+ 
otrzymują „hity” które się sumuje, po czterech pierwszych seriach odpada najsłabsza i po 
każdej następnej serii odpada kolejna itd. (podobnie jak w PSZ w sześcioosobowym 
składzie za każde trafienie 9,7+ w serii 4” zawodnik otrzymuje” hit”) uzyskanie największej 
ilości hitów daje zwycięstwo. 

Tak znaczące zmiany regulaminowe i programowe Igrzysk Olimpijskich oraz innych 
zawodów mistrzowskich zmuszają szkoleniowców do modyfikacji procesu szkolenia 
zawodników, tak aby mogli oni skutecznie osiągać w walce optymalny poziom sportowy. 
Novum stanowi taktyka zespołów mieszanych.  

W przypadku zespołu, ważny jest właściwy dobór składu osobowego. 
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Podstawową zasadą postępowania taktycznego jest w każdym przypadku wybór 
najlepszego wariantu, maksymalnie wykorzystującego możliwości własne. Taktyka 
sportowa w pełni określa akcję (działanie), którą zawodnik podejmuje w każdej historii, 
dla każdej możliwej sytuacji prowadzącej do osiągniecie danego celu (T. Ulatowski). 
Zasada ta musi jednak respektować ideę „fair play”.  

 
Taktyka sportowa w strzelaniu z broni krótkiej 

W zawodach najwyższej rangi, przy wyrównanym poziomie sportowym czołowych 
zawodników, przygotowanie taktyczne ma znaczący wpływ na osiągane rezultaty 
eliminacji i skuteczny przebieg walki finałowej. Znaczenie opanowania taktyki rośnie wraz 
z poziomem zaawansowania sportowego zawodnika. Jest to proces wieloletni 
(długotrwały) prowadzący do poprawienia skuteczności startowej zawodnika. Stosując 
zasadę stopniowania trudności w przygotowaniu taktycznym przy wsparciu trenera oraz 
innych „specjalistów zespołu szkoleniowego” proces ten można optymalnie skrócić 
i szybciej osiągać rezultaty, na miarę talentu danego zawodnika. Niezbędną wiedzę 
taktyki sportowej (teoretyczną) którą czołowy zawodnik strzelectwa sportowego powinien 
opanować szeroko opracował A. Kijowski 2006. Wiedzę tą po aktualizacji przedstawiam 
w poniższej skróconej wersji i tematyce. 

Przygotowanie taktyczne dzielimy na: 
a) przygotowanie teoretyczne to: nauczenie zawodnika niezbędnej wiedzy 

regulaminowej, zdrowotnej, ogólnej, technicznej i mentalnej, a także nauczenie 
posługiwanie się sprzętem strzeleckim, tak by był gotów uczestniczyć w walce 
sportowej  

b) przygotowanie praktyczne ma za zadanie nauczenie zawodnika umiejętności 
i skutecznego wykorzystania posiadanej wiedzy w celu osiągnięcia sukcesu 
sportowego. 

Wiedza ta obejmuje przede wszystkim:  
1. Uświadomienie zawodnikom i trenerom broni krótkiej ważności celów i roli 

przygotowania taktycznego 
2. Opanowanie regulaminów strzelań konkurencji i finałów, istotnych do prowadzenia 

skutecznej walki sportowej. Jest to fundament do stosowania taktyki sportowej 
3. Taktyka optymalnego zachowania się przed startem, w trakcie zawodów i finału oraz 

po jego zakończeniu obejmuje:  
 żywienie sportowe, 
 niezbędna ilość snu w odpowiednich godzinach, 
 sposób spędzania czasu wolnego, relaks, 
 dyscyplina mentalna skupiona na starcie (meritum sprawy), 
 objętość i konstrukcję rozgrzewki treningowej i startowej (ogólna i specjalna), 
 podczas startu sportowego, przerwy taktyczne, ćwiczenia kompensacyjne 

i relaksujące, kontakt z trenerem, 
  po starcie (treningu) ćwiczenia korekcyjne i relaksujące, pielęgnacja broni, 

autoanaliza lub analiza z trenerem realizacji zadania. 
4. Prewencją taktyczną jest umiejętne posługiwanie się bronią i sprzętem pomocniczym 

(dobór grubości muszki i prześwitów w szczerbinie, dopasowanie rękojeści pistoletu 
do dłoni zawodnika – biomechanika chwytu, technika progresywnej pracy na języku 
spustowym, czy choćby czernienie przyrządów celowniczych). 

