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Współoddziaływanie struktury walki sportowej,  
realizacji celów i systemu szkolenia  

w strzelectwie sportowym 
 
 

Strzelectwo  sportowe  należy  do  dyscyplin,  w  których  walka  prowadzona  pomiędzy 
zawodnikami  ma  charakter  pośredni,  bez  osobistego  ich  kontaktu  z  sobą  i  według  ściśle 
sprecyzowanych przepisów. 

Terenem  prowadzenia  walki  są  strzelnice  sportowe  spełniające  wymogi  przepisów 
budowlanych, przepisów bezpieczeństwa dla strzelań z broni sportowej i innych warunkujących 
dopuszczenie tych strzelnic do przeprowadzania na nich treningów i zawodów strzeleckich. 

Walki  sportowe  na  takich  strzelnicach  prowadzone  są  w  oparciu  o  przepisy  i regulaminy 
krajowych organizacji strzeleckich uwzględniające przepisy i regulaminy aktualnie obowiązujące 
dla  zawodów strzeleckich o  zasięgu kontynentalnym  i  światowym  (mistrzostwa kontynentów, 
zawody o puchar świata, mistrzostwa świata, igrzyska olimpijskie). 

 
Elementy struktury walki sportowej w strzelectwie sportowym (ryc. 1) 

Celem  walki  sportowej  w  strzelectwie  jest  uzyskanie  zadowalającego  rezultatu  strzelań 
mierzalnego  w  punktach  – WYNIKU WALKI,  przekładającego  się  na  zajęcie  określonego  nim 
miejsca na liście współzawodniczących w danej konkurencji strzeleckiej zawodów. 

Najbardziej  pożądanym  dla  zawodniczki  lub  zawodnika  jest  zajęcie  jednego  z  trzech 
pierwszych miejsc świadczących o ich niezawodności sportowej. 

EFEKT WALKI to sukces lub niepowodzenie, jako psychologiczna interpretacja wyniku walki. 
Wynik walki jest rezultatem DZIAŁAŃ zawodnika wspomagających osiągnięcie celu i działań 

utrudniających  jego  osiągnięcie;  jest  stanem  rzeczywistym  pokrywającym  się  z  zamierzonym 
celem lub odbiegającym od niego.  

Działania te: celowe, odbiegające od celowych  lub wręcz niecelowe (zgodne z założonymi, 
odbiegające od założonych lub niezgodne z założonymi) składają się na zachowanie zawodnika 
podczas walki. To rzeczywiste zachowanie się zawodnika wynika przede wszystkim z przyjętej 
przez niego koncepcji prowadzenia walki oraz  STANU GOTOWOŚCI do jej prowadzenia. 

 
Stan  ten  jest wypadkową  dwóch  stanów współdziałania  –  pozytywnego  i  negatywnego  – 

w zakresie WARUNKÓW ZEWNĘTRZNYCH  i takich samych stanów współdziałania – w zakresie 
WARUNKÓW WEWNĘTRZNYCH. 

Najkorzystniejszym stanem gotowości zawodnika do prowadzenia walki jest stan, w którym 
występuje pozytywne współdziałanie w zakresie obu tych warunków. 

Warunki zewnętrzne w strzelectwie sportowym wyznaczają: 

 przepisy  i  regulaminy  ISSF;  przepisy,  ustalenia  oraz  decyzje  instytucji  i  organizacji 
zarządzających działalnością w zakresie strzelectwa sportowego, 

 system szkolenia sportowego określający stan wdrożenia strategii przygotowań do walki 
sportowej zawodników i stan organizacji tych przygotowań, 

 strzelnice i ich wyposażenie, 
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Rys. 1. Elementy struktury walki sportowej w strzelectwie sportowym 
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 broń, amunicja i środki pomocnicze będące w dyspozycji zawodnika, 

 klasa zawodników współzawodniczących w zawodach, 

 zachowanie sędziów, dziennikarzy, operatorów filmowych, publiczności i innych osób, 

 warunki atmosferyczne.  
Warunki  wewnętrzne  charakteryzują  organizm  zawodnika  –  stan  jego  zdrowia, 

wykształcone przez niego psychiczne, fizyczne i ruchowe środki do wykorzystania podczas walki 
sportowej,  całościowo ujęte jako SPRAWNOŚĆ SPECJALNA. 
Psychiczne środki walki to: 

 możliwości percepcyjne: systemy odbioru informacji, orientacja w zmiennych sytuacjach 
walki,  szybkość  spostrzegania  elementów  sytuacji  i  reagowania  na  nie,  odporność  na 
zakłócenia w tych zakresach, 

