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Wpływ treningu strzeleckiego  
na parametry charakteryzujące równowagę ciała 

 
 
Wstęp 

Sukces  w  sporcie  strzeleckim  uwarunkowany  jest  wieloma  czynnikami  związanymi  ze 
zdolnościami i umiejętnościami zawodnika. W opinii Z. Naglaka (1987), jednym z tych czynników 
jest wysoka koordynacja typu ręka‐oko. Wymaga ona takich zdolności jak: ostrość spostrzegania, 
głębokość  widzenia,  ocena  odległości,  doskonała  wrażliwość  kinestetyczna,  równoważna 
i dotykowa. Zdaniem Z. Wodnika (2007), istotna jest również sprawność ogólna, która stanowi 
podstawę  pod  budowę  tak  zwanej  sprawności  specjalnej,  charakterystycznej  dla  danej 
dyscypliny.  Sprawność  ta  związana  jest  z  takimi  czynnikami  jak:  siła,  szybkość,  koordynacja, 
wytrzymałość. K. Kurzawski i wsp. (2011) wskazują zaś, że w czasie strzelania, bardzo istotne jest 
posiadanie  i  wykorzystanie  następujących  umiejętności:  utrzymanie  statycznej  postawy 
strzeleckiej,  dostosowanie  faz  oddychania  do  wymogu  utrzymania  takiej  postawy 
z zapewnieniem  bezruchu  klatki  piersiowej  w  czasie  celowania,  utrzymanie  przemieszczeń 
punktu  wycelowania  broni  w  zadanym  rejonie  celowania,  powtarzanie  przebiegu  zmian  siły 
nacisku palca na język spustowy (szczególnie w końcowej jego fazie), wyzwalanie strzału w fazie 
pomiędzy  uderzeniami  tętna,  synchronizacja  tych  elementów  złożenia  z  bronią  w  przedziale 
czasu wystarczającym dla oddania celnego strzału 

 Analiza wskazań cytowanych autorów pozwala na stwierdzenie, że jednym z najważniejszych 
czynników  determinujących  sukces  w  strzelectwie  sportowym,  jest  umiejętność  kontroli 
postawy,  która  musi  być  zsynchronizowana  z  pozostałymi  czynnościami  strzeleckimi.  Tym 
samym,  można  przyjąć  założenie,  że  strzelcy  wykazują  większy  poziom  kontroli  równowagi 
w porównaniu do populacji nietrenującej konkurencji strzeleckich. 
 
Zagadnienie kontroli równowagi ciała człowieka 

 
Równowagę człowieka, najczęściej definiuje się jako zdolność utrzymania środka masy ciała 

(ang.  center  of mass  – COM) w  obrębie  płaszczyzny  podparcia.  Jest  to  zatem  określony  stan 
układu posturalnego. Zapewnia ją układ nerwowy, poprzez odruchowe napięcie odpowiednich 
grup  mięśni,  nazywanych  mięśniami  posturalnymi  lub  antygrawitacyjnymi  (Błaszczyk  2004). 
G. Juras (2003) równowagę ciała człowieka ujmuje jako zdolność do utrzymania rzutu ciężkości 
ciała (ang. center of gravity – COG) wewnątrz powierzchni podparcia, którą w przypadku pozycji 
stojącej stanowi obszar kontaktu stóp z podłożem. Człowiek utrzymując pionową postawę ciała, 
dąży do stanu równowagi stałej, lecz nigdy jej nie osiąga. 

