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Zmiany jakości ekspozycji widowisk  
w strzelectwie sportowym 

 
 
Wstęp 

Strzelectwo  sportowe  obok  m.  In.  lekkoatletyki,  gimnastyki  czy  szermierki  było  jedną 
z dziewięciu  dyscyplin  sportowych,  które  wprowadzono  do  programu  Igrzysk  I  Olimpiady 
w Atenach w 1896 r. Największą w historii liczbę 21 rozgrywanych podczas igrzysk konkurencji 
z reprezentacjami  18  krajów  osiągnęło  po  I  wojnie  światowej  w  Antwerpii  (1920  r.).  W  tym 
okresie, w mistrzostwach świata oprócz medali przyznawano nagrody o dużej wartości. Z punktu 
widzenia  władz  Międzynarodowego  Komitetu  Olimpijskiego  ich  wysokości  nie  pozwalały 
zachować strzelcom statusu amatora i w związku z tym nie zaproszono ich do udziału w igrzyskach 
w Amsterdamie w 1928. 4 lata później dzięki zabiegom Międzynarodowej Federacji Strzeleckiej 
(ISSF)  wyrażono  zgodę  na  ich  starty  ale  jedynie  w  jednej  konkurencji  pistoletowej  i  jednej 
karabinowej (www.issf‐sports.org).  

Obecnie  ich  liczba  wynosi  15,  w  tym  5  karabinowych  (3  męskie,  2  kobiece,  1  mix), 
5 pistoletowych (2 męskie, 2 kobiece, 1mix), 5 w strzelaniu ze strzelby gładko lufowej do rzutków 
(2 kobiece, 2 męskie i 1 mix) (www.issf‐sports.org) a w rywalizacji o tzw. miejsca olimpijskie mogą 
wziąć udział zawodnicy ze 161 zrzeszonych w ISSF narodowych federacji. 

Podobnie,  jak wiele  innych dyscyplin  sportowych,  pod wpływem zachodzących w  świecie, 
procesów takich, jak technologizacja, mediatyzacja, komercjalizacja, globalizacja, komodyfikacja, 
wychodzi  naprzeciw  oczekiwaniom  kibiców,  mediów,  sponsorów,  czy  producentów  sprzętu 
strzeleckiego,  a  tym  samym  dąży  do  permanentnej  transgresji,  czyli  ciągłego  przekraczania 
granic. Procesy te przenikają się, są względem siebie zależne, związane ze zmianami społeczno‐
kulturalnymi i działają dwukierunkowo (Nosal 2014). Kibice oczekują rekordów, ale trudno byłoby 
strzelić 60 razy w dziesiątkę o średnicy 0,5 milimetra bez specjalistycznego ubioru i sprzętu oraz 
najdokładniejszego  śrutu,  produkowanych  z  wykorzystaniem  najnowszych  technologii. 
Dostępem do nich uwarunkowana jest walka o najlepsze wyniki; nie wystarczą nawet najlepsze 
metody  treningowe  i  ciężka  praca  zawodników  i  szkoleniowców.  Do  liczenia  punktów 
i prezentowania  ich  publiczności  wraz  z  tarczą  służą  również  nowoczesne  specjalne  systemy 
i programy  komputerowe.  Korzystają  z  nich  media  w  relacjonowaniu  zawodów  w  telewizji 
i Internecie,  dzięki  czemu może  je obejrzeć  audytorium całego  świata. Działania  te wymagają 
dużych nakładów finansowych, zatem organizatorzy zawodów zmuszeni są do szukania wsparcia 
u przedsiębiorców – potencjalnych sponsorów. Przebieg rywalizacji musi przyjąć formę dającego 
się sprzedać spektakularnego widowiska, które stanie się atrakcyjną platformą do przedstawienia 
nie tylko rywalizacji, ale również reklam firm będących biznesowymi partnerami. W środowisku 
strzeleckim są to najczęściej producenci amunicji, broni sportowej, akcesoriów, ubioru i sprzętu 
koniecznego do uprawiania tego sportu. 

Celem  niniejszego  opracowania  jest  scharakteryzowanie  ewolucji  w  ekspozycji  widowisk 
w strzelectwie sportowym w aspekcie globalnych procesów mediatyzacji sportu w ostatnich 30 
latach.  