 możliwości umysłowe: system przetwarzania informacji pobieranych ze środowiska walki, 
zamiana informacji na zadania, modele postępowań, 

 poziom  emocjonalny:  umiejętność  regulacji  poziomu  motywacji,  radzenie  sobie 
z sytuacjami trudnymi, obawami, lękami, 

 umiejętności w zakresie komunikacji społecznej i samym sobą.   
Fizyczne środki walki: 

 możliwości somato‐morfologiczne, 

 możliwości  energetyczne na poziomie motorycznym:  siła,  szybkość, wytrzymałość  i  ich 
przejawy, 

 możliwości  energetyczne  analizowane  na  poziomie  fizjologiczno‐biomechanicznym, 
biologiczne mechanizmy zaangażowania układu zasilania w czasie wysiłku. 

Ruchowe środki walki: 

 umiejętność  wykonania  ruchów  według  założonego  wzorca  sytuacyjnego  (dokładność 
czynności ruchowych), 

 różnorodność czynności ruchowych (ich wykonania), 

 elastyczność czynności ruchowych – wybór odpowiedniej do zmieniających się warunków 
walki, 

 skuteczność czynności ruchowych. 
Pełna integracja wysiłków DECYDENTÓW jest warunkiem koniecznym do stworzenia wysokiej 

jakości warunków zewnętrznych i wykształcenia na wysokim poziomie psychicznych, fizycznych 
i ruchowych  środków  walki,  adekwatnych  do  oczekiwanych  rezultatów  walk  zawodników, 
szczególnie  tych,  które  mają  skutkować  zdobyciem  przez  nich  kolejnych  medali  igrzysk 
olimpijskich, mistrzostw świata i Europy i innych o zbliżonej randze. 
Do takiej REALIZACJI CELÓW winno dochodzić! 
 

SYSTEM SZKOLENIA SPORTOWEGO (rys. 2) określa stan wdrożenia strategii przygotowań do 
walki  sportowej  zawodników  i  stan  organizacji  tych  przygotowań.  Wśród  wymienionych 
warunków zewnętrznych zawiera on najwięcej zmiennych. To właśnie ten system ma generować 
zawodników  niezawodnych  w  walce  sportowej  o  medale  głównych  światowych 
i kontynentalnych zawodów.  

Prognoza wyników i rozwój dyscypliny sportowej określają odległy cel, który chce osiągnąć 
organizacja  strzelecka  w  perspektywie  3  cykli  olimpijskich  (12  lat  dla  najmłodszych  adeptów 
strzelectwa  sportowego)  z  prognozą  wyników  gwarantujących  wejście  do  finałowej  grupy 
zawodników,  a  także  wyników  punktowych  niezbędnych,  by  dotrzeć  do  ostatniej  fazy 
rozgrywania walki finałowej w tak odległym czasie, lub wcześniej. 
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Rys. 2. System szkolenia sportowego 

 
Trafność  kryteriów  rekrutacji  i  kryteriów  przydatności  do  funkcjonowania  w grupach 

szkoleniowych  określonego  poziomu  wyszkolenia  wpływa  na  pozyskanie  do  strzelectwa 
najbardziej  uzdolnionych  i  pozostawanie  w  tych  grupach  tylko  najbardziej  wytrwałych,  nie 
poddających się przeciwnościom, najlepiej radzących sobie z wymaganiami codziennego życia, 
w tym wyzwaniami stojącymi zawsze przed zawodnikiem uprawiającym sport wyczynowy.  

Poziom mistrzostwa pedagogicznego trenerów i  instruktorów przekłada się bezpośrednio 
na  stan  gotowości  zawodników do  podejmowania walk  o wysoki wynik  strzelań w  zawodach 
strzeleckich  rangi  odpowiadającej  aktualnemu  takiemu  stanowi  zawodników.  Z  założenia 
trenerzy  winni  być  autentycznymi  liderami  w  kreowaniu  stanów  gotowości  zawodników  do 
podejmowania walki sportowej na poszczególnych etapach ich szkolenia sportowego, a także do 
kształcenia przyszłych liderów‐trenerów w tej dyscyplinie sportowej. W zabieganiu o najwyższe 
wyniki  sportowe  winni  pozyskać  do  współpracy  najwyższej    klasy  specjalistów  w  zakresach 
psychologii,  medycyny  sportowej,  fizjoterapii,  żywienia,  rusznikarstwa  sportowego,  obsługi 
urządzeń elektronicznych i in.  

