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Wojciech Kulmatycki 
Polski Związek Strzelectwa Sportowego 

 
 

Pistolet szybkostrzelny 2x30 strzałów.  
Przygotowanie zawodnika do okresu startowego 

 
„Najważniejszym i największym triumfem człowieka  

jest zwycięstwo nad samym sobą”  
Platon 

 
Konkurencja pistoletu szybkostrzelnego 2x30 strzałów 
 

Połączenie precyzji i tempa strzelania do tarcz. Konkurencja, gdzie szybkość i dokładność są 
na jednym poziomie, gdzie nie można poczekać aż opadną emocje, gdzie liczy się refleks, intuicja 
i zaufanie do siebie. Tak można pokrótce scharakteryzować tę konkurencję. 
 

Tarcze. Odległość do tarcz – 25 metrów. Strzela się do pięciu tarcz papierowych ustawionych 
obok siebie na jednym poziomie (wysokość od podłoża na ,którym stoi strzelec do środka pola 
„10”  to 140 centymetrów z  tolerancją +,‐ 10 centymetrów), Środki dziesiątek oddalone są od 
siebie co 75 cm. Tarcze otwierają się w czasie 8, 6 i 4 sekund. 
 

 

Rys.1. Widok 5 tarcz do strzelenia konkurencji pistoletu szybkostrzelnego. 
 

 

Rys. 2. Sposób otwierania się tarcz papierowych do zawodnika. Kolor czerwony – tarcze 
obrócone krawędzią do zawodnika, kolor niebieski tarcze widziane  

przez zawodnika. Widok z góry. 
 

Wraz  postępem  technologicznym  i  wprowadzeniem  elektroniki  na  strzelnice  stopniowo 
przechodzi  się od  strzelania do  tarcz papierowych na  rzecz  tarcz  elektronicznych. W  tarczach 
papierowych oceny wartości przestrzeliny dokonywano na podstawie wizualnej oceny punktu 
przejścia strzału przez  tarczę papierową. Do oceny strzału potrzebna była komisja sędziowska 
(3 osoby,  sędziowie).  Dziś  ocena  elektroniczna  odbywa  się  bez  udziału  człowieka.  Pocisk 
przechodząc  przez  papierową  lub  gumową  taśmę  wywołuje  falę  dźwiękową,  która  trafia  do 
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czterech mikrofonów umieszczonych w rogach tarczy. Jeśli strzał padłby idealnie w sam środek 
tarczy,  to  fala  dźwiękowa  dotrze  do  czterech  mikrofonów  jednocześnie.  Komputer  w  tarczy 
odczyta to jako przestrzelinę o wartości 10,9. Jeśli sytuacja będzie inna i strzał nie padnie idealnie 
w środek tarczy, fala dźwiękowa dotrze do czterech mikrofonów w różnym czasie. Komputer po 
przeliczeniu  czasu  dotarcia  fali  dźwiękowej  do  pierwszego  i  do  kolejnych  mikrofonów  poda 
wartość i miejsce przestrzeliny. Strzał i jego wartość ukaże się na trzech monitorach. Pierwszy na 
stanowisku zawodnika, drugi na hali strzelań, trzeci na ekranie  laptopa wszystkich tych którzy 
zalogowali się na stronie  internetowej organizatora zawodów, by na bieżąco śledzić zmagania 
strzelców.  Podpięta  pod  komputer  drukarka  wydrukuje  wartość  strzału  i  jego  miejsce  na 
podstawie zapisu trygonometrycznego. 
 

 

Ryc. 3. Tarcze elektroniczne. Schemat oceny wartości strzału na podstawie fali dźwiekowej. 
 

 

Ryc. 4. Tarcze elektroniczne SIUS ‐ASCOR, znak czerwony „X” nad tarczą. Tarcze    „zamknięte” 
 

 

Ryc. 5. Tarcze elektroniczne SIUS ‐ASCOR. Tarcze „otwarte”, zielony prostokąt nad tarczą. 
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Broń. Pistolet sportowy kal. 5,6 mm, waga spustu min 1 kg. Waga pistoletu do 1400  gramów.  
Konkurencja. Składa się z dwóch części, w których strzela się – jedną serię próbną w czasie 

8 sekund. Serie oceniane ‐ dwie serie 8 sekundowe, dwie serie 6 sekundowe, dwie 4 sekundowe. 
Od  2018  roku  w  Polsce  konkurencja  ta  została  ujednolicona  dla  kategorii  wiekowej  seniora, 
juniora  i  juniora młodszego.  Zmiany  wynikają  z  faktu,  iż  wcześniejsze  rozpoczęcie  treningów 
i współzawodnictwa w tej konkurencji w pełnej formie (z seriami czterosekundowymi) powinno 
docelowo  sprzyjać  osiągnięciu  wyższego  poziomu  wynikowego  w  grupie  juniora. 
Z przeprowadzonych  przeze  mnie  badań  wynika,  że  wiek  pierwszej  dziesiątki  najlepszych 
zawodników uczestniczących w mistrzostwach Europy Baku 2017  i mistrzostwach  świata  Suhl 
2017 oscyluje w okolicach 65‐70 procent na poziomie naszego juniora młodszego. Taka sytuacja 
daje  do myślenia,  a  przede  wszystkim  do  stworzenia  realnego  planu  szkolenia  dla  tej  grupy 
wiekowej  (młodzik  i  junior młodszy). Oczywiście  nic  nie  zostanie  stworzone  od  razu  i  sposób 
doskonały.  Moim  zdaniem  potrzebna  jest  twórcza  dyskusja  nad  tym,  jak  w  Polsce  stworzyć 
solidny i skuteczny system szkolenia dobrze realizujący się w naszych krajowych realiach. 

