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Wojciech Kulmatycki 
 
 

Pistolet szybkostrzelny. Szkolenie podstawowe 
 
 

Pistolet szybkostrzelny 2x30 strzałów wraz z pistoletem pneumatycznym 60 strzałów 
będzie jedną z dwu wiodących męskich konkurencji olimpijskich na następnych 
igrzyskach olimpijskich w Tokio w 2020 roku. ISSF (Międzynarodowa Federacja 
Strzelectwa Sportowego) chcąc wprowadzić „strzeleckie równouprawnienie” zaniechała 
rozgrywania konkurencji pistoletu dowolnego 60 strzałów na odległości 50 metrów na 
następnych igrzyskach olimpijskich. Zmiany w sporcie są nieuniknione. Coraz więcej do 
powiedzenia mają stacje telewizyjne, które powoli zaczynają wpływać na to, co jest 
atrakcyjne dla kibica sprzed telewizora. Kto by pomyślał, kilkanaście lat temu, że młodzi 
chłopcy skaczący na rowerach typu BMX, dadzą powód do tego, by w niedalekiej 
przyszłości za skoki na rampie i wręcz niewiarygodne akrobacje w powietrzu przyznawać 
medale olimpijskie. W ramach parytetu płci wprowadzono nową konkurencję pistoletu 
pneumatycznego MIX. Jest to nowość, gdyż do tej pory strzelectwo było kojarzone jako 
sport indywidualny. Na razie wszystko rozgrywane jest na zasadzie prób i błędów. 
Formuła tej konkurencji ciągle się zmienia, przybierając coraz to nowe oblicza. Ma być 
ciekawie - zobaczymy. W związku z wprowadzeniem nowej konkurencji liczba miejsc 
olimpijskich dla strzelectwa się nie powiększy. Zatem gdzieś trzeba zabrać, by móc 
stworzyć nową konkurencję. I tak „Królewska” konkurencja pistoletu dowolnego, która od 
igrzysk olimpijskich w Berlinie 1936 roku była rozgrywana w niezmienionym kształcie 
musiała się poddać (lub ją poddano). Choć obiektywnie patrząc, od kilku olimpiad nic 
w tej konkurencji się nie zmieniało, co tez może świadczyć o jej trudności. Około 70 
procent medali z poprzednich igrzysk w konkurencjach strzelań dokładnych (pistolet 
dowolny i pneumatyczny), to dorobek strzelców z dalekiego wschodu. W sumie 
monotonna konkurencja pistoletu dowolnego (czas rozgrywania konkurencji ponad 90 
minut) przegrała z pistoletem szybkostrzelnym – 88 sekund konkurencji i 20 minut na 
przygotowanie. Dzisiejszy sport musi być szybki, konkurencje rozgrywane szybko, 
a całość powinna być raczej nieprzewidywalna. No, bo kto chce oglądać jak po raz 
kolejny wygrywa zawodnik o skośnych rysach twarzy…. Pistolet pneumatyczny w mixie, 
dzięki wprowadzonym zasadom rozgrywania, daje tę szansę, że do końca nie wiadomo 
kto wygra. Finałowa ocena strzałów w konkurencji pistoletu szybkostrzelnego została 
sprowadzona do prostej zasady obowiązującej w zawodach biathlonu zimowego. Trafił 
lub nie trafił. Prosto i czytelnie. Nikt dziś (poza samymi strzelcami) nie pasjonuje się czy 
zawodnik strzelił strzał o wartości 9,2 lub 9,8. Prosta i czytelna ocena zmagań 
sportowców wpływa na atrakcyjność wydarzeń sportowych. Może dlatego na strzelnicach 
biathlonowych w Europie widzimy po 30-40 tysięcy widzów, którzy nierzadko 
w siarczystym mrozie dopingują sportowców i wszyscy są zadowoleni. To daje do 
myślenia…. 

W Polsce, która w swej strzeleckiej historii posiada strzelców, którzy zdobywali złote 
medale olimpijskie, z mistrzostw świata i Europy od paru lat widać pewną wynikową 
stagnację. Owszem, posiadamy kilku zawodników uprawiających te konkurencję, lecz 
rezultaty nie do końca pokrywają się z naszymi oczekiwaniami. Niniejszy artykuł może 
zachęci grono trenerów w polskich klubach nad zintensyfikowaniem procesu 
szkoleniowego i zwiększeniem pułapu wynikowego wśród naszych młodych strzelców. 
Piszę o tym dlatego, że za chwilę (może już za dwa lata) pistolet dowolny nie będzie 
konkurencją olimpijską i nie będzie zaliczany do punktacji w ogólnopolskim 
współzawodnictwie dzieci i młodzieży. Kluby w Polsce lwią cześć swych dotacji 



62 Wojciech Kulmatycki 

 

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

finansowych uzyskują dzięki zdobyczom punktowym. Przyszłych mistrzów tej konkurencji 
należy szukać już dziś, ba za dwa lata i później spać spokojnie. 
Zatem co zrobić, żeby było więcej zawodników w konkurencji pistoletu szybkostrzelnego, 
a ich wyniki były powodem do trenerskiej dumy. 
Poniższy artykuł nie jest złotym środkiem na wyszkolenie zawodnika lasy mistrzowskiej. 
Zawarte w nim są podstawy procesu szkolenia, która z licznego grona strzelców ma 
wyłonić przyszłych mistrzów. Stanowi pewną koncepcje szkolenia młodych strzelców, 
która wspólnymi siłami i doświadczeniem należy rozwijać. 
 