Warunki materiałowe procesu szkolenia w strzelectwie sportowym, to broń, amunicja do 
strzelań  kulowych  i  strzelań  do  rzutków,  śrut  do  strzelań  z  broni  pneumatycznej,  ubiory 
strzeleckie,  obuwie,  rękawice,  okulary,  tłumiki  hałasu  i  wszystkie  inne  niezbędne  podczas 
treningów i zawodów. To także dostęp do stanowiska strzeleckiego, odpowiedniej  ilości tarcz, 
rzutków,  możliwość  wykorzystania  nowoczesnego  wyposażenia  strzelnic  z  elektronicznymi 
urządzeniami do obserwacji  i  rejestracji przebiegu strzelania. To osobisty elektroniczny sprzęt 
trenerów  i  zawodników  służący  do  przeprowadzania  codziennych  własnych  analiz  procesu 
szkolenia.  

 
TRENING,  ZAWODY,  ODNOWA  to  zestaw  działań  służących  poprawianiu  skuteczności 

strzelania w najważniejszych zawodach rocznych i wieloletnich cykli szkoleniowych. 
Takie podejście w 1977 roku autora tego artykułu – CEL: wyprzedzić najlepszych na świecie 

w strzelectwie  sportowym; nakreślić drogi osiągnięcia go  po  latach poprzez  realizację celów 
pośrednich,  zyskać  aprobatę  najważniejszych  DECYDENTÓW  dla  tak  postawionych  przez 
polskie  strzelectwo  sportowe  celów,  nadać  rozpęd  dla  ich  urzeczywistnienia,  wdrażać 
i kontynuować  strategię  rozwoju  tej  dyscypliny  sportowej  z  pozyskaniem  dla  tego  celu 
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zawodników,  trenerów,  specjalistów  w  obszarze  sportu  wyczynowego,  działaczy  Polskiego 
Związku  Strzelectwa  Sportowego,  Akademii  Wychowania  Fizycznego  we  Wrocławiu, 
przychylności  Głównego  Komitetu  Kultury  Fizycznej,  Ministerstw:  Obrony  Narodowej,  Spraw 
Wewnętrznych,  Edukacji  Narodowej,  Zdrowia,  Polskiego  Komitetu  Olimpijskiego,  Instytutu 
Sportu, sportowych strzeleckich organizacji  lokalnych i sympatyków ‐ spowodowały stopniowy 
olbrzymi postęp w ilości zdobytych medali w największych imprezach w tej dyscyplinie sportowej 
– mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy, igrzyskach olimpijskich. Największą ilość takich 
medali  strzelectwo dostarczyło  sportowi  polskiemu w  latach  1993‐96:  40, w  tym  3 medale 
olimpijskie – złoty, srebrny i brązowy, takie same zdobyły Stany Zjednoczone, i 1997‐2000: 57, 
w tym złoty medal olimpijski. 

 
… 
 

Od czego zależy skuteczność wysiłków najważniejszych decydentów – zawodnika i trenera – 
w ww. obszarach, by dotrzeć do szczytów mistrzostwa sportowego?    

Odpowiedź  na  tak  postawione  pytanie  zainteresowani  znajdą  w  książce  pt.  „Olimpijskie 
konkurencje pistoletowe” Heinza Reinkemeiera i Gaby Bühlmann, przetłumaczonej na j. polski 
i wydanej przez wyd. LUX w 2015 roku. oraz  książce tych samych autorów i Maika Eckhardta pt. 
Ways of the Rifle, wyd. MEC, 2002. 

Trzeba pamiętać przy tym o olbrzymiej roli,  jaką w tym zakresie spełniały  i nadal spełniają 
kursy  doskonalenia  zawodowego  trenerów  w  sporcie  strzeleckim,    a  także  ogromny  zasób 
informacji  zawartych  w  periodyku  ”Strzelectwo  Sportowe.  Nowoczesne  rozwiązania 
szkoleniowe”  pod  red.  dr.  Kazimierza  Kurzawskiego  wydawanym  corocznie  przez  Akademię 
Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. 

Moim  zdaniem  jednak,  jeden  z  obszarów  przedstawionych  współoddziaływań  wymaga 
specjalnego omówienia. 