Strzelnica. Parę lat temu, podstawą przygotowania zawodnika do zawodów była elektryczna 
obrotnica z tarczami papierowymi. W dobie postępu ISSF odszedł od obrotnic mechanicznych na 
rzecz elektronicznej oceny strzału. I taki standard jest obowiązujący na świcie, Europie i w Polsce. 
Problem w tym, że taki  zestaw tarcz (5 sztuk) to koszt około kilkunastu tysięcy euro. Nie każdego 
stać  na  taki  wydatek.  Jednak  jest  środek  zaradczy  spełniający  w  stopniu  podstawowym 
przygotowanie zawodnika do strzelania do nieruchomych tarcz. Wystarczy zakupić za około 30 
złotych pięć pianek styroduru (twardy styropian budowlany). Osadzić je na stelażu, przypiąć pięć 
tarcz  do  strzelań  pistoletu  szybkostrzelnego  i  dodać  zestaw  lamp  LED  wraz  z  sterowaniem 
elektronicznym w żądanych czasach do rozegrania konkurencji pistoletu szybkostrzelnego. Koszt 
takich  światełek  to  wydatek  rzędu  jednego  tysiąca  złotych.  Taki  zestaw,  w  sumie  za  małe 
pieniądze, może skutecznie służyć wiele lat. Jedyny wydatek to papierowe tarcze. Ocena tarcz 
odbywa się poprzez lunetę. Jedyny problem, to ten, że taki zestaw „rejestruje” wszystkie strzały. 
Nawet te, strzelone po czasie do piątej tarczy. Ale od czego stoper trenera. 

Broń.  Tu  zaleca  się  pistolety  specjalnie  przygotowane  do  strzelania  konkurencji  pistoletu 
szybkostrzelnego.  Pojawia  się  cała  gama  znanych  marek  producentów  pistoletów:  Pardini, 
Hammerli, Iż‐35, AW 93 oraz Match Gun (ryc. 6). Według mnie, od pojawienia się na strzelnicach 
broni Pardini mogę stwierdzić, że w/w broń jest jednostką niezawodną i bardzo celną w każdych 
warunkach.  Z  mojego  doświadczenia  wiem,  że  wyżej  wymieniona  broń  jest  najlepszym 
połączeniem  niezawodności,  komfortu  strzelania  i  celności  do  tarczy.  Wystarczy  popatrzeć 
z czego strzelają finaliści każdego pucharu świata w pistolecie szybkostrzelny. W trakcie szkolenia 
można stosować  indywidulne modyfikacje dotyczące dociążenia pistoletu. Dodanie dociążenia 
może mieć miejsce pod  lufą pistoletu  lub po bokach korpusu pistoletu  (Pardini) na wysokości 
magazynka.  Dodatkowe  obciążenie  broni  powoduje  mniejszy  podrzut  (mała  bezwładność  po 
strzale),  lecz  zawodnik  musi  użyć  więcej  siły  celem  poprawnego  kontrolowania  przyrządów 
celowniczych w rejonie celowania na tarczy. 

Amunicja. Zaleca się amunicję specjalnie dobraną do tej konkurencji z prędkością wylotową 
nie mniejszą niż 250 m/sek. – tak stanowią przepisy ISSF. Ze względów ekonomicznych prawie 
wszyscy strzelcy w Polsce trenują z amunicji tańszej (treningowej) z prędkością wylotowa zbliżoną 
do 300‐330 m/s (ryc. 7). Jednak należy umożliwić zawodnikowi przygotowanie się do zawodów 
z amunicji startowej (słabszej, o prędkości początkowej 270‐250 m/s). Zwykle powinien to być 
okres 5‐7 treningów przed zawodami, gdzie strzelec odda do tarczy około 500‐800 strzałów. Taka 
ilość  treningów  pozwoli  zawodnikowi  lepiej  dopasować  swoje  napięcia  mięśniowe  podczas 
strzelania z amunicji startowej. 
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Pardini  Match Gun  Hammerli 

   
IŻ‐35  AW 93 

Ryc. 6. Jednostki broni kalibru 5,6 mm używane w konkurencji pistoletu szybkostrzelnego 

RWS Super pistol 

 

RWS SUBSONIC  GECO RIFLE / PISTOL 

 
LAPUA OSP 

 

   

Ryc. 7. Rodzaje amunicji stosowane w konkurencji pistoletu szybkostrzelnego 

Sprzęt indywidualny. Buty strzeleckie, dres treningowy zgodny z przepisami ISSF dotyczącymi 
ubioru  strzelca  w  konkurencjach  pistoletowych.  Oczywiście  należy  pamiętać,  że  to  w  czym 
strzelamy na treningu powinno być strojem obowiązkowym na zawodach. Następnie ochraniacze 
słuchu,  indywidualnie  dobrane  okulary  strzeleckie  wraz  z  przesłonką  na  oko,  statyw  z lunetą 
obserwacyjną, zestaw naprawczy (śrubokręty, wybijaki, iglica, szmatka, talk przeciwpotny, oliwka 
i inne niezbędne dla strzelca wyposażenie przydatne na treningu i zawodach).  
 