Zasady rozgrywania konkurencji 

Odległość do tarcz – 25 metrów. Strzela się do pięciu tarcz ustawionych obok siebie 
na jednym poziomie, gdzie środki dziesiątek oddalone są od siebie o 75 cm. Tarcze 
otwierają się w czasie 8, 6 i 4 sekund. 

 

Broń – pistolet sportowy kal. 5,6 mm, waga spustu min 1 kg, amunicja – prędkość 
wylotowa pocisku nie mniejsza niż 250 m/sek.  

Waga pistoletu do 1400 gramów.  
Konkurencja pistoletu szybkostrzelnego 2x30 strzałów składa się z 2 części po 30 

strzałów każda. W każdej serii zawodnicy oddają po pięć strzałów. Strzelcy oddają jedną 
serię próbną w czasie 8 sekund. Po serii próbnej następuje oddanie sześciu serii 
ocenianych. Dwie serie w czasie 8 sekund, dwie w czasie 6 sekund i dwie w czasie 4 
sekund. Przed każdą serią zawodnik ma 60 sekund na przygotowanie się do strzelenia 
zapowiedzianej serii. Po zakończeniu przez wszystkich zawodników strzelań 
kwalifikacyjnych wyłania się grupę sześciu zawodników z najwyższymi rezultatami 
punktowymi, którzy awansują do finału, gdzie strzela się tylko serie 4 sekundowe. Finał 
w tej konkurencji rozgrywany jest na zasadzie „wyścigu australijskiego”. Wszyscy 
zawodnicy strzelają jedną serię próbną, następnie cztery serie finałowe. Po czterech 
seriach finałowych odpada zawodnik z najmniejszą ilością punktów. I tak po każdej serii 
odpada zawodnik z najmniejszą ilością punktów, aż do wyłonienia zwycięzcy. W finale 
punkt przyznaje się za strzał do tarczy o dziesiętnej wartości nie mniejszej niż 9,7 punktu. 
Za strzelenie takiego strzału zawodnik otrzymuje jeden punkt. Łącznie w serii może 
zdobyć pięć punktów. Jeśli zawodnik nie zdąży oddać piątego lub czwartego strzału, od 
wyniku odejmuję mu się stosownie jeden lub dwa punkty. Pod warunkiem, że wcześniej 
(na sylwetce 1,2,3) uzyskał trafienia. Jeżeli nie uzyskał żadnych trafień wynik jest zerowy. 

 
Zaplecze techniczne. Strzelnica 

Tarcze oddalone od stanowisk strzeleckich na 25 metrów. Tarcze – tu występują trzy 
możliwości. Pierwsza – to tarcze elektroniczne SIUS, druga – obrotnice sterowane 
elektronicznie. Wariant trzeci – tarcze statyczne (nieruchome) wyposażone w zestaw 
lamp LED (czerwone, zielone) i sterownik elektroniczny. Wariant trzeci jest zestawem 
imitującym tarcze SIUS. Oczywiście jest to pewnego rodzaju substytut. Dla wielu klubów 
taki system strzelania do tarczy może okazać się jedynym, prostym i bardzo 
ekonomicznym wyjściem do przeprowadzenia treningu. Zestaw taki zawiera w sobie 
wszystkie programy czasowe objęte strzelaniem w ramach przepisów ISSF. Jedyną 
wadą tego systemu, jest ocena wartości strzału przez lunetę oraz to, że ostatnia tarcza 
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zawsze „przyjmie” piąty strzał – nawet po czasie, gdy zapali się czerwona lampka. No, 
ale jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma … 

 
Sprzęt 

Stosujmy odpowiedni sprzęt do tej konkurencji. Najczęściej używanym pistoletem jest 
pistolet marki Pardini.  

Ryc. 1. Pistolet Pardini. Wersje do strzelania konkurencji pistoletu sportowego 
i szybkostrzelnego (po prawej). 

 
W dwóch wersjach: pistolet sportowy i pistolet szybkostrzelny. Różnica polega na 

mniejszej wadze zamku w wersji szybkostrzelnej. Producent obniżył wagę zamka, żeby 
zmniejszyć ruchy broni związane z podrzutem. Historia pokazuje, że z obu pistoletów 
można strzelać wysokie rezultaty punktowe. Zaletą tej marki jest jej niezawodność, dobre 
wyważenie i precyzja uzyskiwanych skupień przestrzelin na tarczy. 

Oprócz w/w pistoletu na strzelnicach można spotkać poniżej przedstawione pistolety. 

