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Do igrzysk w Londynie zostało niespełna 

2 lata, a tu władze światowego strze-

lectwa postanowiły zmienić regulaminy. 

Niektóre, jak zasady rozgrywania finałów 

w pistolecie – diametralnie. W rezultacie 

zawodnicy będą zdobywać kwalifikacje 

olimpijskie rywalizując w zawodach we-

dług różnych przepisów. A co z zasadą 

równych szans?... Sytuacja wywołała 

ożywioną wymianę zdań już podczas finału 

Pucharu Świata w Monachium. Dyskusja 

przeniosła się na łamy naszego magazynu, 

a to za sprawą prezydenta ESC Władimira 

Lisina i jego pytań. W Polsce nie mamy 

obecnie sukcesów na miarę tych Józefa Zapędzkiego, Adama Kaczmarka, Krzysztofa 

Kucharczyka, czy Andrzeja Macura, ale rekord Polski czynnego na strzelnicach Rado-

sława Podgórskiego niewiele ustępuje rekordowi świata, a QP na poprzednie igrzyska 

zdobył Piotr Daniluk właśnie w psz. PZSS pozwala więc sobie wyrazić swoje zdanie 

nie tyle o nowych regulaminach, mających uatrakcyjnić widowisko strzeleckie, ile 

raczej – o momencie ich wprowadzenia. 

Chęć uatrakcyjnienia zawodów nie jest obca i naszym działaczom; zielonogórzanie 

wprowadzili zawody do pięknej hali w Drzonkowie, dotychczas kojarzącej się raczej 

z rżeniem koni pięciobojowych. Koledzy z Białegostoku bogatą nagrodą i niecodzienną 

atmosferą przyciągają na swoje zawody wielkie nazwiska.

Trzecie Akademickie Mistrzostwa Świata odbyły się we Wrocławiu. Wielu się zży-

ma, że ciągle Wrocław i Wrocław. Jeśli to przejaw ambicji innych ośrodków, to dobrze, 

jeśli zazdrość to… Co by nie mówić obiekty „Śląska” nie mają w kraju konkurencji, 

a i w świecie nie stoją na pozycji straconej. Mają jeszcze jedno bogactwo, świetną 

ekipę gotową się podjąć i podołać każdemu zadaniu organizacyjnemu. 3. AMŚ były 

sukcesem organizacyjnym, a i nasi strzelcy w większości poczynali sobie wcale, 

wcale...

W 2011 r. będziemy obchodzić 90-lecie strzelectwa w niepodległej Polsce, funk-

cjonującego w zorganizowanej centralnie formie i uczestniczącego w międzynarodo-

wym ruchu strzeleckim. Aby przybliżyć czytelnikom „SS” tamte czasy sięgamy do 

pracy zbiorowej, wydanej przed wojną, jak wynika z tekstów, po roku 1936. Pułkownik 

Habina przenosi nas w ówczesne realia sportu strzeleckiego. PZSS będzie obchodził 

jubileusz 90-lecia, wypełnimy w ten sposób lukę między odzyskaniem niepodległości 

a powołaniem do życia Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego w 1933 r. 

Strzelcom i ich bliskim życzę wszelkiej pomyślności tak w życiu codziennym, jak 

i na strzelnicach. Przede wszystkim dużo, dużo zdrowia. 
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90   lat
Wprawdzie PZSS powstał w 1933 r., ale 

przecież polscy strzelcy uczestniczyli już 
w I.O. w Paryżu w 1924 r. Byliśmy reprezen-
towani w międzynarodowych organizacjach 
strzeleckich. Kto więc w kraju organizował 
nasz sport? Oddajmy głos świadkowi tam-
tych wydarzeń 

(Tekst zaczerpnięto  z poświęconej strzelectwu pracy 
zbiorowej z lat 30. ubiegłego wieku – pisownia oryginalna, 
skróty i niewielkie poprawki – red.)

„(...) rozwój strzelectwa jako sportu da-
tuje się w Odrodzonej Polsce od roku 1921. 
Początkowo nieśmiałe poczynania (...) miały 
charakter ściśle rozrywkowy. Taki sam charak-
ter nosiły świeżo powstające sekcje strzeleckie 
(...). Pierwszą organizacją, która wprowadziła 
(...) sport strzelecki jako program wyszkolenia 
swych członków, był Związek Strzelecki, (...) 
jednakże (...) brak jednolitego kierownictwa ru-
chem strzeleckim nie pozwolił wyjść poza ramy 
rozrywkowo-towarzyskie, a różne przepisy po-
szczególnych klubów uniemożliwiały nadanie 
wspólnego kierunku, a nawet porównanie po-
ziomu strzeleckiego (...). W roku 1921 Związek 
Strzelecki, uzyskawszy od władz państwowych 
mandat strzelectwa, podjął się kierownictwa 
sportem strzeleckim w Polsce, biorąc na sie-
bie odpowiedzialność za jego rozwój i kieru-
nek, zmierzający (...) do rozpowszechniania 
tego sportu. W tymże roku Związek przystąpił 
jako członek do Międzynarodowego Związku 
Strzeleckiego. Na rozwój sportu strzeleckie-
go wpłynęły w dużej mierze organizowane 
w różnych miastach Polski, a wprowadzone 
od 1924 roku, doroczne (z wyjątkiem 1926 
i 1929 roku) Narodowe Zawody Strzeleckie 
oraz strzelanie o Odznakę Strzelecką (O.S.) 
Związku Strzeleckiego. Jaki wpływ wywarła 
Odznaka Strzelecka na rozwój sportu strzele-
ckiego, może świadczyć liczba jej zdobywców 
w poszczególnych latach: w 1930 r. (rok wpro-
wadzenia) zdobyto około 300 sztuk; w 1931 
– 30 000; w 1932 – 112 000; w 1933 – 273 000; 
w 1934 – 305 000; w 1935 – 360 000; w 1936 
– 311 000; przy czym w roku tym zdobyto: 
O.S. wyborowych około 380; I kl. – 7 800; II kl. 
– 70 000. Odznaka Strzelecka (...) podzielona 
jest na 4 klasy, przy czym wysokie wymagania 
na O.S. wyborową oraz złotą klasy I pozwalają je 
zdobyć tylko elicie strzeleckiej (...). Wymagania 
na srebrną O.S. klasy II świadczą o przeciętnie 
wysokim poziomie strzelających, a wreszcie 
brązowa O.S. klasy III dowodzi, iż strzelec opa-
nował minima stawiane mu jako sportowcowi, 
ewentualnemu obrońcy kraju. Duże znaczenie 
propagandowe dla strzelectwa polskiego mia-
ły przeprowadzone przez Polskę we Lwowie 
w roku 1931– XXVIII Międzynarodowe Zawody 
Strzeleckie, Myśliwskie i Łucznicze (...). Za-
wody te dają dowód wytężonej pracy naszych 