Planowanie przygotowania do okresu startowego 

Określamy  zamierzony  cykl  przygotowań.  To  znaczy,  określamy  kiedy mamy  główny  start 
w sezonie,  kiedy  planujemy  starty  pomocnicze  i  sprawdziany.  Zwykle  planując  przygotowanie 
zawodnika do głównej imprezy w sezonie musimy brać pod uwagę okres od sześciu do dziewięciu 
miesięcy.  Zatem  jeśli  głównym  startem  jest  finał  ogólnopolskiej  olimpiady  młodzieży 
przygotowania rozpoczynamy z końcem listopada lub początkiem stycznia by zawodnik osiągnął 
szczyt formy w lipcu. 

Plan musi być elastyczny i dopasowany do aktualnych potrzeb zawodnika. Można go w trakcie 
sezonu indywidualnie zmieniać i dopasowywać. 

Sztywne  i  kurczowe  trzymanie  się wcześniej  ustalonych  zadań może  nie  dać  pożądanego 
efektu. Wnikliwa obserwacja 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.  
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Konkurencja pistoletu szybkostrzelnego to połączenie precyzji oddania strzału w zmiennych 
warunkach  czasowych.  Zawodnik  strzela  trzy  rodzaje  serii w  trzech  różnych  czasach  otwarcia 
tarcz (8,6,4 sekund). Bardzo duża dynamika strzelań do tarczy w połączeniu z precyzją oddania 
strzału w środek tarczy stanowi spore wyzwanie przed zawodnikami.  

Jak osiągnąć dobre rezultaty, jak podzielić okres przygotowań do najważniejszych zawodów 
w roku?  

Jak podzielimy ten okres?  Najlepiej na trzy etapy. 

 

Rys. 6. Charakterystyka obciążeń treningowych w strzelectwie. Planowanie procesu szkolenia. Tworzenie 
rocznego cyklu szkolenia w strzelectwie sportowym. Kijowski Andrzej 2013. 

 

Rys.7. Charakterystyka obciążeń treningowych w strzelectwie. Krzywa wykorzystania środków 
treningowych w strzelectwie z jednym szczytem formy. Tworzenie rocznego cyklu szkolenia 

w strzelectwie sportowym. Kijowski Andrzej 2013. 
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Etapy przygotowania zawodnika do startu 

 Etap pierwszy – to budowanie ogólnej wytrzymałości niezbędnej do strzelania tej złożonej 
konkurencji. Kształtowanie podstawowych nawyków ruchowych.  

 Etap  drugi  –  to  kształtowanie  właściwych  nawyków  ruchowych  przypisanych  do  tej 
konkurencji  z  wykorzystaniem  treningu  strzałowego.  Strzelanie  w wyznaczonych 
regulaminem czasach. 

 Etap  trzeci  –  wykorzystanie  zdobytej  wiedzy  i  umiejętności  na  treningach  i w okresie 
startowym na zawodach. 

 
 
Trening 

Etap  pierwszy  –  to  budowanie  ogólnej  wytrzymałości  niezbędnej  do  strzelania  tej 
konkurencji. Etap ten obejmuje trzy pierwsze miesiące treningowe (listopad‐styczeń).  

 Trening ogólnorozwojowy. Jakże często zaniedbywany w procesie szkolenia. Konkurencja 
pistoletu szybkostrzelnego mimo, że trwa tylko około 88 sekund wymaga od zawodnika 
doskonałej precyzji, siły i koordynacji ruchowej. 
Aby  temu  sprostać  i  osiągnąć  zamierzone  cele  należy  w  ciągu  tygodnia  w  okresie 
przygotowawczym  poświęcić  około  od  2  do  4  treningów  ogólnorozwojowych 
kształtujących  wytrzymałość  specjalną  i  nade  wszystko  koordynację.  Z  własnych 
doświadczeń  wiem,  że  warto  odłożyć  „na  potem”  kilka  treningów  specjalistycznych 
z pistoletem  na  rzecz  kształtowania  odpowiedniej  tężyzny  fizycznej.  Zbudowanie 
wytrzymałości  specjalnej  i  koordynacji  musi  być  dla  każdego  zawodnika  strzelającego 
konkurencje pistoletu szybkostrzelnego priorytetem!!! 
Taki trening można przeprowadzić po treningu specjalistycznym. Czas jego trwania około 
20‐30 minut. W skład tego treningu powinny wchodzić ćwiczenia, które pobudzą w swych 
zakresach  ruchu  całe  ciało.  Podstawowe  i  nie  wymagające  dodatkowych  elementów 
ćwiczenia to: przysiady, skłony w przód z  leżenia, ugięcia ramion w podporze przodem 
i unoszenia głowy wraz z ramionami w leżeniu na brzuchu.  
W praktyce możemy zastosować hantle, ekspandory, taśmy TRX lub inne specjalistyczne 
przybory poprawiające siłę obręczy barkowej i biodrowej. Doskonałym uzupełnieniem są 
inne ćwiczenia poprawiające ogólną sprawność strzelca (bieg, marszobieg, zajęcia na basenie, 
jazdę na rowerze itp), gdzie intensywność ćwiczeń spowoduje ustalenie tętna na poziomie 
150‐170 uderzeń na minutę. 