Artykuł jest próbą odpowiedzi na następujące pytania badawcze: 

 Jakie są cechy i właściwości strzelectwa na tle globalnych zmian w zakresie przebiegu 
widowisk sportowych? 
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 Co zmieniło się w pokazywaniu strzelectwa na przestrzeni ostatnich 30 lat? 

 Jaka jest dynamika zmian wprowadzanych w strzelectwie na tle zmian w innych 
dyscyplinach sportu? 

 Jakie są szczególne przykłady dobrych praktyk w uatrakcyjnieniu widowisk sportowych? 

 Jakie zmiany w widowiskach strzeleckich można jeszcze wprowadzić aby przyciągnąć 
większą uwagę kibiców? 

  
Szczególne momenty w technologizacji dyscypliny 

Do  roku  1986  wszystkie  konkurencje  strzeleckie  odbywały  się  jedynie  w  konkurencjach 
podstawowych, czyli po ich zakończeniu nie rozgrywano finałów. Wygrywali zawodnicy, którzy 
uzyskali  w  nich  największą  liczbę  punktów,  a  w  przypadku  jednakowych  wyników,  strzelcy 
z najwyższym wynikiem ostatniej serii strzałów. O zajętym miejscu dowiadywali się dopiero po 
policzeniu  przez  sędziów  zdobytych  przez  wszystkich  startujących  zawodników  punktów. 
Publiczność nie miała możliwości śledzenia rywalizacji, ponieważ z trybun miejsca trafień nie były 
widoczne  gołym  okiem.  Strzelectwem  emocjonowali  się  przede  wszystkim  wtajemniczeni 
w zapisy regulaminów zawodnicy, trenerzy i działacze.  

Krokiem  w  kierunku  przybliżenia  sportu  strzeleckiego  kibicom  było  wprowadzenie,  od 
mistrzostw świata w Shul (Niemcy) w 1986 roku 10 strzałowych finałów,  jako widowiskowego 
zakończenia  walki  o  medale  ośmiu  najwyżej  sklasyfikowanych  strzelców,  którzy  zajmując 
stanowiska  obok  siebie,  oddawali  każdy  strzał w  regulaminowym  czasie  do  75  sekund.  Ramy 
czasowe dodawały dramaturgii zdarzeniom podczas rozgrywek – niektórzy po kilka razy składali 
się do strzału, żeby oddać go niemalże w ostatniej sekundzie, gdyby nie zdążyli, mieliby zaliczone 
0 punktów. Wartość każdego strzału liczona z dokładnością do dziesiętnych punktu dodawana 
była do wyniku uzyskanego w kwalifikacjach. Na tablicy wyników na bieżąco po każdym strzale 
aktualizowano  dorobek  punktowy  każdego  zawodnika.  Do  określania  tych  wartości  służyły 
najpierw  ręczne  kalibromierze,  potem  skracające  czas  liczenia  specjalne  elektroniczne 
urządzenia,  które  ostatecznie  ustąpiły  miejsca  nowoczesnym  systemom  komputerowym 
z elektronicznymi  tarczami.  To  one  umożliwiły  widzom  bezpośrednie  obserwowanie  miejsc 
i wartości  trafień.  Systemy  te  połączone  z  systemem  kamer  telewizyjnych  dały  możliwość 
stworzenia  spektakularnego  widowiska  zarówno  dla  kibiców  na  strzelnicy,  jak  i  przed 
telewizorami.  Dzięki  wykorzystaniu  możliwości  połączenia  tych  technologii  publiczność  była 
świadkiem niezapomnianych  zdarzeń  z  igrzysk olimpijskich,  podczas  których o  złotym medalu 
decydowały  ułamki  milimetrów  wyrażonych  w  ułamkach  punktów.  W  Atlancie  w  1996  roku 
widownia otrzymała powód do przeżycia ogromnych emocji, kiedy reprezentant Chin Ifu Wang 
po 10 strzale finałowym stracił przewagę ok. 5 punktów i przegrał walkę o zloty medal olimpijski 
z reprezentantem Włoch Roberto Di Donną zaledwie 0,1 punktu. 