strzelców, ale jednocześnie wykazują, iż tylko 
pojedynczy strzelcy mają wysokie wyniki, a ze-
społy (...) znalazły się na dalszych miejscach: 
dalej, wyniki (...) z broni dowolnej świadczą 
o tym, iż broń nasza nie dorównuje (...) broni 
zagranicznej. Ta (...) próba sił dała (...) pobudkę 
do dalszej energicznej pracy nad wyrobieniem 
liczniejszych kadr wyborowych strzelców oraz 
nad ulepszeniem broni. Obok Mandatariusza 
strzelectwa w Polsce, którym jest Komenda 
Główna Związku Strzeleckiego, do której za-
dań i kompetencji należy kierownictwo całym 
ruchem strzeleckim, reprezentacja strzelectwa 
oraz organizacja narodowych i międzynaro-
dowych zawodów strzeleckich, zatwierdzanie 
programów, nadawanie odznak, propaganda 
i dyscyplina sportowa w roku 1932 zostaje 
powołana do życia Naczelna Rada Strzelectwa 
w Polsce, jako organ naukowo-opiniodawczy 
dla spraw strzelectwa, myślistwa i łucznictwa. 
Działa ona na podstawie regulaminu, (...) (dzię-
ki Radzie) zdołano udoskonalić kierunek strze-
lectwa, pogłębić i utrwalić pewne podstawowe 
zasady pracy, a ponadto zazębić pracę spor-
towo-strzelecką z realizacją idei wzmocnienia 
obronności państwa. Naczelna Rada Strzele-
ctwa, której przekazano znaczną część najpo-
ważniejszych zadań Mandatariusza, posiada 
4 komisje: 1. Programowo-Organizacyjną, 2. 
Regulaminową, 3. Odznaki Strzeleckiej i Łucz-
niczej, 4. Techniczną (w zakresie dyscypliny 
sportowej działa Naczelna Rada Strzelectwa 
przy pomocy swego organu: Głównej Komi-
sji Dyscyplinarnej, która rozpatruje wszelkie 
spory, zatargi i przekroczenia z zakresu sportu 
strzelecko-myśliwsko-łuczniczego, przy czym 
uchwały jej są ostateczne). Ponadto Manda-
tariusz strzelectwa w Polsce przekazał część 
swych uprawnień (...) związkom (...); Polski 
Związek Strzelectwa Sportowego powstał 
w roku 1933 z połączenia dawnych 2 związ-
ków: Polskiego Związku Broni Małokalibro-
wej oraz Polskiego Związku Broni Wojskowej 
i Dowolnej. Działalność swą opiera na statucie 
zatwierdzonym w Warszawie w dniu 20 XII 
1935 roku. Celem P.Z.S.S. jest rozwój sportu 
strzeleckiego z karabina, pistoletu i rewolweru 
oraz z broni sportowej. P.Z.S.S. ma 10 okrę-
gów, pokrywających się terenowo z wojsko-
wymi Okręgami Korpusów oraz 2 dodatkowe 
okręgi, pokrywające się z podokręgami Związku 
Strzeleckiego. (od roku 1934 P.Z.S.S. wprowa-
dził rozgrywki w 4 klasach (odpowiedniki O.S.) 
o mistrzostwa P.Z.S.S. które mają na celu: 
sklasyfikowanie poziomu strzeleckiego klubów, 
zmuszenie do stałej zaprawy (gdyż zasadą jest 
przeprowadzenie w ciągu roku kilku strzelań 
programowych w różnych odstępach czasu), 
pobudzenle rywalizacji, tworzenie narybku 
strzeleckiego i zwiększanie ilości członków 
(...) za wystawienie zespołów do rozgrywek 
w klasie niższej), jednoczenie strzelców w klu-
bach oraz wyróżnienie klubów przodujących. 
Zawody w klasie I, II i III przeprowadzają Zarzą-

dy Okręgowe P.Z.S.S., a w klasie wyborowej 
– Zarząd Główny P.Z.S.S. (...).

Polskie Kolegium Sędziów Strzelecko-
-Łuczniczych zostało zarządzeniem z dnia 
18 III 1936 roku (...) rozwiązane i przemiano-
wane na Wydziały dla Spraw Sędziowskich 
Sportu Strzeleckiego przy Komendach Związ-
ku Strzeleckiego. Z czasem Wydziały te będą 
przejęte przez Zarządy Okręgów PZSS (...). 
Tak przedstawia się nowoczesna organizacja 
sportu strzeleckiego, obejmującego setki ty-
sięcy strzelców. Rozwój sportu strzeleckiego 
postępuje szybko naprzód. Buduje się nowe 
strzelnice (w roku 1935 było ich już 1600), 
coraz więcej produkuje się dobrej broni i amuni-
cji. Jeśli postęp będzie szedł nadal przynajmniej 
w tym samym tempie, to wkrótce zaczniemy 
liczyć członków stowarzyszeń strzeleckich na 
miliony. Dobra organizacja strzelectwa wpły-
nęła również dodatnio na poziom wyników 
strzeleckich (...).

(...) Wojsko żywo uczestniczy w sporcie 
strzeleckim i przyczynia się swym wysokim 
poziomem strzeleckim do podniesienia strze-
lectwa wzwyż. Świadczą o tym liczne rekordy 
zdobywane na Narodowych Zawodach Strze-
leckich oraz fakt, iż chociaż tylko niespełna 
20% wojskowych w stosunku do cywilnych 
zdobywało w roku 1936 O.S., to jednak ponad 
50% O.S. klasy wyborowej zdobyli wojskowi. 
Ponadto wojsko szeroko współpracuje przy or-
ganizowaniu sportu strzeleckiego. Strzelectwo 
można postawić na piedestale najpoważniej-
szych zagadnień, mających na celu zapew-
nienie obronności i potęgi państwa. Nie jest 
ono jednakże i nie powinno być zagadnieniem 
niedostępnym, lecz jak najbardziej powszech-
nym, bo każdy obywatel może i powinien 
znaleźć w strzelectwie rozrywkę sportową, 
która z czasem wprowadzi go w kadry zwo-
lenników „mocnego sportu”, a na wypadek 
wojny pozwoli nawet najmłodszym „Orlętom” 
stawiać skuteczny opór najeźdźcy. (...) Żołnierz, 
a zwłaszcza piechur, musi znaleźć w strzele-
ctwie najważniejszy dział swej pracy, który przy 
zrozumieniu służby polowej i cechach męstwa 
zapewni drogę do zwycięstwa. Dowódca, prócz 
budzenia zamiłowania do strzelectwa i umiejęt-
ności szkolenia w tym dziale, musi znać do-
brze skutki i właściwości ognia różnych broni 
(...) tak uczony znajdzie w strzelectwie szereg 
zagadnień (...) które moga zwiększyć skutecz-
ność sprzętu ogniowego naszego wojska, (...) 
szereg różnorodnych dróg, które prowadza do 
rozwoju strzelectwa, a tym samym do zapew-
nienia obronności i potęgi naszej Ojczyzny.”

ppłk dypl. Albin Piotr Habina

Z wywodu pana pułkownika wynika, że 
w 2011 r. polskie strzelectwo w formie zorga-
nizowanej będzie obchodzić 90 lat! PZSS podjął 
uchwałę o uczczeniu rocznicy. Szczegółowy 
program obchodów zostanie przyjęty na najbliż-
szym posiedzeniu zarządu PZSS. (red.)
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W  dalszej części magazynu kolegium 
sędziów przedstawia m.in. zmiany 

w regulaminie rozgrywania konkurencji pi-
stoletu szybkostrzelnego, wprowadzone 
dość niespodziewanie przez ISSF. Zmiany, jak 
zmiany środowisko strzeleckie przyzwyczaiło 
się już do mniej lub bardziej daleko idących 
poprawek w przepisach światowej federacji. 
Zaskoczenie i zdziwienie wzbudził natomiast 
moment tak ważnych nowelizacji – w środ-
ku cyklu olimpijskiego, już po mistrzostwach 
świata w Monachium, podczas których rozda-
no pierwsze QP. Nie same zmiany przepisów, 
ale moment ich wdrożenia sprawił więc, że 
PZSS podchodzi do nowelizacji z mieszanymi 
uczuciami. Okazuje się, że nie tylko przedsta-
wiciele PZSS mają wątpliwości; dzięki uprzej-
mości i zgodzie Władymira Lisina, prezydenta 
ESC drukujemy jego listy do prezydenta ISSF 
Olegario Vazqueza-Rany i federacji kontynen-
talnych, oraz stanowisko naszego związku 
zawarte w odpowiedziach na pytania posta-
wione przez prezydenta Lisina. 