 Trening  specjalistyczny.  Zalecana  ilość  treningów  specjalistycznych  –  2  do  3  razy 
w tygodniu  po  około  45‐60 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  w  odpowiedniej  proporcji.  Zawiesić  je  na  ścianie 
strzelnicy  pneumatycznej  z  zachowaniem  stosownych  odległości  zawodnika  od  tarczy 
i przeprowadzić  trening.  Oczywiście  w  tym  okresie  pamiętamy  o  przeprowadzaniu 
treningów  z  bronią  pneumatyczną,  która  stanowi  doskonałe  uzupełnienie  naszych 
treningów.  
 

Cele do osiągnięcia w tym okresie: 

 Ustabilizowanie postawy strzeleckiej  

 Kształtowanie poprawnej postawy bez pistoletu i z pistoletem.  

 Opanowanie nawyku poprawnego i powtarzalnego chwytu broni przez zawodnika 
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 Kształtowanie płynnego przeniesienia ramienia (później z pistoletem) z postawy „gotów” 
(45 stopni) do podniesienia ramienia i broni do kąta 90 stopni 

 Doskonalenie płynnego przenoszenia broni od pierwszej do „szóstej” tarczy. Szósta tarcza 
w pistolecie szybkostrzelnym nie istnieje. W praktyce oddanie strzału na piątej sylwetce 
i przeniesienie  broni  na  szóstą  „niewidzialną”  tarczę  ma  zapewnić  stałość  napięcia 
mięśniowego od początku do końca wykonania serii pięciostrzałowej 

 Po opanowaniu dwóch powyższych elementów należy płynnie przejść do łączenia ruchu 
w pionie (opuszczenie broni do postawy GOTÓW i płynne podniesienie i zatrzymanie na 
pierwszej tarczy, następnie spokojne przenoszenie broni w lewo na kolejne tarcze, aż do 
tarczy numer „6”).    
Cykl ruchowy obejmujący podniesienie broni do pierwszej tarczy i następnie przenoszenie 
jej na szóstą tarczę w początkowym etapie szkolenia najlepiej jest wykonywać na tarczach 
w postaci białego ekranu. Pozwoli to zawodnikowi lepiej kontrolować utrzymanie muszki 
w szczerbinie przez cały czas wykonywania cyklu przejazdu od pierwszej tarczy do szóstej. 
Bardzo ważnym elementem kształtowanym na tym etapie jest wyrabianie prawidłowego 
nawyku  ruchowego  całego  ciała.  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  (usztywnienie)  układu  kostno‐
mięśniowego stwarza doskonałe warunki do właściwego przenoszenia broni w poziomie 
(bez zatrzymań w początkowym etapie i z zatrzymaniem na kolejnych tarczach w czasie 
późniejszym). W początkowym etapie szkolenia można ten element wykonywać bez tarcz. 
Wystarczy jasna ściana potrzebna do dobrej kontroli muszki w szczerbinie.  

 Po opanowaniu tego elementu można wprowadzić na tarczach linię ciągłą przebiegająca 
przez pięć białych ekranów. 

 
Rys. 8. Podnoszenie ramienia wraz z pistoletem z postawy „GOTÓW” do pierwszej tarczy. Olimpijskie 

Konkurencje pistoletowe. H. Reinkemeier i G. Buhlmann strona 88. 
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 Stworzenie wzorcowej  rozgrzewki  spełniającej wszystkie warunki  dobrego  przygotowania 
strzelca do treningu lub zawodów 
 

Pierwszy  okres  szkoleniowy  charakteryzuje  się  pewną  monotonnością  wykonywanych 
i stosowanych ćwiczeń. Jednak  jest to niezbędny etap szkoleniowy do ukształtowania właściwych 
nawyków ruchowych u zawodnika. Urozmaiceniem może być strzelenie kilku serii pięciostrzałowych 
z jednego złożenia w jedno miejsce na strzelnicy kulowej. Strzelanie może odbyć się do wału lub do 
białego  ekranu.  Celem  takiego  działania  jest,  jak  wcześniej  wspomniałem,  urozmaicenie 
monotonnego  treningu  oraz  ustabilizowanie  i  kontrolowanie  napięć  mięśniowych  związanych 
z oddaniem strzału. 
 