Środowisko  w  jakim  człowiek  funkcjonuje,  generuje  szereg  czynników  zakłócających, 
mogących wpływać na wytrącenie  ciała  z  pozycji  zrównoważonej.  Juras  (2003) oraz Błaszczyk 
(2004) wskazują na dwa podstawowe czynniki zakłócające równowagę ciała: 



40 Jan Basiaga, Kajetan Słomka  

 

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

 wewnętrzne  (endogenne)  –  wynikające  z  samego  procesu  regulacji  i  sterowania  ciała 
człowieka,  są  efektem głównie  zaburzeń pracy mięśniowej.  Konsekwencją wystąpienia 
zakłóceń  wewnętrznych  jest  odebranie  przez  ośrodki  nerwowe  informacji  o  braku 
stabilności, nie jest nią natomiast utrata równowagi, 

 zewnętrzne (egzogenne) – o charakterze mechanicznym mogą przez np. zmianę położenia 
poszczególnych  segmentów  ciała  (zarówno  w  odpowiedzi  na  działanie  środowiska 
zewnętrznego  jak  i  zamierzonego  ruchu  dowolnego)  wywołać  określone  zmiany  
w postawie ciała i spowodować utratę równowagi. 

Zespół metod badawczych pozwalających ocenić stabilność postawy określany jest pojęciem 
posturografii. W posturografii miarą stabilności postawy jest odległość środka nacisku stóp (ang. 
center of foot pressure – COP) od krawędzi stóp (obwiedni stóp). Prawidłowa stabilna postawa 
jest  warunkiem  niezbędnym  do  realizacji  większości  ruchów  dowolnych  i  lokomocji.  Dlatego 
badanie  stabilności  posturalnej  wchodzi  w  skład  większości  testów  klinicznych  oceniających 
aktywność  ruchową,  jak  np.  test  zasięgu  funkcjonalnego  Duncana,  czy  też  „bateria”  testów 
Tinnettiego (Błaszczyk 2004). 

Człowiek  jest  zdolny  do  sprawnego  utrzymywania  stabilnej  postawy  ciała.  Dzieje  się  to 
zazwyczaj  bez  udziału  jego  świadomości  i  przy minimalnym wydatku  energetycznym.  Jednak 
procesy leżące u podłoża równowagi, mimo że generalnie nie podlegają świadomej kontroli, są 
złożone i dość skomplikowane. Złożoność tego procesu wynika przede wszystkim z budowy ciała 
człowieka,  które  składa  się  z  wielu  segmentów  połączonych  stawami, mięśniami, więzadłami 
i ścięgnami.  Ruchy  jednego  segmentu  wpływają  na  pozostałe  składniki  powodując  zmiany 
położenia środka ciężkości ciała – COG. Niektóre mięśnie mogą współuczestniczyć w poruszaniu 
kilku  połączeń  stawowych,  co  powoduje  konieczność wywołania wielu  pobudzeń  nerwowych 
jednocześnie  (Słomka 2006). Siły wytwarzane przez mięśnie  są niezbędne do kompensowania 
pojawiających  się  sił  i  momentów  zakłócających  równowagę.  Podczas  swobodnego  stania, 
aktywność mięśniowa musi być kontrolowana, aby uzyskać środek masy ciała nad płaszczyzną 
podparcia.  Do  funkcjonowania  regulacji  postawy  niezbędne  jest  przetwarzanie  informacji 
napływających  z  czterech  wejść  sensorycznych.  Kontrola  równowagi  odbywa  się  w  oparciu 
o sygnały docierające z błędnika, narządu wzroku, proprioreceptorów i receptorów dotykowych. 
Informacje te umożliwiają prawidłowe utrzymanie równowagi, a także orientację w przestrzeni. 
Trudno jest jednak jednoznacznie określić hierarchię poszczególnych źródeł informacji. Zakłada 
się, że parametrem kontrolowanym przez układ równowagi, jest położenie COM w stosunku do 
powierzchni podparcia wyznaczonej obwiednią stóp (Błaszczyk i wsp. 1994). 