Ryc. 2 Pistolet Match Gun Ryc. 3 Pistolet AW 93 

 

Ryc. 4 Pistolet IŻ-35 Ryc. 5 Pistolet Hammerli 
 
Amunicja 

Wykorzystuje się każdą amunicję, której prędkość wylotowa jest większa niż 250 m/s. 
Jest to warunek zawarty w przepisach technicznych ISSF dotyczących właściwości 
stosowanej amunicji w tej konkurencji. Stosowanie amunicji niespełniającej tego warunku 
(prędkość wylotowa poniżej 250 m/s) skutkuje dyskwalifikacją zawodnika. Korzystając ze 
stron firm produkujących amunicję Long Rifle kaliber 5,6 mm warto zapoznać się 
z tabelami balistycznymi, gdzie pokazane są podstawowe dane związane z prędkościami 
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osiąganymi przez konkretne rodzaje amunicji. Nie poleca się kupowania amunicji taniej, 
która nierzadko zdecydowania przekracza prędkość wylotową 330 m/s. Takie 
właściwości (energia podrzutu po strzale) zdecydowanie utrudniają stabilne utrzymanie 
przyrządów celowniczych w rejonie celowania podczas strzelania i przenoszenia pistoletu 
z tarczy na kolejna tarczę. 

 
 

Ryc. 6 Amunicja stosowana do strzelań konkurencji pistoletu szybkostrzelnego. 
 

Konkurencja pistoletu szybkostrzelnego obok strzelań do rzutków jest najbardziej 
ruchowo złożoną konkurencją w strzelectwie sportowym. Stawia przed zawodnikami 
wysokie wymagania dotyczace czasu reakcji wzrokowo-ruchowej, czucia mięśniowego 
oraz ogólnej kondycji fizycznej. 

Strzelcy uprawiający tą konkurencję winni charakteryzować się odpowiednią silną 
budową ciała. Strzelanie konkurencji pistoletu szybkostrzelnego, to połaczenie szybkości 
wykonywanych ruchów ciała, doskonałej precyzji oddania strzału w bardzo krótkim 
czasie. Kandydaci do tej konkurencji, to zawodnicy dla których wykonanie 30 ugięć 
ramion (przysłowiowych „pompek”) nie powinno stanowić żadnego problemu. Inne próby 
sprawności fizycznej z międzynarodowego testu sprawności fizycznej powinny być 
zaliczne powyżej średniej wynikowej. 
 
Technika 

„Najtrudniejszy ruch w strzelectwie sportowym to ten, który wykonują zawodnicy 
w pistoletcie szybkostrzelnym. Strzelec najpierw podnosi pistoletn z ustawienia pod 
kątem 45 stopni, a następnie w 4 etapach przesuwa go poziomo w bok, oddając łącznie 
5 strzałów. Na każdą serię ma 8 sekund, 6 lub 4. Daje to łącznie 5 ruchów, z których 
każdy zawiera fazę reakcji, przyśpieszenia, wyhamowania i całkowitego zatrzymania. 
Najpierw broń przebywa około 60 cm prostopadle do góry, przy czym ruch pochodzi ze 
stawu ramiennego, jak w pistolecie sportowym. Potem następują ruchy po około 3,5 cm 
(mierzone przy wylocie lufy) w bok po łuku. Łączą się one z obrotem całego ciała. Oś 
położona jest ponad punktem ciężkości ciała. Stopy pozostaja praktycznie bez ruchu, 
ruch odbywa się głównie w stawach skokowych i udach. Biodra, tułów i głowa nie 
zmieniają położenia względem siebie nawzajem. Pistolet nigdy nie jest przenoszony 
z tarczy na tarczę przez ramię. Ciało obraca się jako całość, a głowa wraz z celującym 
okiem posostaje ciągle w tym samyn położeniu w stosunku do broni. Jest to bezwzględnie 
konieczne, ponieważ nieprzerwane kontrolowanie przyrządów celowniczych to absolutny 
priorytet, by móc w każdej chwili ocenic szybkość i pozycję broni.” (Olimpijskie 
konkurencje pistoletowe. Strona 94) 
 
Co na początek? 

Określamy zamierzony cykl przygotowań. Początek przygotowań treningowych do 
następnego sezonu i zawodów głównych należy rozpocząć znacznie wcześniej. Zwykle 
planując przygotowanie zawodnika do głównej imprezy w przyszłym sezonie musimy 
brać pod uwagę okres minimum dziewięciu miesięcy. Najważniejszy start zwykle 
przypada w miesiącu lipcu. Jest to finał Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Zatem 
przygotowania rozpoczynamy z końcem października. 
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Pamiętać należy, że nawet najlepiej ułożony plan trzeba i należy modyfikować 
w trakcie jego realizacji. Sztywne i kurczowe trzymanie się wcześniej ustalonych zadań 
może nie dać pożądanego efektu. Wnikliwa obserwacja przez trenera osiąganych 
wyników u zawodnika i stopień realizacji zadań treningowych na poszczególnych etapach 
winny być tak modelowane, by zawodnik osiągał jak najlepsze rezultaty w swej pracy na 
poszczególnych etapach szkolenia.  