Działaniem prewencyjnym jest również umiejętność sprawnego regulowania 
przyrządów celowniczych i mechanizmów urządzenia spustowego, dobór odpowiedniej, 
„pewnej” nie zacinającej się amunicji do pistoletów kulowych, która osiąga odpowiednie 
parametry skupień i szybkości (250 m/s pistolet szybkostrzelny). Dobór także amunicji do 
broni pneumatycznej (śrutu) 4,5 mm o bardzo dobrych parametrach skupień. 
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5. Taktyką bezkolizyjnego strzelania jest przestrzeganie obowiązujących przepisów 
bezpieczeństwa w czasie treningów i zawodów 

6. Ważną umiejętnością taktyczną jest opanowanie sposobów strzelania w różnych 
warunkach atmosferycznych (ciemno-jasno, ciepło-zimno, deszczowo i wietrznie) 

7. Zawodnik przed startem winien zostać zapoznany z warunkami jakie zastanie na 
danej strzelnicy podczas konkretnych zawodów (konstrukcja obiektu, jego 
usytuowanie do północy, wyposażenie stanowisk strzeleckich, oświetlenie i wysokość 
tarcz oraz odchylenia boczne tych tarcz. Powinien on znać przewidywane warunki 
pogodowe i temperaturę w godzinach startu, program minutowy swojej zmiany oraz 
finału tej konkurencji, tak by mógł on skutecznie wykorzystać swoją wiedzę 
techniczną, taktyczną i mentalną. 

8. Optymalny dobór czasów strzelania części szybkiej, ma na celu zapobieżenie 
spóźnienia strzału i poprawienie skuteczności zawodnika. Poniżej przedstawiam 
przedziały czasowe dla konkurencji szybkich do tarcz elektronicznych: 
 pistolet sportowy, czas otwarcia 3,2”, strzał powinien nastąpić w przedziale 2,8”-2,9” 
 pistolet szybkostrzelny: 

o  czas otwarcia 8,2”, piąty strzał powinien nastąpić 7,2”-7,6”, 
o czas otwarcia 6,2”, piąty strzał powinien nastąpić 5,6”-5,8” 
o czas otwarcia 4,2”, piąty strzał powinien nastąpić 3,9”-4,0” 

9. Dobór rytmu i tempa strzelania w konkurencjach precyzyjnych (Psp tarcza dokładna, 
konkurencje Ppn) winien być dostosowany do możliwości personalnych zawodnika 
oraz warunków regulaminowych i organizacyjnych startu. W celu uzyskania 
taktycznego i mentalnego spokoju proponuje się 5/10 minutowy margines 
bezpieczeństwa w strzelaniach pneumatycznych przed upływem regulaminowego 
czasu konkurencji. Sugeruje się akcent na zdecydowaną lecz progresywną prace na 
języku spustowym tak by strzał nastąpił między 3” a 8” po osadzeniu (zamocowaniu) 
pistoletu w rejonie celowania (Psp i Psz waga spustu wynosi 1 kg a w Ppn 0,5 kg). 
Osobiście, proponuję zawodnikom by strzał następował szybciej między 3” a 6”, 
ponieważ dość często zawodnik przeciąga strzały, co powoduje szybsze zmęczenie 
receptorów (wzroku i czucia) oraz powoduje zakłócenia w koncentracji uwagi, a tym 
samym zawodnicy osiągają gorsze wyniki kolejnych strzałów 