Postawa  osoby  podczas  spokojnego  stania  w  pozycji  wyprostowanej  charakteryzuje  się 
ruchami  nazywanymi  wychwianiami  (ang.  postural  sway).  Wychwiania  te  mierzone  są 
powszechnie przy użyciu platform tensometrycznych, które rejestrują siły reakcji podłoża. Cała 
grupa  metod  w  obrębie  badania  stabilności  postawy  jest  określana  mianem  posturografii. 
Wskaźnikiem  określającym wychwiania  jest  zazwyczaj  przemieszczanie  środka  nacisku  stóp  – 
COP. Jest to punkt przyłożenia wypadkowej siły reakcji podłoża na ciało. W idealnie statycznych 
warunkach,  pozycja  COP  i  środka masy  (ang.  centre  of mass  –  COM),  a  ściślej  jego  rzutu  na 
płaszczyznę podparcia powinny się pokrywać. Badania wykazują, iż zgodność obu sygnałów sięga 
97%  (Błaszczyk  2004). W naturalnych warunkach w  postawie  stojąc  z  oczami  otwartymi  COP 
przemieszcza się w zakresie 0,4 cm w płaszczyźnie strzałkowej i 0,18 cm w płaszczyźnie czołowej 
(Słomka  2006).  Większość  wychwiań  uzależniona  jest  od  wielkości  i  kształtu  płaszczyzny 
podparcia.  Wychwiania  posturalne  także  uzależnione  są  od  sztywności  mięśni,  informacji 
sensorycznych, takich jak: wzrokowa, przedsionkowa czy proprioceptywna (Winter i wsp. 1998). 
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Materiał i metody badań 

Celem  zrealizowanego  badania  jest  weryfikacja  zmian  w  procesie  utrzymania  równowagi 
ciała,  wywołanych  piętnastotygodniowym  treningiem  strzeleckim,  ukierunkowanym  na 
konkurencję karabin pneumatyczny. Autorzy badania zdefiniowali dwa pytania badawcze: 
1. Czy zaproponowany trening strzelecki wpływa na skuteczność strzelania w badanej grupie? 
2. Czy trening strzelecki wywołuje zmiany w kontroli postawy ciała podczas zadania jakim jest 

cykl złożenia w konkurencji karabin pneumatyczny? 
oraz sformułowali dwie hipotezy badawcze: 
1. Przebyty piętnastotygodniowy trening strzelecki istotnie wpływa na skuteczność strzelecką.  
2. Można zaobserwować zmiany w kontroli postawy ciała w cyklu złożenia, które mogą w efekcie 

prowadzić do polepszenia wyników strzeleckich. 
W  eksperymencie  badawczym  udział  wzięło  dziesięciu  studentów  Akademii  Wychowania 

Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, nieuprawiających profesjonalne żadnej dyscypliny 
sportu,  jednak cechujących się wysokim poziomem sprawności ogólnej. Średni wiek badanych 
wynosił 22 lata. Badania zostały przeprowadzone w Laboratorium Motoryczności Człowieka AWF 
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. 

W  badaniach  wykorzystano  system  do  treningu  strzeleckiego  Scatt  oraz  platformę 
tensometryczną (AMTI, BP600900). Wymiary platformy umożliwiły przyjęcie postawy strzeleckiej 
stojąc,  właściwej  dla  konkurencji  karabinowych.  W  badaniach  wykorzystano  karabin 
pneumatyczny  Steyr.  Każdy  z  badanych  zrealizował  piętnastotygodniowy  cykl  treningowy 
ukierunkowany na konkurencję karabin pneumatyczny. Wskazany cykl treningowy poprzedzony 
został  trzytygodniowym  przygotowawczym  cyklem  treningowym  ukierunkowanym  na  naukę 
cyklu złożenia. Z uwagi na ograniczenia natury organizacyjnej, oba cykle treningowe realizowane 
były raz w tygodniu w wymiarze czterogodzinnym. 

Pomiary  z  wykorzystaniem  platformy  tensometrycznej  oraz  systemu  Scatt  zostały 
przeprowadzone dwukrotnie:  po ukończeniu  treningu przygotowawczego oraz po ukończeniu 
właściwego (piętnastotygodniowego) cyklu treningowego. Przed realizacją pierwszego pomiaru, 
badani zrealizowali  trzy  treningi przygotowawcze obejmujące przygotowanie teoretyczne oraz 
przygotowanie techniczne ukierunkowane na strzelanie konkurencji karabin pneumatyczny. 