 
Jak podzielimy ten okres? Najlepiej na trzy etapy, co obrazuje poniższy wykres. 
 Etap pierwszy – okres przygotowawczy - to budowanie ogólnej wytrzymałości 

fizycznej niezbędnej do strzelania tej konkurencji i podstaw techniki strzelania 
 Etap drugi – okres startowy - wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności na 

treningach i w okresie startowym. Na ten okres przypadają starty kontrolne i start 
główny 

 Etap trzeci – okres przejściowy – okres roztrenowania, odnowy biologicznej 
i treningów ukierunkowanych na zwiększenie sprawności fizycznej 
 

 
Ryc. 7. Charakterystyka obciążeń treningowych w strzelectwie. Andrzej Kijowski.  

Źródło: Planowanie procesu szkolenia. Tworzenie rocznego cyklu szkolenia w strzelectwie sportowym. Kurs 
doskonalenia zawodowego trenerów. Wrocław 2012r. 

 
Planując zadania treningowe dla zawodnika warto określić i spełnić w kolejnych 

miesiącach następujące zadania i cele treningowe. 
 

Etap pierwszy obejmuje pięć miesięcy treningowych (grudzień-kwiecień).  
 Trening ogólnorozwojowy – jeden w tygodniu, ukierunkowany na rozwijanie siły 

i wytrzymałości obręczy barkowej. Trening taki można przeprowadzić w domu 
(wersja 20-30 minut) lub po każdym treningu specjalistycznym – około 10 minut. 
W skład treningu ogólnorozwojowego mogą wchodzić następujące ćwiczenia: 
 Ćwiczenia z hantlami, ekspandor, taśmy TRX, ugięcia ramion 
 Skłony z leżenia, przysiady, ćwiczenia poprawiające czucie równoważne w miarę 

posiadanego czasu stosować inne ćwiczenia poprawiające ogólną sprawność 
strzelca (bieg, marszobieg, zajęcia na basenie). 
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 Trening specjalistyczny. (od grudnia do lutego). Zalecana ilość treningów 
specjalistycznych w tym okresie: 2 – 4 razy w tygodniu po około 45-70 minut. Ze 
względu na porę roku i cykl przygotowań są to treningi bezstrzałowe opierające 
się na kształtowaniu poprawnych nawyków ruchowych niezbędnych do 
uprawiania tej konkurencji. Jeśli mamy strzelnicę przeszkloną można ustawić 
tarcze na 25 metrów i trenować w ciepłym pomieszczeniu. Jeśli tego nie ma, 
należy wykonać model pięciu tarcz zawieszanych na ścianie strzelnicy 
pneumatycznej z zachowaniem stosownych proporcji wielkościowych 
i odległościowych. W/w treningi mogą stanowić uzupełnienie do treningów z bronią 
pneumatyczną. 

 
Jakie będą główne założenia treningowe w tym okresie: 
 Kształtowanie poprawnej postawy strzelca z pistoletem do zespołu tarcz.  
 Doskonalenie poprawnego nawyku chwytu broni 
 Doskonalenie skoordynowanego i płynnego przenoszenia broni od pierwszej do 

„szóstej” tarczy. Szósta tarcza jest określeniem umownym. Strzelec po oddaniu 
piątego strzału powinien przenieść broń w lewo na kolejna tarczę. Taka sytuacja 
daje zawodnikowi pewność i wymusza jednocześnie, że zachowuje on właściwy 
tremor mięśniowy i układ ciała zmierzający do wzorowego oddania piątego strzału.  

 Zwracamy tu głównie uwagę na przenoszenie broni w poziomie bez 
niepotrzebnego unoszenia i opuszczania pistoletu. 

 Kształtujemy poprawne podnoszenie i zatrzymanie ramienia wraz z bronią do 
pierwszej tarczy - akcent na ruch broni w pionie (płynne podnoszenie i zatrzymanie 
na jedno tempo) 

 Po opanowaniu dwóch powyższych elementów (start i zatrzymanie w pierwszej 
tarczy) należy przejść do łączenia ruchu w pionie z ruchem w poziomie (spokojne 
przenoszenie ramienia wraz z bronią) w lewo na kolejne tarcze, 

 Należy pamiętać, że przenoszenie broni od postawy GOTÓW do szóstej tarczy, 
to złożony cykl ruchowy, gdzie występuje ruch w pionie połączony później 
z ruchem w poziomie. Zablokowanie całego układu kostno-mięśniowego pozwoli 
we właściwym napięciu biorącym udział w nim mięśni poprawnie oddać pięć 
strzałów do tarcz w zadanym czasie. Poniższy rysunek obrazuje pierwsze zadania 
treningowe z pistoletem szybkostrzelnym wykonywane do białego paska (na 
odległość 25 metrów lub na mniejszą odległość z zachowaniem stosownych 
proporcji I-VI tarcza). Podniesienie do pierwszej (umownej tarczy) kolor strzałki 
czerwony. Celem lepszego opanowania utrzymania pistoletu w poziomie zaleca 
się 2-4 krotne przeniesienie pistoletu z pierwszej na piątą i z powrotem na 
pierwsza tarczę; niebieski kolor strzałki. 