Jednocześnie  z  rozwojem  technologii  pozwalającej  na  szybsze  liczenie  punktów 
i prezentowanie  ich  kibicom  rozwinęły  się  technologie  pozwalające  na  produkcję  coraz 
dokładniejszej  broni  i  amunicji.  Na  rynek  weszły  bezodrzutowe  karabinki  i  pistolety 
pneumatyczne  oraz  aluminiowe  kolby  karabinków  z  szerokim  zakresem  regulacji 
poszczególnych  ich  części  w  celu,  jak  najlepszego  dopasowania  do  postaw  strzeleckich 
zawodników.  Pojawiły  się  nowe  rozwiązania  w  oprzyrządowaniu  karabinków,  szczególnie 
ułatwiających dokładne celowanie i ściąganie języka spustowego, statywy do odkładania broni 
i wiele innych pozwalających na szybsze strzelanie. 

Na skrócenie czasu strzelania i większą jego dokładność wpłynęły również zmiany w ubiorach 
zawodników  i  akcesoriach  strzeleckich,  takich  jak  m.in.:  specjalne  obuwie,  sztywne  spodnie 
i kurtki  do  strzelania  z  karabinu,  termiczna  odzież,  rękawice,  pasy,  wałki,  okulary.  Poziom 
wyników,  przede  wszystkim  w  strzelaniach  karabinowych  osiągnął  „kosmiczny  poziom”. 
W strzelaniu  z  karabinka  pneumatycznego  nawet  w  kwalifikacjach  odległość  przestrzeliny  od 
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centrum tarczy mierzona jest z dokładnością do dziesiętnych milimetra i wyrażana w punktach 
liczonych z dokładnością do dziesiętnych.  

Rozwój  technologii  audiowizualnych  (możliwość  nakładania  obrazów)  otworzył 
perspektywy pokazywania w strzelectwie finałów w atrakcyjnej, zrozumiałej i emocjonującej dla 
kibiców  formie.  Na  jednym  ekranie,  zarówno  na  trybunach  jak  i  w  telewizji  można  pokazać 
zawodnika lub parę zawodników, tarcze z miejscami i wartościami strzałów, aktualnie zajmowane 
miejsce oraz tablicę zbiorczą z bieżącymi wynikami zawodników po każdym z 10 strzałów. Po raz 
pierwszy  taką możliwość wykorzystano  podczas  prezentacji  finałów na  igrzyskach w Atlancie. 
Z każdego  miejsca  na  widowni  kibice  mogli  śledzić  przebieg  rywalizacji  i  emocjonować  się 
częstymi zmianami w rankingu.  
 
Obszary współczesnych tendencji zabiegania o kibiców 

Jednym  z  obszarów  współczesnych  tendencji  zabiegania  o  kibiców  jest  sposób 
przedstawienia przebiegu rywalizacji  sportowej. Obecnie kibice mogą śledzić  jej przebieg nie 
tylko  na  żywo  na  obiekcie  sportowym,  poprzez  media  tradycyjne,  czyli  radio  i  telewizję,  ale 
również  dzięki  szybko  rozwijającym  się  mediom  społecznościowym  oraz  możliwości 
zainstalowania specjalnych aplikacji na smartfonach. Stała dostępność transmisji nie ogranicza 
jej odbioru do konkretnych czasowych ram, to odbiorca decyduje, kiedy ją obejrzeć.  

Drugim  obszarem  jest  atrakcyjność  bohaterów  widowiska  sportowego  powiązana 
z tożsamością  społeczną.  Publiczność  uwielbia  swoich  bohaterów,  identyfikuje  się  z  nimi, 
naśladuje, podziwia,  interesuje  się nie  tylko  ich osiągnięciami, ale  również  życiem prywatnym 
(informacja w przekazie telewizyjnym o wyjściu jednego z piłkarzy reprezentacji Polski o wyjściu 
z narzeczoną na zakupy), przeżywa zarówno sukcesy jak i porażki. Powstają fankluby podróżujące 
po  świecie  za  swoimi  idolami  (przykład Adama Małysza w  skokach  narciarskich). Nie wszyscy 
bohaterowie muszą reprezentować najwyższy poziom, żeby zdobyć sympatię swoją postawą, jak 
np. brytyjski skoczek narciarski Eddie „Orzeł” Edwards (pl.wikipedia.org). 