Przykładowy trening w tym okresie szkolenia. 
1. 15 minut ‐ rozgrzewka (ogólna i specjalistyczna) 
2. 10 minut ‐ ćwiczenia równoważne 
3. 10 minut ‐ doskonalenia podniesienia ramienia (pistoletu) od kąta 45 stopni do kąta 90 stopni 
4. 15 minut  –  podniesienie  broni  do  pierwszej  tarczy  i  przeniesienie  do  szóstej  (bez  zatrzymań 

i z zatrzymaniami na tarczach),by potem wrócić do pierwszej tarczy i przenieść broń z powrotem 
na szóstą tarczę, ćwiczenia na początku wykonujemy bez pistoletu, w dalszej części z pistoletem 

5. 10 minut – Wykonanie około 20  „przejazdów”  z pistoletem  (podniesienie broni do pierwszej 
tarczy i przeniesienie jej do szóstej tarczy) 

6. 20 minut – ćwiczenia korekcyjne i kształtujące. 
 

Etap drugi – to kształtowanie niezbędnych nawyków ruchowych 
Etap ten obejmuje kolejne trzy miesiące treningowe (luty‐kwiecień).  

 Trening  ogólnorozwojowy.  Tutaj  nic  się  nie  zmienia.  Stosujemy  te  same  ćwiczenia  co 
w poprzednim okresie  szkolenia. Pewnym urozmaiceniem mogą być  ćwiczenia  fizyczne 
z obciążeniem lub bez imitujące pracę z pistoletem szybkostrzelnym. 

 Trening specjalistyczny. Zalecana ilość treningów specjalistycznych – 3 razy w tygodniu po około 
70‐90 minut. Ze względu na porę roku i cykl przygotowań w tym czasie należy rozpocząć treningi 
strzałowe. 

 
Cele do osiągnięcia w tym okresie: 

 Dalsze doskonalenie przyjęcia postawy strzeleckiej. 

 Poprawne  (w  stosownym  tempie, do  strzelanej 8,6,4  sekund  serii)  podniesienie broni 
i oddanie strzału do pierwszej tarczy. 

 Właściwe wykonanie przeniesienia broni od 1 do 6 tarczy wraz zatrzymaniem i kontrolą 
przyrządów celowniczych na poszczególnych tarczach. 

 W miesiącu lutym / marcu opanowanie przenoszenia broni i strzelania w czasie 8 sekund 
(biały ekran). 

 Na koniec marca, początek kwietnia główny akcent  treningowy musi być położony na 
strzelanie serii 6 sekund (biały ekran). 

 Utrzymanie  poprawnego  tempa  strzelania  serii  8  sekund  przy  strzelaniu  do  białego 
ekranu jak i do tarczy. 

 Utrzymanie  poprawnego  tempa  strzelania  serii  6  sekund  przy  strzelaniu  do  białego 
ekranu jak i do tarczy. 

 Stopniowe  zwiększanie  tempa  strzelań  przy  seriach  6  sekundowych  jako  element  
wprowadzający zawodnika do czasu 4 sekund. 
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 Wprowadzenie  (okazjonalne)  procedury  czasu  60  sekund.  Od  komendy  ‐  „ŁADUJ”  do 
komendy ‐ „START”.  

 Taktyka strzelania w zmiennych warunkach atmosferycznych. 

 Regulaminy strzelań ISSF i PZSS dotyczące konkurencji pistoletu szybkostrzelnego. 

 Zasady regulacji nastaw przyrządów celowniczych, języka spustowego. 

 Dalsze indywidualne modyfikowanie i dopasowanie rozgrzewki zawodnika do treningu 
i zawodów. 
 

W tym okresie szkoleniowym należy u zawodnika kształtować poczucie rytmu wykonywanych 
czynności  adekwatnych  do  strzelanych  serii  pięciostrzałowych.  Każda  seria  rządzi  się  swoimi 
prawami. A konkretnie, czasem oddania pierwszego i piątego strzału. Oddanie pierwszego i drugiego 
strzału „kreuje” tempo oddawania kolejnych strzałów (3, 4  i 5   strzał). Lecz tak naprawdę, tempo 
oddania serii jest wypadkową czasu oddania strzału do pierwszej tarczy, przeniesienia na drugą tarczę 
i oddania drugiego strzału do tarczy. Tu pojawia się interwał czasowy. Uchwycenie tempa oddania 
dwóch strzałów pomiędzy pierwszą, a druga tarczą wyznacza tempo oddania strzałów na pozostałych 
tarczach.  

Poprawne oddanie strzału do drugiej tarczy jest   nadrzędnym elementem skutecznie oddanej 
serii pięciostrzałowej. Warunkują ją dwa zdarzenia, z których pierwszy został wyjaśniony powyżej. 
Drugi  to:  przekierowanie  broni  z  ruchu  pionowego  (podniesienie  broni  z  postawy  „gotów”  do 
pierwszej tarczy ze strzałem) na poziomy (po strzale do pierwszej tarczy przenoszenie broni na drugą 
tarczę). 

 
Rys. 9. Charakterystyka przenoszenia broni w pistolecie szybkostrzelnym.  

Faza I podnoszenie broni do pierwszej tarczy (ruch w pionie). Faza II przenoszenie broni w poziomie 
(z prawej do lewej) z momentem zatrzymania na kolejnych tarczach. 