(red.)

Drodzy Koledzy 

Podczas Finałów Pucharu Świata w Mo-
nachium, wiele osób zwracało się do mnie 
z pytaniami dotyczącymi nowych zasad roz-
grywania finału pistoletu szybkostrzelnego. 
Zawodnicy, trenerzy i przedstawiciele fede-
racji krajowych mieli poważne zastrzeżenia 
do wprowadzonych zmian.

Korzystając z obecności na strzelni-
cy dyrektora wykonawczego ISSF Pana 
F. Schreibera, delegata technicznego finałów 
Pucharu Świata oraz wiceprezydenta ISSF Pa-
na G. Andersona zaprosiłem ich do przedysku-
towania tych innowacji. Uczestnicy spotkania 
– reprezentanci 17 krajów – skierowali do wy-
sokich przedstawicieli ISSF wiele krytycznych 
uwag; wyrazili mocny i powszechny pogląd, 
że nie jest dozwolone wprowadzanie zmian 
przed końcem cyklu olimpijskiego, komplikuje 
to bowiem przygotowania do igrzysk, ustawia 
też zawodników ubiegających się o nominacje 
do igrzysk na nierównych pozycjach. Domi-
nowała opinia, że w wypadku zaadaptowania 
tych zmian do obowiązujących regulaminów 
staniemy przed taką oto sytuacją, że w jed-
nym cyklu olimpijskim jedni strzelcy zdobędą 
nominacje według dotychczasowego regula-
minu, drudzy zaś – według innego.

Nie chciałbym się rozwodzić nad prob-
lemami proceduralnymi i nad faktem, że nie 
było wstępnych konsultacji na temat tych 

innowacji, a zasady zostały wysłane do 
federacji na krótko przed finałem Pucharu 
Świata. Ale stoję na jednoznacznym stano-
wisku, że opinie zainteresowanych, suge-
stie co do tak dużych zmian w przepisach 
powinny być zebrane z należytą uwagą 
i przeanalizowane.

Skoro więc w toku rozmów na strzelni-
cy w Monachium zwrócono uwagę na tak 
wiele problemów organizacyjnych i tech-
nicznych jakie spowodują wprowadzone 
innowacje, serdecznie prosimy o przysła-
nie waszego zdania na temat następujących 
problemów:
1.  Czy wasza federacja jest gotowa na 

zaakceptowanie zmian w regulaminach 
wraz z początkiem następnego cyklu 
olimpijskiego?

2.  Czy wprowadzone zmiany wpłyną na 
możliwości przygotowania sportowców 
do najbliższych igrzysk?

3.  Czy macie jakieś sugestie do zmian 
w regulaminach?

4.  Czy uważacie, że wszystkie zmiany po-
winny zostać wprowadzone na począt-
ku następnego cyklu olimpijskiego? Ile 
czasu zajęłoby, według waszej oceny ich 
wprowadzenie: miesiąc, pół roku, rok? 
Jakie jest wasze zdanie?

Władimir Lisin 
Prezydent 

Europejskiej Konfederacji Strzeleckiej

Do: Prezydent ISSF
Załącznik do: Wszystkie Federacje 
Członkowskie

Po otrzymaniu pisma dotyczącego zmian 
w regulaminach, zaakceptowanych przez 
zarząd ISSF, chciałbym jednoznacznie pod-
kreślić, że promocja strzelectwa jako sportu 
dla widzów jest fundamentem naszej dzia-
łalności i przedmiotem najwyższej troski. 
Z tego też powodu Europejska Konfederacja 
Strzelecka zawsze podkreślała konieczność 
zmian idących w kierunku uatrakcyjnienia za-
wodów strzeleckich i przyciągnięcia kibiców. 
Chciałbym jednak zwrócić uwagę na niektóre 
szczegółowe reformy, które już spowodowały 
poważne zamieszanie w sporcie strzeleckim.

Z Twojego pisma Panie Prezydencie 
dowiaduję się, że proponowane zmiany 
spotkały się z pozytywną reakcją podczas 
prezentacji w czasie finału Pucharu Świata 
w Monachium. Zastanawia mnie na jakiej 
podstawie powstało to stwierdzenie. Nie 
jest ono uprawnione; reakcja publiczności 

i uczestników finału strzelania szybkiego 
była negatywna. Na spotkaniu strzelców 
i trenerów (po finałach) wiele krytycznych 
uwag zostało wyrażonych w obecności dy-
rektora wykonawczego Pana F. Schreibera 
i wicedyrektora, delegata technicznego ISSF 
Pana G. Andersona. Prawie nikt spośród za-
bierających głos nie poparł wprowadzonych 
innowacji. Fakt ten przedstawiłem w moim 
liście z 3 listopada. Dodatkowo, poza wie-
loma sugestiami technicznymi, wszyscy 
uczestnicy zgodnie stwierdzili, że nie jest 
rozsądne zmienianie zasad w środku cyklu 
olimpijskiego. Dominowało raczej przeko-
nanie, że nie jest to czas na istotne zmiany 
w regulaminach ISSF.

Z całą pewnością zarząd ISSF ma pra-
wo wprowadzania zmian w przepisach bez 
brania pod uwagę opinii społeczności strze-
leckiej. Ale czy warto używać tej preroga-
tywy wbrew strzelcom, czy jest to powód 
do dumy? Przypominam, że już straciliśmy 
kilka świetnych dyscyplin olimpijskich! I też 
wbrew opiniom przeważającej części śro-
dowiska strzeleckiego 

Nie mogę zrozumieć dlaczego przygo-
towania takich ważnych nowelizacji były 
trzymane w tajemnicy?! Jeżeli zależy Ci na 
przyszłości naszego sportu najlepszym roz-
wiązaniem będzie jednak branie pod uwagę 
opinii najlepszych strzelców i trenerów!

Podobnie nie bardzo rozumiem Two-
jego zaskoczenia kiedy prezydent jednej 
z konfederacji kontynentalnych i członek 
zarządu ISSF zwraca się bezpośrednio do 
kolegów z innych federacji członkowskich 
ISSF? Możliwość takiego porozumiewania 
się w pełni wynika ze statutów federacji 
i ma umocowanie w podstawowych zasa-
dach demokracji, na których powinniśmy 
budować nasze stosunki. Zanim wysłałem 
list do federacji członkowskich zwróciłem 
się osobiście do Ciebie, Panie Prezydencie, 
ale mój apel pozostał bez echa.