10. Taktyka rozgrywania finałów (A. Kijowski 2011) 
Praktyczny sposób rozgrywania finału powinien przebiegać w trzech fazach: 
 w trakcie treningów zawodnik musi dokładnie poznać regulamin oraz 

obowiązujące komendy sędziowskie. Udział zawodnika w finale powinien być 
poprzedzony nauką strzelania finałów na planowanych treningach, startach 
kontrolnych i zawodach niższej rangi 

 zawodnik musi nauczyć się zorganizować czas wolny między konkurencją 
a finałem, zrobić rozgrzewkę finałową i w odpowiednim czasie udać się na czas 
wyczekiwania (reporting time), gdzie powinien kontynuować rozgrzewkę 
i przygotować się do wyjścia na finał 

 podczas strzelania finału realizujemy plan taktyczny który został wypracowany na 
treningach i startach kontrolnych. 
W trakcie strzelania finałów zawodnik nie może być kibicem swojej walki 

a powinien on skrupulatnie realizować taktykę pracy na stanowisku. Zawodnik winien 
także izolować się od reakcji trybun (kibiców) i osiągnąć optymalny stan walki 
sportowej (flow). 

Stan ten to mobilizacja do każdego strzału, perfekcyjna praca (trzymanie, 
przyrządy, spust) podczas fazy strzału oraz relaks oddechowy – rozluźniający po 
każdym kolejnym strzale. 

11. Sposoby zachowania się zawodnika w różnych, nieprzewidzianych sytuacjach. 
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Podczas strzelania w trakcie treningów i zawodów często zdarzają się sytuacje 
z którymi zawodnik dotychczas się nie spotkał, a musi sobie w tych sytuacjach 
poradzić (np. awaria i zmiana stanowiska, awaria oświetlenia, awaria broni, człowiek 
lub zwierzę na osi strzelania). 

Żeby przygotować zawodnika do przytoczonych i innych sytuacji, zawodnika 
trzeba nauczyć regulaminów oraz w czasie treningów taktycznych prowokować 
podobne sytuacje lub działania zbliżone. Ponadto należy uczyć zawodnika 
odpowiedniej reakcji(tak zwanej siły spokoju) na każdą niespodziewaną sytuację. 
Stwarza to taktyczną szansę na skupieniu się na pracy i kontynuowaniu dobrego 
strzelania. 

 
Skutki błędów taktycznych i braku dyscypliny sportowej 

Przez wiele ostatnich lat z dużą uwagą obserwuję występy czołowych zawodników 
naszego kraju i czołówki światowej z broni krótkiej. Zaskoczeniem dla mnie był, szereg 
błędów taktycznych i dyscyplinarnych wielu wybitnych zawodników. Miały one wpływ na 
wiele porażek faworytów i dramatów osobistych tych zawodników i ich szkoleniowców, 
którzy przedwcześnie musieli zakończyć przygodę ze sportem. W trakcie tych obserwacji, 
stwierdziłem dwa przypadków destrukcyjnej taktyki; 
1. Przypadki niezamierzone zaniedbań taktycznych  

Zaobserwowane najczęstsze przypadki niezamierzonych zaniedbań taktycznych to: 
 spóźnianie się zawodnika na start swojej konkurencji, 
 spóźnienie się zawodnika na finał (reporting time), 
 nieodpowiedni dobór amunicji startowej (zacięcia i prędkość), 
 brak amunicji startowej przed rozpoczęciem walki sportowej, 
 niedokładne sprawdzenie parametrów broni (nieregulaminowa rękojeść, 

nieodpowiednia waga języka spustowego),  
 zbyt późna pobudka,  
 zbyt późno spożyty posiłek, 
 nieodpowiednia (nieskuteczna) rozgrzewka startowa, 
 itp. 
Przytoczone przypadki spowodowały najczęściej słabszy występ, kary regulaminowe, 
dyskwalifikacje zawodnika oraz dodatkową pracę rusznikarską trenera, który zamiast 
opiekować się pozostałymi zawodnikami, zmuszony został do modyfikacji broni, tak 
by spełniała wymogi regulaminowe. 