 

Ryc. 8. Ćwiczenie kształtujące poprawne podniesienie broni do pierwszej tarczy 
i przenoszenie broni (bez zatrzymywania) w zakresie kątowym I-VI tarcza. 

 
 Po opanowaniu wyżej wymienionego elementu technicznego można zastosować 

pięć tarcz wraz z linią ciągłą poziomo przebiegającą przez pięć białych ekranów. 
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Ryc. 9. Sposób przenoszenia broni podczas nauki utrzymania pistoletu w poziomie. 
 

Ryc. 10. Sposób przejazdu broni podczas nauki przenoszenia z tarczy na tarczę 
z uwzględnieniem zatrzymania na jej środku. 

 
Następnym zadaniem treningowym z wykorzystaniem tarczy w formie białego ekranu 

mogą być pionowe czarne słupki. Stosując zasadę od prostego do trudnego zaczynamy 
od poprawnego przenoszenia broni w poziomie. Dalej idąc kształtujemy podstawowe 
cykle ruchowe właściwe dla pistoletu szybkostrzelnego, które łączą utrzymanie broni w 
poziomie z płynnym zatrzymaniem się broni (muszka i szczerbinka) na każdej tarczy 
w jednakowych odstępach. 

W tym okresie treningowym trzeba pamiętać, że jest to najważniejszy okres 
kształtowania podstawowych nawyków ruchowych. Nie należy wplatać elementów 
technicznych do wykonania pracy w czasie. Mówiąc prościej - strzelec ma poznać 
strukturę ruchu jako całość, potem umiejscowić go w czasie. Wykonywanie złożonego 
ruchu, jakim jest przenoszenie broni pomiędzy tarczami, w aspekcie czasu może 
prowadzić o wystąpienia zakłóceń ruchowych i niepełnego bądź złego wykonywania 
cyklu ruchowego. Strzelec za wszelką cenę będzie chciał „dojechać” w zadanym czasie 
(8,6,4 sekund) na piątą tarczę kosztem poprawnego wykonania cyklu ruchowego na 
kolejnych tarczach. Zatem jak mawiał profesor Czajkowski „Najpierw technika, potem 
szybkość”. Należy zawodnika nauczyć algorytmu ruchowego, potem można dodać 
wykonanie w zadanym czasie. W tym okresie czasu można wprowadzić strzelanie 
z amunicji kalibru 5,6 mm. Strzelania przeprowadzamy w statycznej formie strzelając 
serie pięciostrzałowe do jednej tarczy w formie białego ekranu. Ma to za zadanie 
oswojenie zawodnika ze wszystkimi ruchami broni w trakcie strzelania oraz nauczyć 
właściwej kontroli broni (przyrządy celownicze) w trakcie podrzutu broni po strzale. 
W miarę polepszającej się techniki sportowej u strzelca można wprowadzać już trening 
z elementami strzelania do białego ekranu i tarczy. 

 Trening specjalistyczny – założenia podstawowe: zalecana ilość treningów 
specjalistycznych – 3 razy w tygodniu po około 60-75 minut. Ze względu na porę 
roku i cykl przygotowań są to treningi mieszane. Strzałowe i bezstrzałowe 
opierające się na dalszym doskonaleniu tworzenia poprawnych nawyków 
ruchowych. Jeśli warunki atmosferyczne będą sprzyjające, to należy rozpocząć 
strzelania z wykorzystaniem amunicji małokalibrowej na 25 metrów. 

 
Podstawową cechą planu szkolenia jest jego plastyczność. W początkowej fazie 

szkolenia zakładamy sobie pewne cele, które zamierzamy zrealizować. Na tym etapie nie 
wiemy co może wydarzyć się za dwa- trzy miesiące. Mając to na uwadze trzeba zakładać, 
że zawodnik może zachorować, ulec kontuzji lub zwyczajnie nie przyjdzie na trening, bo 

VI TARCZA 
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jutro ma poważny sprawdzian w szkole. Zatem plan należy płynnie modyfikować. Łączyć 
treningi w całość, wybierać co w danym momencie dla strzelca jest najważniejsze. 
Miesiąc luty. Rozkład tygodniowy. Razem około 10-12 treningów w miesiącu. 

 Jeden trening bezstrzałowy z elementami podniesienia i przenoszenia 
(zatrzymania) broni na tarczach 1-5 wykonywany z pomiarem czasu. Zawodnik 
sam decyduje o momencie rozpoczęcia cyklu. Trener mierzy stoperem czas od 
momentu podniesienia do pierwszej tarczy, zatrzymaniu się ze strzałem do 
pierwszej tarczy i zatrzymaniu na piątej tarczy. 

 Drugi trening z wykorzystaniem tarcz pierścieniowych stosowanych w pistolecie 
szybkostrzelnym. Szczególną uwagę zwracamy na dokładność wykonywanych 
ruchów podczas cyklu przejazdu na tarczach od 1 do 5. Obowiązuje tu zasada 
precyzyjnego przenoszenia broni „Od środka do środka tarczy”. 