W tej sprawie jesteśmy, z przedstawi-
cielami środowiska strzeleckiego więcej niż 
pewni, że opinia zawodników i trenerów po-

Co   nagle,   to…?
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winna być wysłuchana i wzięta pod uwagę. 
Mocno wierzymy w to, że władze federacji 
powinny służyć interesom społeczności 
strzeleckiej. Nie mamy wątpliwości, że 
otwarta wymiana opinii pomiędzy federa-
cjami członkowskimi przyniesie korzyści 
sportowi. Wierzymy w konieczność kon-
struktywnego dialogu z przedstawicielami 
wszystkich organizacji i ludźmi, którzy są 
zainteresowani rozwojem strzelectwa.

Prawo do posiadania własnej opinii jest 
niezbywalne w społeczności demokratycz-
nej i nalegamy na jego respektowanie. Jest 
nam bardzo przykro jeśli nie podzielasz tej 
opinii. Trudno, ale odstępstw od tej general-
nej zasady nie zaakceptujemy. 

Władimir Lisin, Prezydent ESC

Pan Władimir Lisin, Prezydent
Europejskiej Konfederacji Strzeleckiej

Szanowny Panie Prezydencie 

Z wielką uwagą przeczytaliśmy Pań-
skie listy skierowane zarówno do federa-
cji kontynentalnych, jak i do prezydenta 
ISSF . Muszę przyznać, że i nas zaskoczyły 
zmiany wprowadzone w przepisach i re-
gulaminach ISSF, szczególnie konkurencji 
pistoletu szybkostrzelnego. Nie znaczy to, 
że jesteśmy przeciwni reformowaniu regu-
laminów strzeleckich, dążeniu żeby nasza 
dyscyplina stawała się coraz ciekawsza, 
przyciągała widzów i sponsorów. Jeśli jed-

nak zachowujemy dystans do tak szeroko 
omawianej nowelizacji przepisów, to raczej 
w myśl popularnego w naszym kraju po-
rzekadła, że nie zmienia się koni na środku 
rzeki w trakcie przeprawy. 

Tą przeprawą jest cykl olimpijski i ko-
nieczność zdobywania kwalifikacji do Lon-
dynu. Wielką zdobyczą sportu jest dawanie 
zawodnikom równych szans, porównywal-
nych warunków startu w zawodach, tym-
czasem tak diametralna zmiana przepisów 
w połowie kwalifikacji jednoznacznie łamie 
tę zasadę. Odbyły się już zawody podczas 
których sportowcy zdobywali miejsca olim-
pijskie, upoważniające do startu w pistole-
cie szybkostrzelnym w Londynie. Rywaliza-
cja przebiegała według dotychczasowych 
regulaminów. Następne miejsca olimpijskie 
będą zdobywane według innych regulami-
nów, w których w finale zapomina się o zdo-
byczach z eliminacji, sportowcy zaczynają 
od zera, koncentrując się na bezpośrednich 
pojedynkach z przeciwnikami, zdani często 
na przysłowiowy łut szczęścia. Zgoda, zdy-
namizuje to zawody strzeleckie, tyle tylko, 
że moment wprowadzenia zmian sprawił, że 
jedni i drudzy będą walczyć w finale olim-
pijskim, do którego dostaną się przez inne 
bramy... 

Dlatego odnosząc się bezpośrednio 
do pytań Pana Prezydenta, odpowiadamy 
twierdząco na pytanie pierwsze; tak popie-
ramy zmianę przepisów od nowego cyklu 
olimpijskiego, tj. od roku 2013. 

Co do pytania drugiego, jak sądzę od-
powiedź wynika z mojego wcześniejszego 
wywodu; uważamy, że przed Londynem nie 
powinno się wprowadzać tak znaczących 
nowelizacji przepisów, nie służy to dobrze 
duchowi sportu i zmusza szkoleniowców 
i trenerów do zdecydowanego przemode-
lowania przygotowań do zawodów poprze-
dzających potencjalny start olimpijski. Szan-
se zdobycia QP według dotychczasowych 
regulaminów i zmienionych są nierówne dla 
zawodników. Nie twierdzę, że faworyzują 
którąś z grup, ale są nierówne. 

Co do pytania 3. proponujemy wprowa-
dzenie następujących zmian: 
–  ograniczyć czas na oddanie strzału w fi-

nale kpn i ppn do np. 50 sek.,
–  do ostatecznych rezultatów finałów 

nie zaliczać wyników z eliminacji (we 
wszystkich konkurencjach).

–  wprowadzić ograniczenie wagi spustu 
w karabinie sportowym – np. min. 500 g.
Odnośnie pytania 4. odpowiadamy 

twierdząco. Rywalizacja o miejsca olim-
pijskie nie rozpoczyna się bezpośrednio po 
zakończonych igrzyskach, lecz rok później, 
a więc będzie dość czasu na wdrożenie 
zmian i przystąpienie do walki o następne 
QP już według nowych regulaminów. 
Z poważaniem i sportowym pozdrowieniem

Tomasz Kwiecień
Prezes

Polskiego Związku Strzelectwa 
Sportowego

Pucharowe   zdobycze

Z Monachium nasi reprezentanci na mistrzostwa świata wrócili z medalami, ale bez kwalifikacji olimpijskich. Tymczasem ich koleżanki i koledzy 
strzelcy niepełnosprawni poczynają sobie aż miło; w poprzednim numerze „SS” pisaliśmy o sukcesach Wojciecha Kosowskiego (Białystok), 

Filipa Rodzika (Polkowice) oraz szczecinian: Pawła Okoniewskiego, Waldemara Andruszkiewicza, Jolanty Szulc i Tadeusza Sondeja w Zagrzebiu. 
Minęło kilka miesięcy, a dwaj pierwsi weszli do finału konkurencji FTP-strzelania do tarcz biatlonowych podczas październikowego Pucharu 
Świata w Wielkiej Brytanii. W. Kosowski, obecny mistrz świata w tej 
konkurencji, tym razem zajął 3. miejsce, wygrał F. Rodzik. Zawodnik 
z Polkowic zdobył jeszcze srebrny medal w konkurencji P1. W tej kon-
frontacji W. Kosowski zakończył rywalizację na miejscu 4. 

Polska ekipa była jedną z piętnastu reprezentacji startujących 
w zawodach rozegranych w ośrodku olimpijskim Stoke Mandeville 
Stadium. Poza wymienionymi zawodnikami naszych barw bronili 
jeszcze Beata Andruszkiewicz i Tadeusz Burski. Strzelcy niepełno-
sprawni poczynali sobie tak dobrze, że wrócili do kraju z kolejnymi 
kwalifikacjami do Londynu. 