Badanie  polegało  na  przyjęciu  postawy  strzeleckiej  na  platformie  tensometrycznej  
i  oddaniu  pojedynczego  strzału  do  elektronicznej  tarczy  systemu  Scatt,  który  rejestrował 
parametry  przebiegu  oddanego  strzału.  Procedura  oddania  strzału  powtarzana  była 
dziesięciokrotnie. Analizowane zmienne systemu Scatt były następujące: średnia wartość strzału, 
średni  czas  oddania  strzału,  stabilność  rytmu  strzelania,  średnica  skupienia,  dokładność 
celowania,  dokładność  strzelania,  średnia  długość  śladu  celowania,  średnia  długość  śladu 
celowania w poziomie, średnia długość śladu celowania w pionie. Podczas badania rejestrowane 
były  parametry  posturograficzne  przez  10  sekund  od  sygnału  gotowości  do  oddania  strzału. 
Badani  po  przyjęciu  postawy  strzeleckiej,  sygnalizowali  osobie  badającej  gotowość  do 
zrealizowania  cyklu  złożenia.  Sygnał  ten  rozpoczynał  rejestrację  posturograficzną  zachowania 
badanego  na  platformie.  Analizowane  zmienne  posturograficze  poddane  dalszej  analizie 
statystycznej to: zakres COP (raCOP), odchylenie standardowe średniej trajektorii COP (stdCOP), 
długość ścieżki COP (lenCOP), prędkość COP (vCOP), obszar przemieszczeń COP (Area). Parametry 
analizowane były oddzielnie dla płaszczyzny czołowej i strzałkowej. 

Uzyskane dane pomiarowe zostały poddane obliczeniom z wykorzystaniem podstawowych 
metod  statystyki  opisowej.  Ponadto  dane  empiryczne  zostały  zweryfikowane  pod  względem 
normalności  rozkładów  testem  Kołomogorowa‐Smirnoffa.  Kolejny  etap  analizy  stanowiło 
sprawdzenie wpływu  zrealizowanego  cyklu  treningów  strzeleckiego na  efekty  strzeleckie  oraz 
parametry obrazujące równowagę osób badanych. W tym celu dokonano porównań pomiędzy 
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zmiennymi  przed  rozpoczęciem  cyklu  treningowego  oraz  po  jego  zakończeniu.  W  tym  celu 
wykorzystano  test  t‐Studenta,  przyjmując  poziom  istotności  p  <  0.05.  Wszystkie  obliczenia 
wykonano  wykorzystując  oprogramowanie  Statistica  10  w  Laboratorium  Diagnostycznym 
Motoryczności  Człowieka  przy  Katedrze  Motoryczności  Człowieka  AWF  im.  Jerzego  Kukuczki 
w Katowicach. 
 

Wyniki badań i ich omówienie 

Wyniki badań w świetle statystyki opisowej 

W pierwszej kolejności zarejestrowane zmienne zostały poddane analizie przy wykorzystaniu 
podstawowych metod statystyki opisowej (tab. 1‐4). Cel analizy stanowi sprawdzenie rozkładu 
analizowanych zmiennych. 