 

 
Rys.10. Przenoszenie ramienia wraz z pistoletem od pierwszej do piątej tarczy.  
(Olimpijskie Konkurencje pistoletowe. H. Reinkemeier i G. Buhlmann strona 85). 
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Aby  technika  strzelania  pistoletu  szybkostrzelnego  była  skuteczna musi  byś  spójna w  swoim 
wykonaniu. Zatem należy wprowadzić pewna systematyzację wykonywanych czynności, do których 
należeć będzie oddanie w spodziewanym czasie pierwszego i piątego strzału w serii. 

Tab. 1. Przybliżone czasy oddania pierwszego i piątego strzału do tarczy w seriach    8, 6, i 4 sekund. 

SERIA  Czas oddania strzału do pierwszej tarczy  Czas oddania strzału do piątej tarczy 

8”  2,0 – 2,4 sek.  7,7 – 8,0 sek. 

6”  1,8 – 2,2 sek.  5,7 – 6,0 sek. 

4”  1,5 – 1,8 sek.  3,7 – 4,0 sek. 

 
Na  tym etapie  szkolenia  i  przygotowań  do  sezonu  nie  należy  kurczowo  trzymać  się  norm 

czasowych  zawartych  w  tabeli.  W  tym  czasie  najważniejsze  jest  to,  aby  strzelec  zachował 
płynność  podniesienia  broni  do pierwszej  sylwetki w  rejon  celowania  (środek białego  ekranu) 
połączonego  z  wyciskaniem  języka  spustowego.  Taka  praca  na  języku  spustowym  pistoletu 
powinna stworzyć sytuację, w której strzał pada w momencie zatrzymania w rejonie celowania 
lub chwilę później (nie mniej jednak niż 0,2‐0,4 sekundy po zatrzymaniu. 

Kończąc  ten  etap,  ocenie  trenera  podlega  poprawność  i  płynność  wykonywanego  ruchu 
strzelca.  Jego  umiejętność  łączenia  poszczególnych  cykli  ruchowych  w  jeden  łańcuch  działań 
począwszy od chwytu broni, a kończąc na odłożeniu broni po wykonanej serii do pięciu tarcz. Jeśli 
w trakcie treningów będą zdarzać się strzały po zamknięciu tarcz lub po zapaleniu się czerwonego 
znaku  „X”  na  tarczach  elektronicznych  nie  należy  z  tego  powodu  wymuszać  na  zawodniku 
szybszego  tempa  strzelania.  Zasada  „byle  jak  ‐  byle  zdążyć”  może  okazać  się  dla  zawodnika 
zgubna. Gwałtowna praca na języku spustowym może powodować utratę kontroli poprawnego 
ułożenia muszki w szczerbinie. To może powodować,  że seria będzie chaotyczna, pozbawiona 
rytmu precyzji i strzału. W efekcie strzały mogą mieć przypadkowe ułożenie na tarczy. Pamiętać 
należy, że poprawność wykonania złożonego cyklu ruchowego może wymagać czasu i zwiększonej 
ilości powtórzeń danego elementu techniki strzelania. Zatem „warto” z zawodnikiem kształtować 
poczucie czasu strzelania serii od przekraczania czasu oddania piątego strzału. W rzeczywistości 
ma to objawiać się tym, że strzelec będzie strzelał piaty strzał niewiele po zamknięciu się tarcz 
papierowych lub po pokazaniu się czerwonego znaku „X” na tarczach elektronicznych. Następnie 
należy stopniowo zwiększać tempo oddawanych strzałów, tak aby w efekcie  finalnym strzelec 
oddawał piąty strzał w zamierzonym czasie. Idąc dalej, strzelec może kształtować swoje tempo 
strzelania zaczynając od strzelenia pierwszego strzału  i przeniesienia broni na następne tarcze 
(z zatrzymaniami)  już  bez  strzału.  Następnie można  zwiększać  ilość  oddawanych  strzałów  do 
kolejnych tarcz z jednego, poprzez dwa, trzy, cztery i pięć, tak aby powstała seria pięciostrzałowa. 

 
Przykładowe ćwiczenia z bronią mogące wystąpić w tym okresie szkolenia 
 
1. Strzelanie serii pięciostrzałowej do białego ekranu lub tarczy (pięć strzałów z jednego złożenia 

w  jedno  miejsce)  taka  sytuacja  uczy  poprawnego  trzymania,  kontroli  przyrządów 
celowniczych, pracy na języku spustowym oraz kształtuje tempo oddania strzałów 

2. Seria  5  strzałowa według  zasad  strzelania  części  szybkiej  pistoletu  sportowego.  Tu można 
powtarzać i kształtować cykl ruchowy oddania strzału do pierwszej tarczy adekwatnych do 
czasu 8, 6, czy 4 sekund. 