Więcej na stronach: http://www.ipcshootinggb2010.co.uk, 
http://www.ipc-shooting.org/export/sites/ipc_sports_shooting/Re-
sults/Results_WC_GBR.pdf 

(wk)
Fot. z archiwum W. Kosowskiego
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Jak zwykle w Białymstoku wystarczy-
ło tylko pokonać kilkanaścioro medalistów 
olimpijskich, mistrzostw świata, Europy, 
Pucharów i czempionów krajowych. Mi-

strzyni pięciu kółek z Atlanty i Sydney 
w stolicy Podlasia o cztery kółka walczy-
ła po raz kolejny. Zawsze była wysoko, 
ale brakowało kropki nad „i”. W niedzielę 

5 grudnia zawodniczka „Śląska” tę kropkę 
postawiła i z podium demonstrowała klu-
czyki. Sprawca zamieszania przyjął zda-
rzenie po stoicku, strudzony przygotowa-
niem gruntu pod sukces spał smacznie, 
spokojny widać o powierzony mamie los 
projektu. Przy okazji tej wiktorii okazało 
się, że jest prosta metoda na wzbudzenie 
przez strzelców zainteresowania prasy, 
radia i telewizji; wystarczy tylko wygrać 
dwukrotnie rywalizację olimpijską, wy-
walczyć trochę medali i tytułów w świa-
towych zawodach mistrzowskich, wygrać 
samochód, można jeszcze zdobyć man-
dat radnej Wrocławia, i już się ginie wśród 
kamer, mikrofonów, aparatów…

Tegoroczne zawody „Kalibra”, przygo-
towane jak zwykle z rozmachem, musiały 
rywalizować o obsadę z mistrzostwami 
świata żołnierzy w Brazylii i aurą, która 
uniemożliwiła przyjazd zasypanym spor-
towcom. Na pogodę Włodek Aleksiejuk 
i spółka nie mają jeszcze patentu… Chy-
ba, bo kto ich tam wie tych kalibrów? Ale 
na skłonienie wielu miejscowych firm 
i urzędów do wsparcia strzeleckiej rywa-
lizacji – już tak. To dobrze, jeśli jednak 
w nazwie następnych mistrzostw przy-
będzie jeszcze ze dwa człony, to chyba 

Najtrudniejszą część zadania wykonał Mateusz; prowadząc trenerkę Beatę 
Komar okrążył pandę, popatrzył, dotknął i wskazując palcem logo fi ata 
określił swoje oczekiwania. Jego mamie Renacie Mauer-Różańskiej pozo-
stało już tylko dokończyć udanie rozpoczęte dzieło syna i wygrać główną 
nagrodę „Polmozbyt Plus Polish Open Kaliber 2010”. 

Czas   na   piąte   koło
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rzucę tę robotę – nie spamiętam! Nie z własnej woli na zawodach 
się nie pojawił Krzysztof Molski. Prezes Podlaskiego WZSS był 
za to widziany w szpitalu. Panu profesorowi życzymy rychłe-
go powrotu do zdrowia, a nieobecność, choć rozczarowującą, 
usprawiedliwiamy!

Jako się rzekło Białystok przyciąga gwiazdy światowego strzele-
ctwa. Ukraińska mistrzyni olimpijska z Aten Olena Kostewicz niemal 
na zawołanie strzela w ppn 390 p. I tym razem pokazała na co ją 
stać, w eliminacjach uzyskała 392 p. Beata Bartków-Kwiatkowska, 
nasza kolejna mama odzyskująca formę po porodzie, wystrzelała 
387 i uplasowała się tuż za Oleną. Finał miały niemal równy. Nasi 
reprezentanci strzelali różnie, o czym można się przekonać zaglą-
dając do rezultatów na stronę PZSS. 

Mamy jeszcze w pamięci tragedię jaka spotkała Patryka Jaku-
bowskiego i jego najbliższych; organizatorzy zawodów przygotowali 
specjalny kącik poświęcony tragicznie zmarłemu klubowemu kole-
dze, reprezentantowi Polski juniorów, który przed rokiem był bliski 
zwycięstwa w superfinale. Same zawody uświetnili swą obecnością 
tata i brat Patryka.

(gaw)
Fot. Agnieszka Basiel 

i Włodzimierz G. Gałecki 

Z a w o d y  k l a s y f i k a c y j n e
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Nasi reprezentanci zdobyli 11 medali, z czego: 4 złote, 3 srebrne 
i 4 brązowe. Odebrali jeszcze kilka krążków, które nie liczą 

się do klasyfikacji. Dorobek strzelców uplasował naszą ekipę na 
2. miejscu za Francuzami (patrz strona PZSS). Cieszą nie tylko 
medale, ale i wyniki oraz walka towarzysząca rywalizacji. Karolina 
Baszeń na wiosnę w Meraker przestraszyła się jeszcze, że może 
zostać mistrzynią Europy, w AMŚ walczyła jak profesjonalistka, 
zdobywając mistrzostwo okraszone dobrymi rezultatami w elimi-
nacjach i finale. Kuba Trzebiński wykazał się żelaznymi nerwami 
wygrywając skeet 125 po niezliczonej liczbie dogrywek. Joanna 

A K A D E M I C K I E    M I S T R Z O S T W A    Ś W I A T A

Wziął   zakładników
Wprawdzie od Akademickich Mistrzostw Świata mi-
nęło już trochę czasu, ale wrocławska impreza była 
tak udana, że warto przypomnieć sukcesy sportowe 
i organizacyjne; wszak już Henryk Sienkiewicz pouczał, 
że przywoływanie momentów chwały krzepi serca 
narodu. 
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Włodarczyk i Aleksandra Jarmolińska stoczyły bój w skeet 75, z którego zwycięsko 
wyszła… Cypryjka. Zainteresowanie wzbudził start reprezentantów Iranu, nie tylko 
z racji oryginalnych strojów zawodniczek, ale wysokiego poziomu sportowego tak 
kobiet, jak i mężczyzn.

Ochom i achom co do organizacji zawodów nie było końca. Nowa hala finałowa 
sprawia, że zawody przebiegają planowo, nie zakłócane przez finały i dekoracje. 
Na pytanie delegata technicznego ISSF: – Jak to się dzieje, że wszystko idzie tak 
sprawnie? Leopold Kałuża odpowiedział w prostych żołnierskich słowach: „Bo nie 
przeszkadzacie”... Chodził dumny ze swojej ekipy, która osiągnęła już taki poziom, 
że jak sądzę z marszu mogłaby przeprowadzić jakąkolwiek imprezę strzelecką, bez 
różnicy – światową, czy lokalną. Przedstawienie bohaterów zaplecza zawodów, 
to temat na większy materiał, z braku miejsca wspomnę więc tylko o Krzysztofie 
Cisku, który w AMŚ występował w kilku wcieleniach: rywalizował w pistolecie, 
by za chwilę być widzianym przy ustawianiu tarcz, po kilku minutach odbierał 
medal w stroju reprezentanta. Był też autorem zabawnego zdarzenia związane-
go ze zdobyciem wymaganego zaświadczenia z uczelni. Czas naglił, żeby więc 
przyspieszyć maszynę biurokratyczną Krzysiek oznajmił, że wziął zakładników 
i nie uwolni ich, aż dostanie stosowny wpis. Co prawda rozbawił raczej, niż 
przestraszył przedstawicieli Alma Mater, ale wpis dostał na cito i wystar tował. 
Kilkoro murowanych reprezentantów nie wystar towało, zbyt pospiesznie wycofali 
dokumenty ze szkół i zmusili kierownictwo AZS do nieplanowych przemeblowań 
ekipy w ostatniej chwili. 

(wg) 
Fot.: Włodzimierz G. Gałecki

A K A D E M I C K I E    M I S T R Z O S T W A    Ś W I A T A
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Zielony pas bezpieczeństwa wpływał pozytywnie na odczucia 
estetyczne publiczności i kojąco na zawodników. Atmosferę 

podgrzewała towarzysząca strzelaniu muzyka oraz ekran wielkości 
3 x 4 metra, na bieżąco ukazujący wyniki. O warunkach zapewnio-
nych uczestnikom świadczy wynik 591 punkty, w podstawowej kon-
kurencji, strzelony przez Wojciecha Knapika (Zawisza Bydgoszcz), 
o punkt lepszy od rekordu Polski w konkurencji ppn 60 strzałów 
seniorów. Rekordzista został uhonorowany pamiątkową statuetką. 