 Trzeci trening z wykorzystaniem amunicji – około 100 sztuk. Nauka poprawnego 
wyciskania języka spustowego. Zadanie polega na strzelaniu w jedną tarczę (biały 
ekran) serii pięciostrzałowych. Ocenie podlega płynność i rytmiczność 
oddawanych strzałów oraz umiejętność stałego utrzymania broni w trakcie 
strzelania (stały tremor mięśniowy mięśni utrzymujących ramię wraz z pistoletem). 
Po treningu strzałowym dodajemy wykonanie 20-30 cykli przenoszenia z sylwetki 
1 na 5 bezstrzałowo z bronią. 

 
Miesiąc marzec. Rozkład tygodniowy. Razem około 12-13 treningów w miesiącu. 

 Trening zawierający w sobie elementy treningu bezstrzałowego do białego ekranu 
oraz do tarcz pierścieniowych. Wprowadzamy strzelanie do otwartych tarcz (biały 
ekran). Zaczynamy strzelać w pełnej formie od 1 do 5 sylwetki bez elementu 
podniesienia broni. To znaczy, że strzelec podnosi broń do pierwszej tarczy, 
zatrzymuje się na niej, koryguje ustawienie przyrządów celowniczych i oddaje 
pierwszy strzał. Następnie przenosi broń na kolejne tarcze wraz z oddaniem na 
każdej pojedynczego strzału. 

 Drugi trening. Nauka poprawnego podniesienia ramienia wraz z bronią i oddania 
strzału do pierwszej tarczy. AKCENT: uwaga na płynne i spokojne podnoszenie 
broni z zatrzymaniem broni na jedno tempo na pierwszej tarczy 

 Podnoszenie broni od postawy GOTÓW do środka białego ekranu pierwszej 
tarczy. Zwracamy uwagę na właściwe (tuż przed zatrzymaniem) rozpoczęcie 
wyciskania języka spustowego i oddanie strzału w momencie zatrzymania lub 
zaraz po zatrzymaniu. 

 Trzeci trening będzie polegał na stopniowym łączeniu dwóch elementów 
podniesienia broni do pierwszej tarczy wraz ze strzałem oraz do kolejnych 
strzałów na tarczach od drugiej do piątej. W całym miesiącu marcu można 
stopniowo wprowadzać oddanie serii bezstrzałowej w czasie 8 sekund celem 
kształtowania poprawnego „czucia czasu”. Jeśli wykonanie będzie zadowalające 
w połowie miesiąca można wprowadzić strzelanie w czasie 8 sekund do białego 
ekranu, a pod koniec miesiąca do tarcz pierścieniowych. 

 
Preferowane czasy oddania strzału do pierwszej i piątej tarczy w seriach 8, 6 i 4 
sekundowych, co prezentuje poniższa tabela. 

Tab. 1. Czasy oddania pierwszego i piątego strzału w seriach 8,6 i 4 sekundowych. 

Seria Czas oddania strzału do pierwszej tarczy Czas oddania strzału do piątej tarczy 
8 sekund 2,0-2,2 sek. 7,6-8,0 sek. 
6 sekund 1,7-2,0 sek. 5,6-6,0 sek. 
4 sekundy 1,5-1,7 sek. 3,8-4,0 sek. 
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Miesiąc kwiecień. Razem około 12 treningów w miesiącu.  
Przykładowe akcenty treningowe: 
 Trening bezstrzałowy – około 30 minut. Strzelec wykonuje cały cykl podniesienia 

i zatrzymania na kolejnych tarczach. Może występować jako uzupełnienie treningu 
pistoletu sportowego. 

  J. w. oddajemy około 100 strzałów do ruchomych tarcz w czasie 8 sekund.  
 Trening bezstrzałowy – 30 minut. Akcent położony na dokładne zatrzymywanie 

się na środkach tarcz pierścieniowych. Cały cykl podniesienia i zatrzymania na 
kolejnych tarczach z wykonywanych w czasie 8 sekund. Ilość amunicji – około 100 
sztuk.  

 Około 5 serii w czasie 8 sekund. Następnie ustalamy, że kolejne 10-15 serii 
zawodnik będzie strzelał w czasie otwarcia 8 sekundowego, lecz wszystkie 
czynności będzie wykonywał ze zwiększonym tempem wykonywanych czynności. 
Celowo nie ustawiamy czasu 6 sekundowego. Zawodnik ma „spokojnie” przejść 
od serii 8 sekund do serii 6 sekund. To stopniowe i spokojne zwiększanie tempa 
oddawanych strzałów ma w zawodniku kształtować poprawne nawyki właściwe 
dla serii 6 sekundowych. Zadaniem trenera jest pomiar czasu poszczególnych 
serii i informowanie o nich strzelca. 

 Pamiętać należy, że w tym okresie czasu zawodnik sam zaczyna oceniać poziom 
swojego wyszkolenia i trener powinien zostawić zawodnikowi możliwość wyboru 
obciążenia treningowego przez około 2- 3 treningi.  