Jest  nim  tzw.  sfera  komunikacji  społecznej  –  zaklasyfikowana  do  WARUNKÓW 
WEWNĘTRZNYCH.  –  umiejętność  prowadzenia  rozmów  zawodnika    z  osobami  z otoczenia, 
wycofywania się z nich, jeżeli konieczne, prowadzenia rozmów z samym sobą, motywujących do 
wysiłków specjalnych – przed, w trakcie i po walce sportowej. 

Obserwowałem  przez  ponad  50  lat  zmagania  najlepszych  zawodników  na  świecie 
w strzelectwie  sportowym,  rejestrując  ich  strzelania  najpierw  ręcznie,  potem  wykorzystując 
kamery fotograficzne. Zadawałem sobie mnóstwo pytań, np.:  

Co  jest  powodem,  że  obserwowany  przeze  mnie  w  czasie  międzynarodowych  zawodów 
reprezentant   NRD w  strzelaniu  z pistoletu dowolnego Harald Vollmar –  trzykrotny medalista 
olimpijski! – oddaje strzały tylko przy stałym czasie utrzymywania pistoletu w rejonie celowania 
z  dopuszczalnymi  odchyleniami  tego  czasu  nie  przekraczającymi  0,5  sek.,  a  jeżeli  ten  czas 
przekroczy – opuszcza broń? Z czego wynika przykładanie do tego takiego znaczenia?  

Odp.:  przy  perfekcyjnym  opracowaniu  zestawu  czynności  składających  się  na  pojedyncze 
złożenie, upływ dopuszczalnego czasu na oddanie bardzo dobrego strzału  (czucie  tego czasu 
musi być przyswojone!) wyzwala konieczność świadomego podjęcia decyzji o zaprzestaniu lub 
kontynuowaniu złożenia. Jeżeli kontynuowanie nastąpi, strzelec dopuszcza do oddania strzału 
w niekorzystnym  przedziale  czasu  z odpowiednimi  tego  skutkami.  Jeżeli  dopuszcza  do  takich 
wydłużonych  czasowo  złożeń  podczas  treningów,  to  godzi  się,  by w  zawodach  takie  sytuacje 
wystąpiły. Negatywne skutki kontynuowania takich złożeń prawie gwarantowane! 

Czy  jest  coś charakterystycznego w złożeniach strzelców występujących długo w czołówce 
światowej, w przeciwieństwie do tych, którzy osiągają zróżnicowane wyniki?  

Odp.: TAK! To zachowanie strzelca po zapoczątkowaniu strzału (pocisk, śrucina rozpoczyna 
przemieszczanie  się  wzdłuż  lufy  broni,  nabierając  coraz  większej  prędkości,  do  czasu  jej 
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opuszczenia).  Strzelec,  mający  nawyk  utrzymania  w  standardowych  napięciach  mięśni 
dbających o powtarzalność bardzo stabilnej postawy ciała z bronią przez czas dłuższy niż do 
zapoczątkowania strzału, ma większe szanse na uzyskanie wyższego rezultatu ni ten, który tego 
od siebie nie wymaga (dopuszcza do zmian ukierunkowania lufy broni i zmian w sile jej odrzutu 
podczas przemieszczania się pocisku w lufie).  

Co  jest  powodem,  że  Vesela  Leczeva,  jedna  z  najbardziej  utytułowanych  na  świecie 
zawodniczek w strzelaniach z karabinów małokalibrowych, podczas strzelania w Mistrzostwach 
Świata w Budapeszcie w 1987  roku w konkurencji  karabin pneumatyczny wykonała ponad 80 
złożeń dodatkowych nie zakończonych strzałami?   

Odp.:  Przykłada  niezwykłą  wagę  do  precyzji  wykonania  złożenia  w  nawykowym, 
restrykcyjnym czasie, by mieć bardzo dużą pewność zakończenia złożenia „10”‐tką, przerywając 
złożenie, gdy ten czas minął. 

Co powoduje, że zawodnicy ścisłej czołówki światowej w strzelectwie sportowym oddają 
niekiedy  ostatni  strzał  w  konkurencji  strzeleckiej  najważniejszych  dla  siebie  zawodów 
o wartości zaskakująco niskiej w porównaniu do tych, które jeszcze przed chwilą uzyskiwali?  

W  czym  leży  przyczyna  przemieszczania  się  strzelców  w  części  finałowej  konkurencji 
strzeleckich z pozycji prawie bez szans na pierwszą pozycję (przykładowe ostatnie takie fakty: 
przebieg finałów w strzelaniach z pistoletu pneumatycznego kobiet i mężczyzn podczas Mistrz. 
Świata 2018 w Korei Południowej)? 
Gdzie poszukiwać przyczyn takich zdarzeń jak przykładowo wyżej wymienione? 