Ceremonie dekoracji miały uroczysty charakter i wywoływały 
pozytywne zaskoczenie zawodników; po finałach, przy dźwiękach 
hejnału, sportowcy byli wyprowadzani do dekoracji przez Agnieszkę 
Lasotę, sędziego klasy państwowej. Medale złote (zawodnikowi i tre-
nerowi) wręczał Antoni Kamiński, delegat techniczny PZSS, medal 
srebrny – Ryszard Taysner, sędzia główny zawodów, obaj członko-
wie zarządu PZSS. Medal brązowy – Bogusław Sułkowski, dyrektor 
WOSiR Drzonków oraz Anna Sulima-Jagiełowicz, mistrzyni świata 
w pięcioboju nowoczesnym. Urząd miasta Zielona Góra reprezen-
tował Stanisław Tarnawski, naczelnik Wydziału Sportu Kultury i Tu-
rystyki. Organizatorzy zadbali o oprawę medialną; relacje ukazywały 
się w prasie, radio (Radio Zachód) i telewizji. To ostatnie medium 
było reprezentowane przez aż 3 stacje: TVP 3 Gorzów Wielkopol-
ski, TV Odra i Regionalną Telewizję Lubuską RTL. W zgodnej opinii 
organizatorzy rywalizacji zasłużyli na złoty medal.

Dodatkową atrakcją imprezy był autorski „Finał Zielonogórskie-
go Klubu Sportowego Drzonków”. Do współzawodnictwa stanęli 
reprezentanci kraju, pięcioboiści i strzelcy grupy powszechnej. Po-
ziom był wyrównany, decydowała odporność na bodźce zewnętrz-
ne i szybka decyzja. Pierwszym ósemkom w pistolecie i karabinie 
wręczono atrakcyjne nagrody. 

Do zawodów zgłosiło się 140 zawodników z 25 klubów. Liczny 
udział sportowców ujawnił kolejną zaletę WOSiR; 90 uczestników sko-
rzystało z 350-miejscowego hotelu, dysponującego zapleczem gastro-
nomicznym, bazą rekreacyjną oraz do odnowy biologicznej… Wszystko 
to prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę, jak widać świetnie radzącą 
sobie z organizacją zawodów nie tylko w pięcioboju nowoczesnym. Za-
powiada się więc, że impreza rozegrana 21–24 października 2010 roku 
wywołała częstszą obecność strzelców w Drzonkowie; przedstawiciele 
miejscowego WOSiR planują zorganizowanie zawodów klasyfikacyj-
nych w 2011 roku. A w dalszej przyszłości – zgłoszenie się do organi-
zacji mistrzostw Europy w strzelaniu pneumatycznym.

Agnieszka Lasota
Zdjęcia: Marek Marucha

Apetyt   rośnie!
Strzałem w dziesiątkę okazało się zorganizowanie zawodów 
klasyfi kacyjnych PZSS w Wojewódzkim Ośrodku Sportu 
i Rekreacji w Drzonkowie. Hala o powierzchni 2400 m2 
z naddatkiem zmieściła 50-stanowiskowę strzelnicę pneu-
matyczną, boksy do treningu, kontroli i komisji sędziowskiej 
słowem – wszystko co niezbędne w imprezie tej rangi. 
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Double Trap 150 rzutków – mężczyźni
1 Hubert OLEJNIK ŚLĄSK Wrocław 129 39 168
2 Paweł MARCINKOWSKI ŚLĄSK Wrocław 121 36 157
3 Sebastian KOZIKOWSKI ŚLĄSK Wrocław 117 39 156

Skeet 75 rzutków – kobiety
1 Joanna WŁODARCZYK ZAWISZA Bydgoszcz 72 23 95
2 Aleksandra JARMOLINSKA LEGIA Warszawa 70 23 93
3 Agnieszka SIERACKA ŚLĄSK Wrocław 62 23 85

Skeet 125 rzutków – mężczyźni
1 Andrzej GŁYDA ŚLĄSK Wrocław 118 23 141
2 Kamil JAMRÓZ BOCK Rawicz 119 22 141
3 Jakub WERYS ŚWIT Starachowice 116 22 138

Trap 75 rzutków – kobiety
1 Agata KISZKURNO LEGIA Warszawa 66 20 86
2 Kamila STATUCKA BOCK Rawicz 64 19 83
3 Natalia ZEIZAFOUN Bursztyn Kalisz 54 16 70

Trap 125 rzutków – mężczyźni
1 Piotr KOWALCZYK ŚLĄSK Wrocław 121 21 142
2 Jaromir WOJTASIEWICZ BOCK Rawicz 114 24 138
3 Jakub TRZEBIŃSKI ZAWISZA Bydgoszcz 115 23 138

Na   pudle   (c.d.)
Mistrzostwa Polski kobiet i mężczyzn, 
Bydgoszcz 8–12 września 2010 r.
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Szukanie nowych rozwiązań szkoleniowych na każdym etapie pracy 
trenerskiej zwiększa szanse przybliżania się sportowca do maksy-

malnych rezultatów. Czy trening wysokościowy, tak często stosowany 
w innych dziedzinach sportu, sprawdza się również w strzelectwie 
sportowym? Wysiłek w strzelectwie sportowym mieści się całko-
wicie w I strefie metabolicznej (wysiłki tlenowe). Charakteryzuje się 
sensoryczno – antycypacyjnym przebiegiem warunkowym, wysoką 
koordynacją typu ręka – oko oraz sprawnością procesów myślowych. 
Wymagania stawiane zawodnikowi, to dobra ostrość spostrzegania, 
głębokość widzenia, szybkość reakcji, poczucie równowagi i kierunku 
ruchu. Wymagana jest doskonała wrażliwość kinetyczna, równoważ-
na i dotykowa oraz stałość nawyku ruchowego. Występujące ruchy 
mają charakter standardowy o prostej strukturze, małym zróżnicowa-
niu i zamkniętym nawyku. W wysiłkach o małej intensywności, okre-
ślanych także jako wysiłki statyczne – utrzymanie ciężaru (Kozłowski, 
Nazar 1984), przeważają procesy tlenowe przemian biochemicznych 
(Naglak 1987). Średnie wartości tętna, jak wynika z pomiarów prze-
prowadzonych w trakcie zawodów, wahają się w granicach od 97 do 
121 uderzeń na minutę. Różnice w wartościach tętna wynikają przede 
wszystkim ze stanów emocjonalnych, na które wpływ ma doświad-
czenie zawodnika i poziom wyszkolenia (Gesse, 1992).

Wysoka sprawność funkcjonalna zespołu krążeniowo-oddecho-
wego stanowi jeden z warunków niezbędnych do osiągnięcia odpo-
wiedniej wydolności i determinuje w dużym stopniu zaspokojenie po-
trzeb energetycznych pracującego psychicznie i fizycznie organizmu. 
W trakcie celowania strzelec musi, przy każdym strzale, wstrzymać 
oddech na ok. 5–20 sekund. Statyczna praca mięśni utrudnia prze-
pływ krwi, powodując lokalne niedotlenienie organizmu i szybsze jego 
zmęczenie. Obok zmęczenia fizycznego występuje również zmęczenie 
psychiczne spowodowane monotonicznością treningu. Strzelec na 
każdym treningu wykonuje od kilkudziesięciu do nawet kilkuset jed-
nakowo wyglądających złożeń do strzału. Nie sprzyja to uzyskaniu 
niezbędnego stanu koncentracji w momencie oddania strzału.