 Koniec kwietnia, to czas, gdzie strzelec potrafi poprawnie wykonać strzelania 
w czasie 8 i 6 sekund. W tym okresie wprowadzamy elementy strzelania 
występujące na zawodach. Podajemy komendy, czasy uzyskanych serii i wartości 
punktowe zdobyte w kolejnych powtórzeniach. Ćwiczymy elementy taktyczne 
(nietypowe sytuacje i zdarzenia mogące wystąpić na zawodach). Zacięcia, 
przestoje spowodowane awarią broni lub nietypowe zdarzenia na strzelnicy.  

 Stopniowo wprowadzamy strzelania serii 4 sekundowej. W pierwszej fazie 
strzelania zawodnik wykonuje strzelania do tarcz w formie białego ekranu. Po 
opanowaniu tempa oddania strzału do pierwszej i piątej tarczy w czasie 4 sekund 
strzelec zaczyna strzelanie do tarcz pierścieniowych.  

Tab. 2. Procentowy udział serii 8,6,4 sekund w kolejnych miesiącach szkolenia. 

Miesiąc 8 sekund 6 sekund 4 sekundy 
Marzec 70 30  

Kwiecień 40 30 30 
Maj 25 25 50 

Czerwiec 10 15 75 
Lipiec 40 30 40 

 
Etap drugi obejmuje trzy miesiące treningowe (maj – lipiec).  

Na tym etapie następuje wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności na treningach 
w na zawodach w okresie startowym.  
 
Miesiąc maj. Przykładowe akcenty treningowe: 

 Trening ukierunkowany na dalsze doskonalenie elementów technicznych. „Czucie 
czasu” – strzelanie kolejnych serii w zadanym tempie i ocena zawodnika co do 
czasu jej wykonania. Procentowy podział serii 8 i 6 sekundowych – po 25 % na 
każdy czas. Pozostałe 50% przeznaczone jest na czas 4 sekund. W dalszej części 
tego miesiąca ilość strzelanych serii 4 sekundowych winna dojść do 75 % 
strzelanych w jednostce treningowej. Ta seria ze względu na trudność 
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i potencjalnie dużą ilość traconych punktów przez zawodników w zawodach musi 
być wielokrotnie strzelania podczas treningów celem jak najlepszego opanowania 
techniki jej strzelania.  

 Ilość treningów minimum 2 maksimum 4. Pamiętać należy, że pistolet 
szybkostrzelny od przyszłego roku będzie jednym z dwu głównych elementów 
rywalizacji w grupie juniora młodszego. W trakcie szkolenia nie można zapominać 
o innych konkurencjach pistoletowych: pistolet sportowy 30+30 strzałów, pistolet 
pneumatyczny czy pistolet dowolny. Treningu tych trzech konkurencji nie należy 
zaniedbywać. Pełnią one funkcje uzupełniające dla pistoletu szybkostrzelnego. 
Z pistoletu pneumatycznego i dowolnego zyskujemy statykę broni i płynność 
w wyciskaniu języka spustowego. Z pistoletu sportowego (część szybka) 
czerpiemy poprawne oddanie strzału do pierwszej tarczy. Wybierając pistolet 
szybkostrzelny za konkurencje główną musimy już na początku listopada 
wiedzieć, gdzie położyć główne akcenty treningowe w pistolecie szybkostrzelnym, 
a gdzie wprowadzić pozostałe konkurencje w cyklu szkoleniowym. 

 Ilość amunicji strzelanej w tym czasie to 100-150 sztuk na treningu.  
 Wprowadzamy treningi zadaniowe polegające na: strzelaniu serii wynikowych, 

bądź ilości strzelonych „10” na treningu lub tez uzyskaniu wyznaczonego wyniku 
punktowego (serii, połowy lub całości konkurencji). 

 W tym czasie należy prowadzić wspólne treningi na zasadzie współzawodnictwa 
charakterystycznego dla zawodów. 

 W tym miesiącu zawodnik odbył zwykle 2-3 stary na zawodach (są to zawody o 
charakterze kontrolnym i sprawdzającym. Zawodnik i trener posiadają informacje 
o poziomie opanowania techniki strzelania. Najbliższy okres (8-12 treningów), to 
czas do wykonania ewentualnych poprawek w planie szkolenia. Chodzi w tym 
czasie o rozwijanie mocnych i dobrych stron zawodnika ale także o eliminacje 
głównych błędów takich jak: tempo strzelania, złą pracę na języku spustowym czy 
też trudności w utrzymaniu linii poziomej podczas przenoszenia broni od pierwszej 
do szóstej sylwetki. 

 
Miesiąc czerwiec 

 Zwykle występuje tu jeden lub dwa starty o charakterze ogólnopolskim. Celowe 
jest obniżenie ilości i intensywności treningów stosując zasady taperingu. Można 
zwiększyć akcent treningowy na pistolet dowolny lub pneumatyczny i wykorzystać 
je jako uzupełnienie dokładności dla pistoletu szybkostrzelnego.  