Odp.:  w  FUNKCJONOWANIU  MÓZGU,  respektowaniu,  bądź  nie  respektowaniu  praw, 
którymi się on posługuje.   

Mózg przyjmuje do wiadomości tyko te bodźce, które w danej chwili są istotne dla strzelca. 
By coś zauważył, musi  to mieć dla niego znaczenie. Mózg w każdej chwili  formułuje hipotezy, 
zgonie z którymi kieruje naszą uwagę na określone obiekty, fakty i związki. Pomijane są zdarzenia 
niepasujące  do  danej  hipotezy.  To ma  związek  z prawem  ekonomiki  postrzegania, myślenia 
i działania, wymogiem ekonomicznego angażowania środków. 

Np.:  jeżeli dla zawodnika nie ma znaczenia tzw. „wytrzymanie po strzale”, to  je wyłączy – 
skutek opisałem wyżej. Najlepszych zawodników cechuje właśnie wbudowanie  tej  czynności 
w ostatnią fazę każdego złożenia strzeleckiego na wymagany krótki przeciąg czasu.  

W organizacji czasowej ruchów celowych charakterystycznym jest występowanie tzw. „okna 
czasowego”  trwającego    przez  zaledwie  kilka  sekund,  co  praktycznie  oznacza,  że  na 
antycypowanie ruchu celowego mózg przeznacza ledwie ok. 3 sekundy. 
Nie dziwi mnie, że najlepsi na świecie  w strzelectwie kiedyś latami do tego dochodzili, a dzisiaj 
tę wiedzę,  już  naukowo uzasadnioną, wykorzystują  następcy  (np.  Christian  Reitz w  strzelaniu 
z pistoletu  pneumatycznego,  Polish  Open  Kaliber  2018,  592  pkt.,  w  tym  28  dziesiątek 
centralnych!!!). 

Ruchów uczymy się nie  tylko dzięki  ich wykonywaniu ale ćwiczenie  ich w wyobraźni  także 
poprawia ich przebieg i precyzję wykonania.  

Skupienie  i  koncentracja  strzelca  przed  zawodami  służy  m.in.  wielokrotnemu  wykonaniu 
w wyobraźni  sekwencji  ruchów,  które  rzeczywiście  chce  on  wykonywać  na  stanowisku 
strzeleckim w zadanej strukturze czasowej – używa do tego podstawowych zmysłów, ale nie tylko 
ich. Używa także mowy i wyobraźni, które mają określone znaczenie dla ich wykonania.   

Tu kolejne uwagi: 
Aby  uruchomić  w  mózgu  mapę  określonych  sekwencji  ruchów,  czynności,  jako  układu 

odniesienia dla rzeczywistego wykonania ich – zawodnik przywołuje, wyobraża sobie najlepszy 
ich wzorzec, charakterystyczne dla tego wzorca odczucia, parametry jego wykonania – po czym 
je  uruchamia.  To  z  kolei  wymusza  przebieg  określonych  informacji,  zasilania  w  energię, 
przeprowadzenia kosztownych procesów. Jeżeli dojdzie do momentu, gdy mózg uzna, że są już 



 Współoddziaływanie struktury walki sportowej, realizacji celów i systemu szkolenia… 57 

 

Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwiązania szkoleniowe), zeszyt nr 15, Wrocław, 2018 

krańcowe, będzie się starać ten ciąg przerwać. I tylko czeka na nadarzającą się okazję. Gdy taka 
okazja zostanie zasygnalizowana czy  to mową, obrazem, odczuciem,  trudnością w utrzymaniu 
w ryzach korzystnego stanu emocjonalnego (motywacji do zaangażowania w walkę wszystkiego 
co  najlepsze,  najskuteczniejsze,  z  pełną  odpornością  na  jakiekolwiek  zakłócenia),  mózg  ją 
natychmiast wykorzysta.  

Taką okazją dla mózgu w wyczerpującej walce strzeleckiej  jest nierzadko ostatnie złożenie 
zawodnika  w  konkurencji  strzeleckiej  lub  ostatnie  w  serii,  gdy  szczególne  je  wyróżni,  jako 
kończące  etap  walki  (to  sygnał  do  rozpoczęcia  rozluźniania  mięśni  pracujących  w  ostrym 
reżymie).  Wieloletnie  przyzwyczajenie  do  obliczania  swojego  wyniku  w  trakcie  zawodów  na 
podstawie serii powoduje, że takich wyróżnień złożeń zawodnik serwuje sobie tyle, ile serii.  