Prowadzone badania miały ustalić możliwość uzyskania real-
nych i wymiernych korzyści stosowania treningu wysokościowego 
w strzelectwie sportowym.

PYTANIA BADAWCZE

1.  Jakie efekty fizjologiczne powoduje trening strzelecki w warun-
kach górskich?

2.  Jak długo powinien trwać trening wysokościowy, aby osiągnąć 
korzystne rezultaty fizjologiczne?

3.  Jak długo utrzymują się efekty treningu wysokościowego?

HIPOTEZY

Prowadzony trening powinien zwiększyć możliwość:
–  dotlenienia narządów organizmu odpowiedzialnych za prawidło-

we oddanie strzału, co spowoduje skrócenie czasu reakcji ręka 
– oko,

–  poprawienia ostrości widzenia, co wpłynie na procesy celowania,
–  dotlenienia obszarów odpowiedzialnych za procesy myślowe, co 

wpłynie pośrednio na taktyczne rozegranie konkurencji,
–  dotlenienia mięśni odpowiedzialnych za prawidłowe utrzymanie 

postawy strzeleckiej – co powinno zmniejszyć tremor mięśniowy 
i zwiększyć możliwość przetrzymania oddania strzału,

–  wydłużenia pracy bez utraty substratów energetycznych w kon-
kurencjach dłuższych (cięższych) 3x20, 3x40, pdw,

–  wzmocnienia odporności emocjonalnej, co wpływa na szybkość 
podejmowania decyzji, koncentrację i skupienie uwagi (najważ-
niejszy czynnik odpowiedzialny za efekt na strzelnicy, szczególnie 
podczas finału).
Grupę badaną stanowili zawodnicy kadry wojewódzkiej Łodzi 

(wśród nich –zawodnicy kadry narodowej) – łącznie 9 osób. Bada-

Trening   wysokościowy   w    strzelectwie    sportowym 
– badanie    pilotażowe
„Jeżeli będziemy robić to, co wczoraj, będziemy przegrywać.
Jeżeli będziemy robić to, co inni robią, będziemy rywalizować.
Jeżeli do tego dodamy własną inicjatywę – będziemy zwyciężać”.

prof. Z. Czajkowski

Tab. 1. Uśrednione wyniki badań wydolnościowych.

Termin RRsp Rrwys PWC(W) PWC/kg VO2 85%
 (l/min)

VO2/kg 
(ml/min/kg) HR sp. HR 

wys
restytucja 

2min
restytucja 

4min Uwagi BMI

V.2010 112/70 172/74 130 1,98 2,48 37,86 88,8 160,8 127 109,4 22,94

VI.2010 107/69 178/72 139 2,124 2,62 40 85,8 157 138,2 108,4 23,2
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nia wydolnościowe przeprowadzono w Za-
kładzie Medycyny Sportowej Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi, a wszystkie badania 
laboratoryjne w jednym ośrodku. 

Program badań podzielono na trzy etapy. 
I  .Badania laboratoryjne krwi, badania wy-

dolnościowe, sprawdzenie czasu reakcji 
i tremoru mięśniowego w Łodzi (161,8–
278,5 m n.p.m.).

II  .Wyjazd do Szklarskiej Poręby (od 440 
do 886 m n.p.m.). Przeprowadzono tam 
treningi z bronią na trenażerach scatt, 
oraz treningi ogólnorozwojowe – tury-
styka piesza po terenie górskim i treningi 
relaksacyjne. Kontrolowano również czas 
reakcji i tremor mięśniowy z wykorzysta-
niem oprogramowania firmy OMI oraz 
badano tętno spoczynkowe po przebu-
dzeniu. W trakcie tego etapu monitoro-
wano dietę wszystkich badanych.

III.  Badania laboratoryjne krwi i pomiar cza-
su reakcji oraz tremoru mięśniowego 
w 1., 2. i 3. tygodniu po treningu wyso-
kościowym oraz przeprowadzenie badań 
wydolnościowych po 1. tygodniu pobytu 
w Łodzi. Kontrolowano również poziom 
sportowy zawodników (ocena wyników 
startów w zawodach w tym okresie). 

DYSKUSJA

Zainteresowanie treningiem wysokogór-
skim (bardziej adekwatna nazwa wysokoś-
ciowym) ze strony nauki i sportu rozpoczęło 
się na poważnie w momencie, kiedy Mię-
dzynarodowy Komitet Olimpijski przyznał 
miastu Meksyk, leżącemu na wysokości 
około 2300 m n.p.m., prawo organizowania 
igrzysk olimpijskich w 1968 roku. Skuteczne 
rozwiązanie problemu adaptacji do wysiłku 

na dużej wysokości nabrało konkret-
nego wymiaru – stworzyć bowiem 
mogło dodatkowe szanse w rywaliza-
cji o medale. Po zakończeniu igrzysk 
olimpijskich w Meksyku pojawiła się 
idea planowego wykorzystania trenin-
gu wysokościowego do zwiększenia 
osiągnięć na nizinach. 

Wielu zawodników uprawiających 
dyscypliny sportu oparte na wytrzy-
małości, takie jak triatlon, biegi dłu-
godystansowe, kolarstwo szosowe 
czy narciarstwo biegowe, podejmuje 
trening wysokościowy dla poprawy 
swoich możliwości wysiłkowych. 
Dzisiaj wiadomo już, że trening wy-
sokościowy, a konkretnie warunki 
w jakich przebiega, oddziaływają 
silnie stymulująco na poszczególne 
układy organizmu.

Pierwszą próbę analizy tego te-
matu na gruncie strzelectwa sportowego 
podjęto w latach 90. w Zakładzie Medycyny 
Sportowej Wojskowej Akademii Medycznej. 
Niestety w wyniku śmierci autora projektu 
i rozwiązania WAM badania zostały prze-
rwane. Na dzień dzisiejszy brak jest istotnych 
doniesień naukowych dotyczących tego za-
gadnienia zarówno w kraju jak i poza jego 
granicami. Mimo, iż obecnie przebadano 
bardzo niewielką liczbę zawodników, wyniki 
wydają się być bardzo obiecujące. Zarówno 
badania wydolnościowe (tab. 1), jak i bada-
nia krwi wykazały pozytywne, istotne zmia-
ny już po czterodniowym pobycie w górach. 
U wszystkich zawodników poziom hema-
tokrytu podniósł się wraz ze wzrostem he-
moglobiny i płytek krwi. Liczba erytrocytów 
i leukocytów również wzrosła. U większości 
zawodników stwierdzono przy tym istotny 

spadek wartości żelaza w surowicy krwi. 
Podczas treningu z bronią w górach tremor 
mięśniowy oraz czas reakcji wyraźnie uległ 
wydłużeniu, jednak w pierwszym i kolejnych 
tygodniach po powrocie znacznie poprawił 
się w stosunku do wartości wyjściowych. 

Spośród osób poddanych treningowi 
wysokościowemu z bronią, 6 uczestników 
poprawiło rekordy życiowe w pierwszych 
trzech tygodniach po treningu wysokościo-
wym, również 6 zawodników wyrównało 
rekordy życiowe.