3. Oddanie serii pięciostrzałowej do białego ekranu 
4. Strzelanie  serii  do  białych  ekranów  (5  sztuk)  z  zaznaczonym  poziomym  paskiem  przez 

wszystkie pięć tarcz 
5. Oddanie serii do białych tarcz z czarnymi kółkami 
6. J.w. do tarcz pierścieniowych 
7. Strzelanie serii do białego ekranu w wyznaczonym czasie 
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8. J.w. do tarcz pierścieniowych 
9. Wprowadzanie strzelania do powyższych zadań w serii 8 i 6 sekundowych 
10. Zadanie treningowe polegające na uzyskaniu jak najlepszego skupienia przestrzelin na każdej 

z pięciu tarcz 
11. Zadanie treningowe polegające na strzeleniu 10 serii 8 lub 6 sekundowych z pomiarem czasu 

oddania pierwszego i piątego strzału. W przypadku tarcz elektronicznych możliwa jest analiza 
czasu wszystkich pięciu strzałów. 

12.  Wprowadzenie do techniki strzelania serii 4 sekundowych. Strzelanie serii 6 sekundowych 
w przyśpieszonym  tempie.  Optymalny  czas  oddania  5  strzału  powinien  wynosić  4,7‐5,2 
sekundy. 

 
Ilości amunicji koniecznej do wystrzelenia na tym etapie w jednej jednostce treningowej waha 

się od 100 do 200 strzałów. Nie każdego stać na takie ilości amunicji. Jest na to rada, która dość 
dobrze  sprawdza  się  takiej  sytuacji.  Mianowicie  pierwszy  przejazd  można  wykonać  samym 
ramieniem  doskonale  imitując  podniesienie  ramienia  do  pierwszej  tarczy  i  następnie 
przenoszenie do kolejnych tarcz (łącznie z pracą palca na języku spustowym), następnie przejazd 
z  bronią  (bezstrzałowy)  i  na  koniec  wykonanie  serii  pięciostrzałowej  w  pełnej  formie.  Taka 
sytuacja  utrwali  w  znaczący  sposób  takie  elementy  strzelania  jak:  ustawienie  się  strzelca  na 
kierunku do  tarcz, balans ciała podczas  strzelania, podnoszenie  ramienia  z postawy gotów do 
pierwszej sylwetki, przenoszenie ramienia do kolejnych tarcz, utrzymanie ramienia w poziomie 
w czasie przejazdu z 1 do 6 tarczy. 

Bardzo istotną rzeczą w tym okresie jest stworzenie zawodnikowi atmosfery pracy i tworzenia 
poprawnej techniki strzelania. Według mnie nie należy pod żadnym pozorem stosować strzelań 
kontrolnych  polegających  na  sumowaniu  punktów  w  serii.  Jest  to  okres  kształtowania 
podstawowych nawyków strzeleckich. Czas na strzelanie na wynik zarezerwowany jest na okres 
połowy maja do olimpiady młodzieży. 

 
 

Etap trzeci – to budowanie indywidualnej techniki strzelca ukierunkowanej na osiąganie 
maksymalnych wyników. 

Etap ten obejmuje trzy miesiące treningowe (maj‐lipiec).  

 Trening  ogólnorozwojowy  zwykle  jeden  do  dwóch  w  tygodniu,  (z  zastosowaniem 
prostych  przyrządów  gimnastycznych  –  hantle,  rozciągany  pas  gumy,  urządzenia  do 
utrzymania równowagi dynamicznej) ukierunkowany na budowanie siły i wytrzymałości 
obręczy  barkowej  o  charakterze  umiarkowanym,  będący  podtrzymaniem  tego  co, 
w poprzednich miesiącach zawodnik zdołał ukształtować.  

 Trening  specjalistyczny.  Zalecana  ilość  treningów  specjalistycznych  – minimum  3  razy 
w tygodniu po około 90‐100 minut. Ze względu na porę  roku  i  cykl przygotowań są  to 
treningi  mieszane.  Strzałowe  i  bezstrzałowe  opierające  się  na  dalszym  doskonaleniu 
poprawnych nawyków ruchowych. Ilość strzelanej amunicja na treningu w zakresie od 75 
do  150  sztuk.  Oczywiście  w  miarę  zasobności  klubowego  magazynu.  Treningi  w  tym 
okresie nastawione  są na poprawne wykonanie  techniki oddania  serii  pięciostrzałowej 
w każdym czasie. 

 
Cele do osiągnięcia w tym okresie: 

 Poprawne  oddanie  strzału  do  pierwszej  i  piątej  tarczy w  optymalnym  czasie  (8,  6  i  4 
sekund). 

 Uzyskanie skupienia w serii 8 sekund na tarczach 1‐5 w polu wartości ośmiu punktów lub 
lepiej. 
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 Uzyskanie skupienia w serii 6 sekund na tarczach 1‐5 w polu wartości siedmiu punktów 
lub lepiej. 

 Strzelanie  serii  4  sekundowej  w  wyznaczonym  czasie  z  zachowaniem  spokojnego, 
właściwego dla serii czterosekundowej tempa strzelania (do końca maja). 

 Umiejętność  poprawnego  wykonanie  wszystkich  czynności  w  czasie    60  sekund  (od 
komendy „Ładuj” do komendy „Uwaga”). 

 Właściwe  wykonanie  wszystkich  działań  strzelca  na  stanowisku  w  czasie  zawodów. 
Przeprowadzenie  symulacji  zawodów  na  treningu  indywidualnie  i  w  parach.  Możliwe 
wprowadzenie rywalizacji pomiędzy strzelającymi. 