2. Przykładem jest dyskwalifikacja reprezentantów Niemiec, Ralfa Schumana i 
Christiana Reiza podczas Pucharu Świata w Rio de Janerio za zbyt wolna amunicję 
(kolejno 237 i 246 m/s). Kontrola prędkości ich amunicji w Niemczech (Suhl) dawała 
prędkość (256 i 261 m/s). Przyczyną takiej różnicy prędkości było większe 
nawilgocenie powietrza w Brazylii, a zawodnicy nie dokonali próby prędkości przed 
startem w Rio de Janerio. 
Zaobserwowane najczęstsze przypadki destrukcyjnych zamierzonych działań 
taktycznych i dyscyplinarnych to: 
 stosowanie dopingu przez wielu zawodników, 
 uszkodzenie broni rywalowi, 
 podmiana amunicji startowej prze rywala, 
 modyfikacja własnej broni tak, aby miała lepsze parametry od regulaminowych, 
 mieszanie w głowach młodym zawodnikom (tak zwane dobre rady szkoleniowe), 
 załatwianie prywatnych spraw w trakcie treningu, 
 brak dyscypliny treningowej, intryganctwo, 
 celowe szkolenie niezgodne z regulaminami. 
Poniżej przytaczam, niektóre przypadki takich działań: 



 Modyfikacja taktyki strzelania w świetle zmian w strzelectwie sportowym 55 

 

Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwiązania szkoleniowe), zeszyt nr 14, Wrocław, 2017 

Modyfikacja pistoletu, reprezentanta Rosji A. Poliakowa, udowodniona w trakcie 
ME w Granadzie, wykazała przełącznik ciężaru języka spustowego, dający wynik 250 
g w czasie strzelania konkurencji Psz2x30 i 1050 g, po przełączeniu w czasie kontroli. 

Reprezentanci Chin startujący w IO w Pekinie w konkurencji Psz 2x30 popełniali 
wytrenowany minimalny falstart, aby zyskać na czasie pierwszego strzału, co 
zarejestrowano na kamerze wideo. 

Przytoczone przypadki, jak również przypadki dopingu, skończyły się dyskwalifikacją. 
W kilku przypadkach nastąpiła zamiana amunicji startowej, uszkodzenia lufy 

pistoletu i urządzenia spustowego, oraz kradzieży broni. W tej sytuacji straty ponieśli 
przede wszystkim poszkodowani zawodnicy. Te przypadki wymusiły lepsze 
zabezpieczenie w przechowywaniu broni i jej transporcie. 

Brak dyscypliny treningowej, jak również emocjonalne i destrukcyjne działania 
niektórych zawodników i szkoleniowców wywołują szkodliwy efekt treningowy, 
opóźnienie lub zastój rozwoju zawodnika i złą atmosferę w zespole. 

Prewencją taktyczną dla tego typu ludzi muszą być rozmowy wychowawcze, kary 
regulaminowe lub zastosowanie innych środków dyscyplinujących, a w ostateczności 
usunięcie ze składu reprezentacji. Przedstawione przypadki oraz sytuacje pokazują 
jak lenistwem, nieodpowiednim działaniem taktycznym można zaprzepaścić sukces 
sportowy. 

3. Przypadki zamierzone, naruszania skutecznych rozwiązań taktycznych i dyscypliny 
startowej 

 
Podsumowanie 

Taktykę strzelania doskonali się w ramach procesu treningowego, poprzez 
opracowanie poszczególnych działań treningowych. Wymaga to wyuczenia się przez 
zawodnika niezbędnych schematów i elastycznych form działania w trakcie zawodów 
oraz kształtowania umiejętności precyzyjnego stosowania przyswojonych schematów 
i kombinacji taktycznych. Ponadto taktykę doskonali się poprzez rozwijanie umiejętności 
bieżącego kształtowania działań własnych(rozwiązań). 