Kolejny  obszar  to  czas  trwania widowiska. Analizując  zmiany  zachodzące w  tym  zakresie 
w różnych dyscyplinach można  stwierdzić,  że  istnieje  trend do  skracania przebiegu  rywalizacji 
(dyskwalifikacja  zawodnika  po  pierwszym  falstarcie  w  biegach,  zmiany  regulaminów  w  piłce 
siatkowej  skracające  czas  meczów)  oraz  wprowadzania  przerw  w  celu  nadawania  reklam. 
Organizatorom w krótszym czasie łatwiej jest utrzymać uwagę kibiców. 

Poziom  rywalizacji  jest  tym obszarem,  który warunkuje  zainteresowanie bez  konieczności 
udziału własnych idoli nawet, jeśli nie są to igrzyska olimpijskie czy mistrzostwa świata (przykład 
meczów piłkarskich pomiędzy najlepszymi w  świecie  klubami). Oczekiwany najwyższy  poziom 
sportowy staje się magnesem przyciągającym uwagę największej liczby kibiców. Nie bez powodu 
regulaminy  kwalifikacji  do  igrzysk  olimpijskich,  których  ideą  jest  w  nich  udział,  zapewniają 
możliwość  startu  przede  wszystkim  najlepszym  w  świecie  zawodnikom  (dzięki  tzw.  „dzikim 
kartom” po uzyskaniu minimum wynikowego startują też zawodnicy z krajów, w których dana 
dyscyplina dopiero zaczyna się rozwijać). 

W idei fair play mowa jest o dążeniu do zwycięstwa w sposób piękny, szlachetny i uczciwy. Jest 
ona dewizą większości zawodów sportowych, a nie przestrzeganie  jej budzi sprzeciw większości 
społeczeństwa. To dążenie do zwycięstwa do samego końca bez względu na okoliczności dodaje 
zdarzeniom sportowym dramaturgii i sprawia, że wynik rywalizacji jest nieprzewidywalny. Na tym 
właśnie polega piękno sportu odróżniający go od wyreżyserowanego spektaklu. 

Coraz częściej, można pokusić się o stwierdzenie, że prawie zawsze, organizatorzy zawodów 
przywiązują dużą wagę do estetyki,  której brak najbardziej  rzuca  się w oczy podczas  transmisji 
telewizyjnych.  Na  małym  ekranie  nieład  i  nieporządek  odwraca  uwagę  widzów  od  przebiegu 
rywalizacji  i  odwrotnie  atrakcyjne,  kolorowe  stroje  (plażowa  piłka  siatkowa  kobiet,  gimnastyka 
artystyczna) i interesująca sceneria (szosowe wyścigi kolarskie) przyciągają ją i wprawiają w podziw.  
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Aktualne zmiany w poszczególnych konkurencjach strzeleckich  
Patrząc na zmiany w dyscyplinach olimpijskich nie można się oprzeć wrażeniu, że strzelectwo, 

w  celu  zwiększenia  atrakcyjności  w  odbiorze  rywalizacji  przez  przeciętnego  widza,  uległo 
największym przeobrażeniom. Po wprowadzeniu do konkurencji olimpijskich finałów w 1986r., 
a od  igrzysk  olimpijskich  w  Barcelonie  (1992  r.)  elektronicznych  tarcz  w  strzelaniach 
karabinowych i pistoletowych oraz tzw. rzutków dymnych (po trafieniu wysypuje się widoczny 
kolorowy  proszek)  w  skeecie  i  trapie,  współzawodnictwo  stało  się  atrakcyjne,  czytelne 
i emocjonujące. Wniesione do regulaminów zmiany początkowo nie tylko wymuszały skrócenie 
czasu strzelania, ale również dawały możliwość lepszego dopasowania broni i sprzętu. W efekcie 
pojawiło  się wiele  rekordów  świata,  które były  równe wartościom maksymalnym  lub do nich 
zbliżone. Każdy z uczestników finału do ostatniego strzału miał szansę na zdobycie medalu, ale 
miały również miejsce przypadki przesunięć po ostatnim strzale z pierwszego miejsca poza strefę 
medalową.  Wielobarwne  ubiory  strzeleckie,  pozwalające  na  odczytanie  emocji  ograniczenia 
w zasłanianiu oczu, wymogi estetycznego ubioru w stosunku do trenerów, regulacje odnośnie 
zachowania  porządku  na  stanowisku  strzeleckim  oraz  zmiana  prezentacji  finalistów  znacznie 
poprawiły  wizerunek  dyscypliny.  Niestety,  z  powodu  częstych  roszad  pomiędzy  aktualnie 
zajmowanymi  przez  finalistów  miejscami,  operatorom  kamer  zdarzały  się  pomyłki.  Czasem 
pokazywano twarz jednego zawodnika z nazwiskiem jego konkurenta. 