Bywa i odwrotnie: zagrożona pozycja sportowa zawodników, a szczególnie tych najbardziej 
doświadczonych, uruchamia procedurę bezwzględnego wdrożenia przez nich do walki wszystkich 
umiejętności i nawyków, rezerwowej energii, niezakłóconego przebiegu informacji – i zwyciężają! 

Inny temat: lęk i strach – emocje pojawiające się w odpowiedzi na zagrożenia.  
W  przypadku  strachu  zagrożenie  jest  obecne  w  czasie  teraźniejszym.   W  przypadku  lęku 

powodują go zagrożenia przewidywane w przyszłości, martwienie się przez zawodnika tym, czy 
poradzi sobie w trudnych sytuacjach zawodów w przyszłości. 

Dla  pozbycia  się  lęku,  trzeba  treningowo  wchodzić  wiele  razy  w  sytuacje  trudne 
i najtrudniejsze,  znajdując ostatecznie  rozwiązanie  i nabranie pewności  skutecznego działania, 
gdy pojawią się podczas strzelań w zawodach.  

Strach  przyćmiewają  duże,  ambitne  cele.  Jeżeli  strach  dozować,  to  może  to  być  tak  jak 
z trucizną – za dużo – może uśmiercić, trochę trucizny – może być wyjątkowo skutecznym lekiem. 
W  strzelectwie  –  prowadzić  do  niezwykłej  skuteczności  działań  w  sytuacjach  przez  innych 
uznanych  za  beznadziejne.  Tu  polecam  przeczytanie  książki:  „Jak  bardzo  tego  chcesz? 
Psychobiologiczny model zwyciężania” Matta Fitzgeralda, wyd. inne spacery.  

Ważniejszym  od  zastanawiania  się,  CZY  UDA  CI  SIĘ  WYKONAĆ  ZADANIE  jest  JAK  JE 
WYKONAĆ! 

Masz problem? Zanotuj na czym polega, dokładnie zanotuj  jego przyczyny, rozważ każde 
możliwe, skuteczne rozwiązanie i zanotuj, wybierz ostateczne rozwiązanie i przystąp od razu do 
jego zastosowania. Zanotuj skutki. Jeżeli nie do końca został rozwiązany ‐ wróć do działań jak 
wcześniej  i  uzupełnij  je  tym,  co  być  może  umknęło  twojej  uwadze.  Zanotuj,  użyj  lepszego 
rozwiązania i wprowadź, aby pozbyć się problemu!  
W  zawodach  zadaniem mięśni  jest  działać.  ZADANIEM UMYSŁU  JEST  RADZIĆ  SOBIE.  Ale  to 
radzący sobie umysł wyznacza zakres działania mięśni! 

Tak naprawdę, to właśnie SKUTECZNE RADZENIE SOBIE z typowymi formami dyskomfortu 
i stresu w strzelectwie sportowym, odczuwanym wysiłkiem, lękiem przed porażką, wyznacza 
poziom, do którego dotrze zawodnik uprawiający tę dyscyplinę sportową. 

Odkrycie,  wyćwiczenie  i  ciągłe  doskonalenie  umiejętności  pozwalających    pokonać  te 
trudności  jest  kluczem  do  osiągnięcia  najwyższych  wyników  sportowych  w  strzelectwie 
sportowym. 

Dwukrotny  mistrz  olimpijski  w  strzelaniu  z  pistoletu  szybkostrzelnego  Józef  Zapędzki 
(w wywiadzie  zamieszczonym  w  książce  Janusza  Cieślińskiego  „Tajemnice  olimpijskich 
sukcesów”) ujął to tak: 