Tab. 1. Statystyka opisowa dla zmiennych charakteryzujące parametry strzeleckie 
przed właściwym (piętnastotygodniowym) cyklem treningowym 

Zmienna  N  Średnia  Min.  Maks.  Odch.std  Skośność  Kurtoza 

Średnia wartość strzału  10  6,8  0,8  36,4  10,5  3,043  2,453 

Średni czas oddania strzału  10  0,7  0,2  1,3  0,4  0,359  ‐1,557 

Stabilność rytmu strzelania  10  72,3  35,0  93,0  20,4  ‐1,126  0,137 

Średnica skupienia  10  37,1  21,3  56,0  12,1  0,245  ‐1,017 

Dokładność celowania  10  23,6  14,5  34,1  6,2  0,100  ‐0,646 

Dokładność strzelania  10  9,5  3,4  14,2  3,6  ‐0,459  ‐0,770 

Średnia długość śladu celowania  10  90,2  11,8  207,4  54,3  0,627  2,116 

w poziomie  10  63,6  7,0  155,5  40,9  0,916  2,688 

w pionie  10  50,3  5,5  100,2  27,3  ‐0,124  0,643 

Tab. 2. Statystyka opisowa dla zmiennych charakteryzujące parametry strzeleckie  
po właściwym (piętnastotygodniowym) cyklu treningowym 

Zmienna  N  Średnia  Min.  Maks.  Odch.std  Skośność  Kurtoza 

Średnia wartość strzału  10  7,6  3,0  40,5  11,6  3,124  2,817 

Średni czas oddania strzału  10  1,2  0,3  6,8  2,0  3,073  2,569 

Stabilność rytmu strzelania  10  66,9  0,0  95,0  27,2  ‐1,729  3,193 

Średnica skupienia  10  38,2  25,2  56,5  9,0  0,564  0,836 

Dokładność celowania  10  22,7  13,7  33,0  5,8  0,023  ‐0,069 

Dokładność strzelania  10  9,4  4,3  13,7  2,7  ‐0,149  0,572 

Średnia długość śladu celowania  10  81,1  64,9  111,3  15,7  0,808  ‐0,255 

w poziomie  10  57,5  44,3  91,3  14,2  1,760  3,249 

w pionie  10  45,7  35,6  57,9  8,2  0,427  ‐1,394 

Tab. 3. Statystyka opisowa dla zmiennych charakteryzujące parametry równowagi  
przed właściwym (piętnastotygodniowym) cyklem treningowym 

Zmienna [cm.]  N  Średnia  Minimum  Maksimum  Odch.std  Skośność  Kurtoza 

raCOP_1  10  1,33  0,76  3,61  0,86  2,46  6,36 

stdCOP_1  10  0,26  0,16  0,60  0,14  2,13  4,69 

lenCOP_1  10  10,61  7,95  18,01  2,99  1,86  4,19 

vCOP_1  10  1,18  0,88  2,00  0,33  1,86  4,19 

raCOPml_1  10  1,71  1,34  2,32  0,29  0,98  0,80 

stdCOPml_1  10  0,40  0,33  0,54  0,08  1,06  ‐0,06 

lenCOPml_1  10  8,81  5,98  11,63  1,61  0,08  0,24 

vCOPml_1  10  0,98  0,66  1,29  0,18  0,08  0,24 

Area1  10  1,63  0,81  3,06  0,73  1,19  0,66 

 
Legenda:  
Przedstawione poniżej oznaczenia skrótów właściwe są da skrótów zamieszczonych w tabelach 
 (3, 4, 6, 7, 8) 
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 raCOP_1 – zakres przemieszczenia nacisku stóp na podłoże w płaszczyźnie strzałkowej, 

 stdCOP_1 – odchylenie standardowe średniego położenia COP w płaszczyźnie strzałkowej  
[mierzone w cm/s], 

 lenCOP_1 – długość ścieżki COP w płaszczyźnie strzałkowej [mierzone w cm], 

 vCOP_1 – prędkość przemieszczenia COP w płaszczyźnie strzałkowej [mierzone w m/s], 

 raCOPml_1 – zakres przemieszczenia nacisku stóp na podłoże w płaszczyźnie czołowej, 

 stdCOPml_1 – odchylenie standardowe średniego położenia COP w płaszczyźnie czołowej [mierzone 
w cm/s], 

 lenCOPml_1 – długość ścieżki COP w płaszczyźnie czołowej [mierzone w cm], 

 vCOPml_1 – prędkość przemieszczania COP w płaszczyźnie czołowej [mierzone w m/s], 

 Area1 – obszar przemieszczeń COP [mierzony w cm2], 

 _1 – dane uzyskane przed właściwym (piętnastotygodniowym) cyklem treningowym. 