 Treningi 2x w tygodniu po około 100-150 sztuk amunicji. Treningi bardzo 
zróżnicowane w swej formie. Brak sprawdzianów. Treningi o charakterze 
zadaniowym określające na przykład ilość „10” do strzelenia na treningu lub 
oddanie określonej ilości strzałów bez odskoków. 

 Forma treningów jak najbardziej zbliżona do zawodów. Koniecznie w formie 
rywalizacji (komendy, ocena strzałów itp.), lecz bez oceny stosowanej na 
zawodach (seria, całość konkurencji). Można strzelać do figur geometrycznych, 
lub do uzyskania zadanej ilości „10” czy „9” itp. Na treningach w tym miesiącu 
szczególną uwagę przykładamy do elementów sprawiających najwięcej 
problemów. Treningi korygujące technikę strzelania winny być realizowane, aż do 
ich wyeliminowania. 

 Celowe jest zrealizowanie 2-3 treningów, gdzie około 50 procent objętości ich 
będzie realizowana według potrzeb zawodnika. 
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Miesiąc lipiec 
 Główne zawody w tej konkurencji dla grupy juniora młodszego są rozgrywane 

około 20 lipca. Zasadnym jest ułożenie planu treningowe według zasad BPS czyli 
bezpośredniego przygotowania startowego. BPS to okres czasu (zwykle 3-5 
tygodni) mający przygotować strzelca do głównych zawodów w sezonie, czyli – 
dopiąć wszystko na ostatni guzik. Jest to moment gdzie jeszcze można 
wyeliminować ewentualne braki techniczno-taktyczne w przygotowaniu. Cechą 
charakterystyczną tego cyklu jest śladowe (ze względu na czas) występowanie w 
nim kolejno wszystkich etapów szkolenia od momentu rozpoczęcia treningów do 
startu głównego w rocznym cyklu przygotowań. Oczywiście okresy te są skrócone 
do minimum, to znaczy do około jednego tygodnia na każdy okres pracy 
treningowej. Z zakresu przygotowania psychicznego trzeba zawodnika 
„przygotować” do konsekwentnej i systematycznej realizacji zamierzonych celów 
sportowych. Uświadomienie zawodnikowi, że zawody dla tej grupy wiekowej są 
kolejnym, a nie jedynym, startem w roku i stanowiąc o możliwości dalszego 
rozwoju kariery sportowej w strzelectwie. 

 
Pozostałe cztery miesiące (aby zamknąć roczny cykl szkolenia) sierpień – listopad 

proponuję poświęcić na: 
 Sierpień - aktywny wypoczynek, jest to okres, gdzie zawodnicy mogą wyjechać 

na wakacje, aktywnie uczestniczyć w obozach letnich organizowanych przez kluby 
 Wrzesień – spokojne „wejście” w sezon oparte na treningach z pistoletem 

pneumatycznym, gdzie głównymi elementami szkolenia będzie kształtowanie 
statyki broni i poprawnego wyciskania języka spustowego, budowanie stabilizacji 
postawy zawodnika wraz z pistoletem 

 Październik, listopad - systematyczne budowanie takich elementów 
technicznych jak statyka, właściwe przenoszenie broni i poprawna postawa.  

 
Każde działanie zmierzające do osiągnięcia zaplanowanego celu musi opierać się 

pewnych założeniach i celach do zrealizowania. Takim założeniem jest plan treningowy 
ujęty w ustalonych ramach czasowych. W strzelectwie, gdzie liczy się precyzja 
i powtarzalność i opanowanie podstawowych czynności ruchowych jest elementem 
wręcz nieodzownym.  

 
Tworząc plan szkolenia należy: 
 Sprecyzować cele i zadania, które zawodnik powinien osiągnąć w wyznaczonych 

okresach czasu. 
 Zadbać o systematyczne podnoszenie ogólnej sprawności fizycznej strzelca. 
 Pamiętać, że wszystkie elementy szkolenia musza być ze sobą spójne i powiązane. 
 Każdy trening musi być dopełnieniem poprzedniej jednostki treningowej.  
 Dobierać środki i metody treningowe w myśl zasady „od prostego do trudnego”. 
 Każdy okres treningowy powinien podlegać ewaluacji uzyskanych efektów pracy. 
 W procesie szkolenia zaznajomić zawodnika z podstawowymi zasadami 

i przepisami rozgrywania konkurencji pistoletowych.  
 Zapoznać z podstawowym rejestrem środków taktycznych, które może 

wykorzystać podczas treningu i zawodów. 
 W trakcie szkolenia stosować przemienność stosowanych obciążeń treningowych. 
 Na podstawie oceny uzyskanych efektów w pracy z zawodnikiem powinniśmy 

modyfikować środki treningowe. Błędem jest sztywne trzymanie się wcześniej 
przyjętych założeń przy braku postępów. 
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 Urozmaicać każdy trening poprzez wprowadzanie nowych elementów 
treningowych. 

 W czasie treningów rozmawiać z zawodnikiem, gdyż jego wrażenia i opinie są 
wskazane i nieodzowne do podejmowania dalszych działań. 
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