„Ja  się  przygotowuję  do  każdych  zawodów,  gdyż  wszystkie  straty  są  ważne.  Suma 
przygotowań  do  każdej  imprezy może  i  powinna  dać  sukces  olimpijski  lub  na mistrzostwach 
świata…Odruchy  nerwowe  mogą  występować  właśnie  dlatego,  że  strzelectwo  wymaga 
maksimum koncentracji. Mówi się o mnie, że mam stalowe nerwy. Nikt nie wie, co przeżywam 
w czasie zawodów. Moja spokojna twarz, to wynik wieloletniej tresury. Jak nie będę spokojny, 
to nie trafię. To jasne. No więc wyglądam na strzelnicy jak człowiek, który ma wszystkie troski 
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wymazane  z  głowy.  Ten  spokój  na  zewnątrz  pociąga mnie w  strzelectwie. Bo  ja  toczę walkę 
z samym sobą i tak się dzieje z każdym innym zawodnikiem. Strzelectwo w tym rozumieniu jest 
sportem najcichszym na świecie. Ja rywali nie widzę, nie walczę z nimi bezpośrednio. Walczę 
natomiast  z  drżeniem  ręki  i  nóg,  powstrzymuję  bicie  serca.  Walczę  o  wynik,  pragnę  jak 
najlepszych strzałów, spieszę się i jednocześnie muszę być wyrachowany, skupiony, precyzyjny. 
Niezwykłe emocje przeżywa się na strzelnicy, ale nikt tego nie widzi i nikt nie wie, jak intensywne 
są te emocje… I dalej: Dobry zawodnik musi mieć pojęcie o teorii treningu, bo powinien być 
samodzielny.” 

Te  słowa  p.  Józefa  Zapędzkiego,  z  wywiadu  przeprowadzonego  w  1976  roku,  nadal  są 
aktualne. 

Zatem największymi wrogami  zawodnika uczestniczącego w zawodach nie  są  zawodnicy 
współzawodniczący,  takim wrogiem  jest  on  sam,  a właściwie  pułapki,  w które  wpada  jego 
umysł i emocje. 

Jedną  z  pułapek  jest  wiara,  że  powielenie  w  treningu  sportowym  i  zawodach  tego,  co 
doprowadziło do wcześniejszych sukcesów, pozwoli na osiągnięcie podobnych obecnie.   

To  złudna wiara. Nasz organizm podlega ciągłym zmianom. Komórki naszego ciała ulegają 
zakodowanym podziałom (zdecydowana większość w czasie kilku do kilkudziesięciu dni). Bakterie 
w  układzie  pokarmowym  także,  w  czasie  krótszym.  Z  dnia  na  dzień  zmieniamy  się.  Nie  nad 
wszystkim mamy kontrolę. Poziom współzawodnictwa zwykle ulega podwyższeniu. Możliwości 
wykorzystania środków treningowych i warunków otoczenia również. Przystosowanie warunków 
zewnętrznych,  a  szczególnie wewnętrznych  do wytworzenia  koniecznego  stanu  gotowości  do 
prowadzenia walki staje się coraz trudniejsze. 

Gdy  chcemy dokonać ważnych  zmian,  potrzeba przygotowań  i  planowania,  a  zmiana  to 
proces, który wymaga wysiłku i czasu, zazwyczaj wysiłku innej jakości. To wymaga nauczenia 
się sztuki świadomego wychodzenia z sytuacji, które nam już nie służą i sprecyzowania nowej 
jakości celu.  

Nie tak dawno wystarczyło w części kwalifikacyjnej strzelań uzyskać wynik lokujący zawodnika 
w  czołowej  grupie  zakwalifikowanych  do  finału  konkurencji,  by  po  zsumowaniu  tego wyniku 
z wynikiem strzelań w  finale miał  znaczne szanse na utrzymanie  tej  lokaty  i  zdobycia medalu. 
Teraz, gdy ostateczne miejsce zawodnika startującego w finale, z zerowym wyjściowym kontem, 
zależy wyłącznie od sumy rezultatów strzałów, jakie uzyska na kolejnych etapach walki finałowej, 
przygotowanie do tak prowadzonej walki finałowej nabrało innego znaczenia. 

TAK ZWYCIĘSTWO JAK I PORAŻKA RODZĄ SIĘ W GŁOWIE, czasami znacznie wcześniej niż 
w dniu przystąpienia do walki. Tylko wtedy,  gdy szukamy wstecz, co je zapoczątkowało, jaki tok 
myślenia,  jakie działanie, mamy szansę na przybliżenie kolejnego  zwycięstwa  i  zapobiegnięcie 
następnej tzw. porażce (dla mnie to brak osiągnięcia założonego rezultatu strzelań).  

Zawodnikom uczonym korzystania tylko z utartych szlaków, kontrolowanym i zniechęcanym 
do samodzielności, trudniej będzie podejmować decyzje o wprowadzeniu zmian. Trzeba zatem 
szukać  takich,  którzy  wykazują  się  już  dużą  samodzielnością,  podatnością  na  wprowadzanie 
koniecznych  zmian,  a  wtedy  ich  emocjonalne  zaprogramowanie  na  wytrwałość  pomoże  je 
utrwalić. 