Tab. 4. Statystyka opisowa dla zmiennych charakteryzujące parametry równowagi  
po właściwym (piętnastotygodniowym) cyklu treningowym 

Zmienna  N  Średnia  Minimum  Maksimum  Odch.std  Skośność  Kurtoza 

raCOP_2  10  0,808  0,482  1,109  0,200  ‐0,075  ‐0,788 

stdCOP_2  10  0,153  0,093  0,194  0,035  ‐0,411  ‐0,905 

lenCOP_2  10  9,500  6,369  16,425  3,054  1,314  2,111 

vCOP_2  10  1,053  0,706  1,821  0,339  1,314  2,111 

raCOPml_2  10  1,538  1,013  1,854  0,246  ‐0,973  1,087 

stdCOPml_2  10  0,357  0,221  0,445  0,063  ‐0,942  1,717 

lenCOPml_2  10  9,069  6,804  12,159  1,528  0,476  0,890 

vCOPml_2  10  1,005  0,754  1,348  0,169  0,476  0,890 

Area2  10  0,959  0,373  1,264  0,290  ‐1,045  0,377 

 
Na  podstawie  wyników  analizy  opisowej  (tab.  1‐4)  oraz  na  podstawie  przeprowadzonych 

testów normalności rozkładu zmiennych stwierdzono że są one zgodne z krzywą Gaussa.  

Wpływ treningu strzeleckiego na uzyskiwane wyniki strzeleckie 

W celu wykazania wpływu treningu strzeleckiego na wyniku uzyskiwane w teście strzeleckim 
w konkurencji karabin pneumatycznym z wykorzystaniem systemu Scatt przeprowadzono analizę 
z wykorzystaniem testu t‐Studenta dla zmiennych zależnych. Dane zaprezentowano w poniższej 
tabeli. 

Tabela 5. Porównanie wyników strzeleckich systemu Scatt przed właściwym  
(piętnastotygodniowym) cyklem treningowym i po jego zakończeniu 