 Regulaminy  strzelań  na  zawodach,  nietypowe  sytuacje mogące wystąpić  na  zawodach 
(zamiana stanowisk, przerwa w zawodach itp.). 

 Strzelanie w  parach  –  zadanie  to:  umiejętność  zachowania własnego  rytmu  strzelania 
w serii pięciostrzałowej. 
 

W  trzecim  okresie  przygotowania  trzeba  zwrócić  uwagę  na  stopień  opanowania  techniki 
strzeleckiej  przez  zawodnika  na  stanowisku.  Jest  to  okres,  gdzie  strzelec  musi  opanować 
w stopniu  zadowalającym wszystkie wcześniej  zakładane  założenia  treningowe  i  szkoleniowe. 
Wartości uzyskiwane w strzelaniach kontrolnych na treningu winny wynosić od 515‐525 punktów 
na 600 punktów i powinny mieć tendencję wznoszącą. 

Charakter treningów w dużej mierze winien być oparty na treningu zadaniowym (osiągnięcie 
zakładanego  poziomu  wynikowego  serii  lub  całej  konkurencji)  i  współzawodniczeniu  między 
strzelcami.  W  tym  czasie  trening,  to  gra  o  zwycięstwo,  które  potem  trzeba  wykorzystać  na 
zawodach.  

Jeśli chodzi o charakter pracy na treningu w tym okresie to winno przestrzegać się zasady 
skupienia się na poprawnym wykonaniu pojedynczego cyklu strzelania na 100% zaangażowaniu 
się strzelca w wykonanie zadanej serii pięciostrzałowej. Każdy element sprawiający trudność w 
jego  wykonaniu  powinien  zostać  rozłożony  na  czynniki  pierwsze  i  ponownie  poprawnie 
poskładany.  
 
Przykładowe treningi w tym okresie szkolenia. 
Trening 1.  
1. Rozgrzewka ogólna – 10 minut. 
2. Rozgrzewka specjalistyczna – 20 minut. 
3. 3 bloki serii 8, 6, 4 sekund 1 strzał do tarczy dalej przeniesienia na bezstrzałowe, 1,2 strzał do 

tarczy, dalej przeniesienia bezstrzałowe itd., aż do strzelenia 5‐ciu strzałów w serii. 
4. 5 serii w czasie 8 sekund, każda seria poprzedzona przejazdem bezstrzałowym. 
5. 5 serii w czasie 6 sekund, każda seria poprzedzona przejazdem bezstrzałowym. 
6. 5 serii w czasie 4 sekund, każda seria poprzedzona przejazdem bezstrzałowym. 
W punkcie 4,5,6 ocenie może podlegać ilość strzelonych 10, 9, 8 itd. 
7. Ćwiczenia korekcyjne na koniec treningu – 10 minut. 
Trening 2 
1. Rozgrzewka ogólna – 10 minut. 
2. Rozgrzewka specjalistyczna – 20 minut. 
3. Wejście na stanowisko (zgodne z regulaminem strzelań na zawodach). 
4. Przeprowadzenie strzelania w formie zawodów/współzawodnictwa z drugim zawodnikiem. 
5. Wykonanie strzelania finałowego (obowiązują wszystkie czasy i komendy występujące podczas 

zawodów). 
6. Ćwiczenia korekcyjne na koniec treningu – 10 minut. 
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Trening 3. 
1. Rozgrzewka ogólna – 10 minut. 
2. Rozgrzewka specjalistyczna – 20 minut. 
3. Strzelanie serii na zadany wynik (ustalenie wyniku przez zawodnika lub trenera) we wszystkich 

czasach (8, 6, 4 sekund) w przypadku niewykonania zadania strzelec powtarza serię w sposób 
bezstrzałowym tyle razy ile zabrakło punktów do wykonania normy wynikowej. 

 
Tworząc ramowy plan szkolenia trzeba oprzeć się na kliku podstawowych założeniach: 

 Należy sprecyzować cel, który zawodnik powinien osiągnąć (szkoleniowy, wynikowy). 

 Należy stworzyć plan treningowy oparty na realnych przesłankach (ilość treningów, ilość 
amunicji itp.). 

 Wprowadzać  zaplanowane  elementy  treningu  siłowego,  wytrzymałościowego, 
technicznego czy taktycznego w odpowiednich okresach cyklu szkoleniowego. 

 Każdy etap treningowy powinien zawierać nowe elementy szkolenia logicznie wynikające 
z posiadanej wiedzy i umiejętności zawodnika. 

 Na każdym etapie szkolenia strzelec podlega ocenie i kontroli uzyskanych efektów pracy 

 Na  podstawie  w/w  oceny  uzyskanych  efektów  w  pracy  z  zawodnikiem  powinniśmy 
wspólnie (trener‐strzelec) modyfikować środki treningowe.  

 Każdy trening powinien być inny, gdyż monotonia prowadzi do znużenia. 

 Stworzenie  dobrej  płaszczyzny  komunikacji  pomiędzy  zawodnikiem,  a  trenerem, może 
zaoszczędzić wiele czasu i uniknąć błędów. 
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