MOTYWACJA jest tym, co pozwala zacząć, NAWYK tym, co pozwala wytrwać. 
Czy  bez  wcześniejszej  rywalizacji  w  zawodach  zawodnik  może  sięgnąć  po  tytuł  mistrza 

świata w strzelectwie sportowym? Może.  
Dokonał  tego Wei  PANG  (Chiny),  który w  pierwszych  swoich  zawodach  zagranicznych  ‐ 

Mistrzostwach Świata 2006 w Zagrzebiu ‐ został mistrzem świata w tej konkurencji strzeleckiej 
mając  20  lat  (683,8  pkt.).  Dwa  lata  później  został  złotym medalistą  Igrzysk Olimpijskich  2008 
w strzelaniu z pistoletu pneumatycznego (586 pkt. + 102,2 pkt. w finale).  
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Jak widać, można doprowadzić do tego, przyjmując domyślnie, że wykonywał on wcześniej 
strzelania na różnych strzelnicach krajowych wśród innych zawodników formalnie zgłoszonych 
do  zawodów  na  nich,  z  zadaniem  samodzielnego  wykonania  takiego  samego  programu  dla 
każdego strzału na  innej strzelnicy,  jaki wykonywał na klubowej. To tylko przemieszczenie się 
zawodnika na  inne  stanowisko  strzeleckie  spełniające  te  same warunki  regulaminowe  ISSF. 
Oczywiście  pod  opieką  szkolącego  go  tak  trenera  i  osób  współpracujących  z  nim  w  tym 
eksperymencie szkoleniowym.  

Można  się  jedynie  domyślać,  że    bezwzględnie  przestrzegał  wyuczonych  procedur, 
z najwyższym  poziomem  umiejętności  i  nawyków,  utrzymywaną  w  ryzach  motywacją  do 
niezakłóconego niczym wysiłku psychicznego  i  fizycznego podczas każdego kolejnego  złożenia 
wykonywanego TU I TERAZ! 

Nie  jest  to  odosobniony  wyjątek  w  wykonaniu  reprezentantów  Chin  w  strzelectwie 
sportowym. 

I kolejna zasada, którą trzeba w szkoleniu umiejętnie wykorzystywać: 
OBJĘTOŚĆ TRENINGÓW służy głównie podtrzymywaniu poziomu dotychczasowych wyników 

sportowych.  
Aby  poziom  ich  podnieść  należy  zwiększyć  w  odpowiednich  okresach  znacząco 

INTENSYWNOŚĆ TRENINGÓW, w tym szczególnie wysiłków psychicznych, bez zaniedbywania 
fizycznych, usprawniających przemiany energetyczne. 

Celowo w tym artykule zwróciłem szczególną uwagę na funkcjonowanie mózgu.  
To przede wszystkim od poznania i respektowania zasad, zgodnie z którymi mózg funkcjonuje, 

zależy  na  jakim  poziomie  precyzji,  dokładności,  powtarzalności,  wykonane  zostaną  działania 
i czynności wchodzące w skład złożenia strzeleckiego z broni sportowej. 

Dowiedli tego wszyscy medaliści i medalistki w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata 
i Europy w strzelectwie sportowym. 

Jedynym  sposobem  na  opanowanie  sztuki  radzenie  sobie  z  dyskomfortem  i  stresami 
występującymi  podczas  strzelań  i  poza  nimi  jest  doświadczanie  ich  i  trening  umysłu  w 
poszukiwaniu najskuteczniejszego, najkorzystniejszego reagowania  na nie.  

Spowodowanie przyswojenia przez zawodników koniecznej wiedzy o ich naturze, metodach 
radzenia sobie z nimi, zaprzężenia całej mocy ich umysłów do osiągania sukcesów na poziomie 
międzynarodowym, to wiodące zadania trenerów dzisiaj i w przyszłości. 

 

Docelowo  zawodnicy  winni  stać  się  swoimi  własnymi  psychologami, 
przygotowanymi  do  sprostania  wszystkim  wyzwaniom,  towarzyszącym  
współzawodniczeniu w  zawodach,  a  szczególnie  stanami  związanymi  z odczuwaniem 
wysiłku. 

To,  jak  sobie  z  nimi  poradzą,  zależy  głównie  od  nich  samych,  ale  także  od 
mistrzostwa  pedagogicznego  trenerów  i  zawodowego  przygotowania  osób 
w dziedzinach pomocnych strzelectwu, nastawionych na wspólne osiąganie ambitnych 
celów strzelectwa sportowego. 
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