Zmienna  Średnia  Odch.st.  N  Różnica  Odch.st.  t  df  p 

Średnia wartość strzału  6,85  10,49             

Średnia wartość strzału  7,60  11,60  10  ‐0,75  16,33  ‐0,15  9,00  0,89 

Średni czas oddania strzału  0,71  0,36             

Średni czas oddania strzału  1,20  1,96  10  ‐0,49  1,89  ‐0,82  9,00  0,43 

Stabilność rytmu strzelania  72,30  20,37             

Stabilność rytmu strzelania  66,90  27,18  10  5,40  24,35  0,70  9,00  0,50 

Średnica skupienia  37,07  12,06             

Średnica skupienia  38,16  9,01  10  ‐1,09  16,65  ‐0,21  9,00  0,84 

Dokładność celowania  23,60  6,21             

Dokładność celowania  22,67  5,82  10  0,93  9,08  0,32  9,00  0,75 

Dokładność strzelania  9,46  3,60             

Dokładność strzelania  9,41  2,68  10  0,05  3,08  0,05  9,00  0,96 

Średnia długość śladu celowania  90,21  54,34             

Średnia długość śladu celowania  81,11  15,72  10  9,10  59,71  0,48  9,00  0,64 

w poziomie  63,59  40,87             

w poziomie  57,46  14,18  10  6,13  43,33  0,45  9,00  0,67 

w pionie  50,33  27,30             

w pionie  45,72  8,20  10  4,61  32,72  0,45  9,00  0,67 
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Wyniki uzyskane na podstawie analizy  testu t‐Studenta   wskazują na brak bezpośredniego 
wpływu  treningu  na  uzyskiwane  wyniki  w  strzelaniu  w  konkurencji  karabin  pneumatyczny. 
Sumarycznie  uzyskane  wyniki  nie  są  istotne  statystycznie.  Należy  jednak  podkreślić,  że  na 
podstawie analizy wyników uzyskanych przez poszczególnych badanych, można  stwierdzić,  że 
w zakresie  ocenianych  parametrów  systemu  Scatt,  część  badanych  poprawiła  skuteczność 
strzelania. Tendencja pożądanych zmian jest obserwowalna, co pozwala na stwierdzenie, że przy 
większym  zintensyfikowaniu  procesu  treningowego,  oceniane  parametry  mogłyby  uzyskać 
istotność  statystyczną.  Należy  jednocześnie  podkreślić  że  uzyskane  wyniki  nie  potwierdzają 
pierwszej hipotezy. 
 
Wpływ treningu strzeleckiego na równowagę ciała 
 

Kolejnym  etapem  analizy  uzyskanych  danych  było  zbadanie  wpływu  zrealizowanego 
piętnastotygodniowego cyklu treningowego na wybrane parametry charakteryzujące utrzymanie 
równowagi ciała. W tym celu ponownie wykorzystano test t‐Studenta dla zmiennych zależnych 
i poddano  analizie  zmienne  empiryczne  przed  właściwym  (piętnastotygodniowym)  cyklem 
treningowym  i  po  jego  zakończeniu.  Dane  obrazujące  parametry  posturograficzne  obrazuje 
poniższa tabela. 

Tab. 6. Porównanie parametrów posturograficznych przed właściwym 
(piętnastotygodniowym) cyklem treningowym i po jego zakończeniu 

Zmienna  Średnia  Odch.st.  Ważnych  Różnica  Odch.st.  t  df  p 

raCOP_1  1,33  0,86             

raCOP_2  0,81  0,20  10  0,5244  0,79112  2,0960  9  0,066 

stdCOP_1  0,26  0,14             

stdCOP_2  0,15  0,03  10  0,1036  0,13011  2,5179  9  0,033 

lenCOP_1  10,61  2,99             

lenCOP_2  9,50  3,05  10  1,1136  4,34966  0,8096  9  0,439 

vCOP_1  1,18  0,33             

vCOP_2  1,05  0,34  10  0,1235  0,48222  0,8097  9  0,439 

 

Na  podstawie  uzyskanych  danych  można  wskazać,  że  jedynie  w  przypadku  odchylenia 
standardowego  średniego  położenia  „COP”  zaobserwowano  istotne  statystycznie  równice. 
Parametr  ten  „stdCOP”  w  płaszczyźnie  strzałkowej  zmniejszył  się  po  właściwym  cyklu 
treningowym  z  26  na  15.  Świadczy  to  o  zmniejszeniu  się  zmienności  charakterystyki 
przemieszczeń  średniego nacisku  stóp na podłoże.  Tym samym zmniejszają  się odchylenia od 
średniego  położenia  COP.  Można  zatem  wnioskować,  że  strzelec  przyjmuje  bardziej  stabilną 
postawę  w  staniu  swobodnym.  Na  podstawie  wskazań  transferu  umiejętności,  można 
przypuszczać  że  poprawa  parametrów  w  staniu  swobodnym,  będzie  się  uwidaczniać  także 
w postawie  strzeleckiej.  Niemniej  jednak,    jeśli  taka  sytuacja  zaistniała,  to  nie  miała  ona 
bezpośredniego  wpływu  na  uzyskiwane  wyniki  strzeleckie,  co  jednocześnie  nie  potwierdza 
drugiej hipotezy badawczej. 

Podobną analizę przeprowadzono dla płaszczyzny czołowej  (tab. 7). W  tym przypadku nie 
zaobserwowano jednak istotnych statystycznie zmian. 