Proces doskonalenia umiejętności technicznych i taktycznych zawodnika w dużym 
stopniu zależy od wiedzy i talentu trenera. Jednak w dużo większym stopniu zależy od 
zdolności percepcyjnych sportowca i możliwości skutecznego przyswajania przez niego 
nowych elementów techniki i taktyki strzelania. 

Ten proces wymaga od zawodnika ogromnej dyscypliny w pracy treningowej 
i nieustannej samokontroli w podejmowaniu trudnych decyzji, mimo wielu stresu, 
przeszkód i zwątpień.  

Takie działanie wymaga od niego ogromnego zapału, determinacji i odwagi. Tylko taki 
zawodnik, ma szansę na osiągnięcie wybitnych celów szkoleniowych. Zawodnik, który 
ma talent, wierzy w siebie, jest zdeterminowany i odważny, oddany sprawie, lubi 
rywalizować, i jest gotów się poświęcić do walki o najwyższe trofea osiągnie je. Ponadto 
musi zostać objęty szkoleniem przez dobrego trenera i mieć pełne zabezpieczenie 
przygotowań do skutecznej walki na najwyższej rangi imprezach sportowych. 

W przygotowaniu sportowca do współzawodnictwa, niejednokrotnie stwierdzamy 
niedostatki wynikające z nieuwzględnienia relacji mentalnych, jakie zachodzą między 
taktyką strzelecką na zawodach a treningiem strzeleckim. 

Problem ten bardzo precyzyjnie ujął Zbigniew Naglak 1999 w poniższym stwierdzeniu: 
,,Osiąganie celów współzawodnictwa sportowego w dużej mierze zależy od stopnia 

zbliżenia prowadzonego treningu do warunków jakie występują podczas walki sportowej”. 
Również problem ten ujął Colin Powell: Jeśli chcesz osiągnąć doskonałość (wybitny 

sukces sportowy)w dużym starcie (przedsięwzięciu Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa 
Świata, Europy), musisz dopilnować szczegółów tego procesu. Perfekcjonizm nie jest 
czymś wyjątkowym, to postawa zwycięzców. 
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Wielką pomoc w tym procesie i jego optymalizacji może udzielić pracowity, 
dyspozycyjny, profesjonalny i ambitny trener. 

Trener ten oprócz posiadanej wiedzy i talentu musi być wytrwały, cierpliwy, życzliwy 
zawodnikowi oraz dyspozycyjny w każdej koniecznej potrzebie. Praca w zespole nie 
powinna stanowić dla niego żadnej przeszkody, a przydatnym może być umiejętne 
wykorzystanie cech osobowościowych i zdolności całego zespołu: 

 - asystent trenera, 
 - psycholog sportowy, 
 - rusznikarz zespołu, 
 - lekarz sportowy, 
 - masażysta/fizjoterapeuta. 
Tak by na bieżąco dokonywać korekt szkoleniowych bądź usuwać zaistniałe „awarie”. 
Ważne jest również zabezpieczenie ekonomiczno-logistyczne zawodnika tak by nie 

tracił czasu na szukanie prowizorycznych rozwiązań. Tak by mógł całą pozytywną 
energię poświęcić na uzyskanie maksymalnego rezultatu na planowanych imprezach 
głównych. Możemy nazwać to skutecznym „zarządzaniem sportowym”, który wspiera 
niezbędne rozwiązania taktyczne. 

 
„…Wciąż trzeba w górę iść, choć męczy życie 

Lecz kiedy przyjdzie kres, to paść, lecz na szczycie…” 
 

Pracę tą dedykuję zawodnikom pistoletu, kolegom, trenerom oraz wszystkim tym 
którzy chcą nasz sport wesprzeć.  
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