Po igrzyskach olimpijskich w Londynie (2012 r.) wydłużono czas rozgrywania finałów, od zera, 
w  połączeniu  ze  zwiększeniem  liczby  strzałów  najpierw  z  dziesięciu  do  20  a  następnie  do  24 
(konkurencje karabin i pistolet pneumatyczny) z tym, że po 12 strzałach i po kolejnych dwóch aż 
do 22 odpada zawodnik z najmniejszą liczbą punktów. W konkurencjach karabin sportowy 3x20 
kobiet  i  3x40 mężczyzn  zmieniono kolejność postaw  i  sposób  rozgrywania  finałów, w których 
zamiast 10 strzałów w postawie stojącej strzela się 45 strzałów w trzech postawach: klęczącej, 
leżącej i stojącej, ale ostatnie 2 strzały oddaje tylko dwóch zawodników walczących o złoty medal. 
W  konkurencjach:  pistolet  sportowy  30+30  oraz  pistolet  szybkostrzelny  2x30  wprowadzono 
w finałach  tzw.  „hity”,  czyli  strzały w pole  tarczy  o  określonej wartości. W  konkurencjach dla 
kobiet zwiększono liczbę strzałów w kwalifikacjach i jednocześnie wyrównano z liczbą strzałów w 
konkurencjach dla mężczyzn. Podczas wszystkich rozgrywek wprowadzono obowiązek włączania 
muzyki. 

 
Wnioski 

Strzelectwo jest rodzajem sportu, w którym poziom uwarunkowany jest osiągnięciem wręcz 
doskonałej  precyzji  wynikającej  z  perfekcyjnie  opanowanej  równowagi  ciała  i  umysłu 
połączonych z niezwykłą koordynacją ręka – oko i krótkim czasem reakcji. Poza strzelaniem do 
rzutków  i  konkurencją  pistolet  szybkostrzelny  2x30  w  odróżnieniu  od  innych  sportów 
charakteryzuje  się  rywalizacją  „w  bezruchu”,  który  ułatwia  zawodnikowi  strzelenie  dziesiątki. 
Jedynie kibic  strzelecki – profesjonalista  jest w stanie dostrzec  i ocenić sposób strzelania. Być 
może  dalszy  rozwój  technologii  audiowizualnych  i  komputerowych  umożliwi  pokazanie 
publiczności przynajmniej, będących efektem przeżywanych przez zawodników emocji, ruchów 
broni zakończonych oddaniem strzału.  

Trudno powiedzieć, czy w wyniku zmodyfikowania  finałów przybędzie sympatyków sportu 
strzeleckiego. W przypadku ostatnich zmian wydłużających rozgrywki kwalifikacyjne i finałowe 
odnosi się wrażenie, że skierowane są w stronę przeciwną niż trendy w innych rodzajach sportów. 

Słuchając  ciągłej muzyki  zarówno w przerwach między  strzałami  jak  i  podczas  oddawania 
strzałów  można  ulec  odwróceniu  uwagi  od  przebiegu  rywalizacji.  Być  może  przemyślane 
zastosowanie  muzyki  filmowej  z  efektami  podsycania  emocji  zbliżyłoby  charakter  rywalizacji 
w finałach do emocjonującego spektaklu. 
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Wartym  poświęcenia  uwagi  obszarem  są  kibice,  którzy  po  umiejętnym  pokierowaniu 
i doinformowaniu, na czym ta rywalizacja polega mogą stać się współtwórcami nowoczesnego 
widowiska.  
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