Tab. 7. Porównanie parametrów posturograficznych w płaszczyźnie czołowej przed 
właściwym (piętnastotygodniowym) cyklem treningowym i po jego zakończeniu  

Zmienna  Średnia  Odch. st.  Ważnych  Różnica 
Odch.  
st. 

t  df  p 

raCOPml_1  1,71  0,29             

raCOPml_2  1,54  0,25  10  0,1747  0,47320  1,1677  9  0,273 

stdCOPml_1  0,40  0,08             
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Zmienna  Średnia  Odch. st.  Ważnych  Różnica 
Odch.  
st. 

t  df  p 

stdCOPml_2  0,36  0,06  10  0,0448  0,12702  1,1143  9  0,294 

lenCOPml_1  8,81  1,61             

lenCOPml_2  9,07  1,53  10  ‐0,2644  2,32732  ‐0,3593  9  0,728 

vCOPml_1  0,98  0,18             

vCOPml_2  1,01  0,17  10  ‐0,0293  0,25802  ‐0,3592  9  0,728 

Dodatkowo  przeprowadzono  analizę  statystyczną  obszaru  stabilności  mierzoną  
w centymetrach kwadratowych i w tym przypadku zaobserwowano istotne statystycznie zmiany 
w obrębie tego para metru, który pod wpływem treningu strzeleckiego uległ zmniejszeniu z 1.625 
do 0,959. Stanowi to dowód na wpływ treningu strzeleckiego na stabilność postawy.  

Tab. 8. Porównanie obszaru stabilności przed właściwym (piętnastotygodniowym) 
cyklem treningowym i po jego zakończeniu 

Zmienna  Średnia  Odch.st.  Ważnych  Różnica  Odch.st.  t  df  p 

Area_1  1,625  0,727             

Area_2  0,959  0,290  10  0,666  0,705  2,988  9,000  0,015 

Dane istotne statystycznie zaprezentowano graficznie na rycinach 1 i 2. 

 

Ryc. 1. Średnia odchylenia standardowego COP przed właściwym  
(piętnastotygodniowym) cyklem treningowym i po jego zakończeniu  

 

Ryc. 2. Średnia obszaru stabilności COP (Area) przed właściwym  
(piętnastotygodniowym) cyklem treningowym i po jego zakończeniu  
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WNIOSKI 

Efekty  zrealizowanego  eksperymentu  badawczego,  pozwalają  na  sformułowanie 
następujących wniosków:  
1. Zrealizowany  piętnastotygodniowy  cykl  treningowy  nie  wpłynął  w  stopniu  istotnym  na 

uzyskiwane przez badanych wyniki strzeleckie. 

2. Zrealizowany piętnastotygodniowy cykl  treningowy wpłyną  istotnie na niektóre parametry 

posturograficzne. 

3. Można  przyjąć  założenie,  że  zaproponowany  cykl  treningowy  nie  był  wystarczająco 

intensywny (w zakresie jego częstotliwości), by można było odnotować istotne statystycznie 

zmiany w obrębie parametrów strzeleckich 

4. Obserwowana  zmiana  w  parametrach  posturograficznych  nie  wpływa  bezpośrednio  na 

wyniki strzeleckie. Na tej podstawie można wnioskować, że te dwa procesy są realizowane 

niezależnie od siebie. Nie można jednak wykluczyć, że w przypadku zastosowania treningu o 

zwiększonej częstotliwości, procesy te mogą na siebie pozytywnie wpływać. Weryfikacja tej 

hipotezy wymagałoby zrealizowania kolejnego badania przy zastosowaniu zmodyfikowanego 

cyklu treningowego. 

5.  Prawdopodobne jest, że sam trening strzelecki, który wymaga od strzelającego stabilizacji 

postawy,  wpływa  bezpośrednio  na  parametry  posturograficzne,  zmieniając  ich 

charakterystykę. Tym samym, uprawnione jest stwierdzenie, że efekty treningu strzeleckiego 

są pozytywne z punktu widzenia stymulacji równowagi postawy. 
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