Wyniki przeprowadzonych badań 
wskazują na potrzebę opracowania modelu 
treningu dla strzelców w górach, uwzględ-
niającego zarówno odpowiednią wysokość, 
jak i czas jego trwania. Wydaje się, że op-
tymalnym czasem treningu wysokościowe-
go w strzelectwie jest okres trzech tygodni 

Rys. 1. Wyniki badań tremoru mięśniowego.

Badanie 1

Badanie 2
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w warunkach właściwych dla Szklarskiej 
Poręby i Hali Szrenickiej. Trening taki powi-
nien składać się z trzech etapów: 

I etap – w pierwszym tygodniu tyl-
ko praca ogólnorozwojowa (wchodzenie 
i schodzenie przy maksymalnym wykorzy-
staniu gradientu ciśnień) z uwagi na trwają-
ce procesy aklimatyzacji, opóźnione czasy 
reakcji i wydłużenie czasu decyzji o oddaniu 
strzału,

II etap – w drugim tygodniu praca ogól-
norozwojowa o mniejszej intensywności 
i na jednej wysokości z elementami tre-
ningu specjalistycznego z bronią – trening 
bezstrzałowy,

III etap – w trzecim tygodniu minimali-
zacja treningu ogólnorozwojowego, praca 
specjalistyczna z bronią na trenażerach lub 
z tarczami elektronicznymi.

WNIOSKI 

1.  Nawet krótkotrwały trening ogólno-
rozwojowy zawodnika strzelectwa 
sportowego w warunkach obniżonego 
ciśnienia parcjalnego tlenu powoduje 
istotnie korzystne zmiany fizjologiczne 
organizmu.

2.  Trening z bronią w okresie wczesnej akli-
matyzacji powoduje opóźnienie czasu 
reakcji i decyzji o oddaniu strzału, jednak 
po zejściu na niziny prawie natychmiast 
poprawia się przekraczając wartości 
wyjściowe.

3.  Korzystne parametry fizjologiczne orga-
nizmu, uzyskane z przeprowadzonych 
treningów w górach, utrzymują się co 
najmniej przez dwa tygodnie, przekła-
dając się na wymierną poprawę wyniku 
sportowego.

4.  W strzeleckim treningu wysokościo-
wym konieczne jest suplementowanie 
diety, uwzględniające monitorowanie 
takich parametrów jak poziom żelaza 
i elektrolitów.

5.  Wyniki przeprowadzonego badania pi-
lotażowego wskazują na konieczność 
prowadzenia dalszych prac, mających 
na celu stworzenie wzorcowego modelu 
treningu wysokościowego w strzelectwie 
sportowym oraz ustalenia optymalnego 
czasu startu po nim. 

DYSKUSJA PO PREZENTACJI

Po prezentacji wyników badań, 
odbyła się krótka wymiana spostrze-
żeń. Sala nie była skłonna zadawać 
wielu pytań, aczkolwiek poruszono 
kilka istotnych kwestii związanych 
z prezentowanym tematem. Jeden 
z uczestników konferencji zauważył, 
że być może jesteśmy na dobrej 
drodze, by odpowiedzieć na pytanie, 
dlaczego większość zawodników 
wypadła poniżej oczekiwań na Mi-
strzostwach Świata w Monachium 
(800 mnpm). Jego zdaniem, skoro 
na wysokości 800 metrów wystę-
pują problemy z tremorem mięśnio-
wym i czasem reakcji, zawodnicy 
wyjeżdżający na mistrzostwa świata 
powinni byli przyjechać wcześniej, 
aby się zaaklimatyzować lub też, 
żeby uzyskać podobny efekt, od-
być wcześniej trening na zbliżonej 
wysokości w innym ośrodku (do 
Monachium kadra wyjechała z Byd-
goszczy (30–80.mnpm). Chcąc za-
tem potwierdzić wszystkie wnioski 
płynące z badań pilotażowych nale-
ży, co podkreślają autorzy wystąpie-
nia, dalej kontynuować badania do-
tyczące treningu wysokościowego, 
szczególnie w kwestii czasu jego 
trwania oraz optymalnego momen-
tu startu po nim.. Może to przecież 
dać w efekcie nowej jakości narzę-
dzie w pracy trenera pracującego 
z zawodnikami wysokiego wyczynu. 
Z całą pewnością odpowiedniego 
treningu na wysokości nie da się 
zastąpić np. tabletkami uspokajającymi, 
obniżającymi tempo pracy serca, jak su-
gerował jeden ze słuchaczy. 

W porównaniu do innych dyscyplin spor-
towych trening wysokościowy w strzelectwie 
wciąż jest tematem świeżym. Ciągle jeszcze 
niewielu trenerów i zawodników wierzy w jego 
skuteczność, co nie zwalnia nas jednak z obo-
wiązku poszukiwania tkwiących w nim, co 
widać chociażby po tak krótkich badaniach, 
nowych możliwości i weryfikowania postawio-
nych hipotez. Pierwsze obserwacje wydają się 
bardzo obiecujące!

Piśmiennictwo:
1. Wilber R. „Altitude Training and Atletic Perfor-

mens”. Human Kinetics 2004.
2. „Medycyna Sportowa” pod redakcją prof. dr 
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Medsportpres Warszawa 2004.

3. Kijowski A. „Plan szkolenia w strzelectwie 
sportowym”. Praca dyplomowa 1993.

4. Gesse W. „Analiza wartości częstości tętna 
u zawodników uprawiających strzelectwo sportowe 
podczas rozgrywania wybranych konkurencji”. Praca 
magisterska AWF Wrocław 1992.

5. Łuczyński W., Pietrzyk G. „Sens treningu 
wysokościowego w strzelectwie sportowym”. Strze-
lectwo sportowe. Nowoczesne rozwiązania szkolenio-
we 2009.

mgr Grzegorz Pietrzyk
dr n. med. Włodzimierz Łuczyński
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Dokument ten opracowano aby poinformować środowisko strzelectwa 
sportowego o zmianach, które będą miały zastosowanie podczas 

Pucharów Świata ISSF i kontynentalnych Mistrzostwach 2011 i 2012, 
a także podczas Igrzysk Olimpijskich Londyn 2012. Zmiany te, zostały 
wprowadzone w porozumieniu z grupą Olimpijskich Transmisji MKOL 
(OBS) po przeanalizowaniu transmisji telewizyjnych z Igrzysk Olimpij-
skich 2008. Wprowadzono wiele zmian w zakresie rozgrywania fina-
łów, niezbędnych aby strzelectwo się rozwijało; zmian, które zostały 
sprawdzone w trakcie roku 2010. Zostały one zatwierdzone przez Radę 
Administracyjną ISSF 8 listopada 2010 roku. Poniżej przedstawiamy 
podsumowanie tych zmian:

Kolejność przygotowań, strzały testowe i prezentacja zawodników 
w konkurencji strzelania do rzutków. Kolejność prezentacji zawodników 
została zmieniona: finaliści będą zgłaszali się 20 minut przed star tem. 
Będą poinformowani aby zakończyć rozgrzewkę i strzały na sucho 
oraz strzały testowe. Cele będą również pokazane przed prezentacją 
finalistów, która odbędzie się 4 minuty przed czasem rozpoczęcia Fi-
nału. Od razu po prezentacji finalistów, zawodnicy udadzą się na stacje 
strzeleckie i rozpoczną rundę finałową zawodów. Ta zmiana została 
już wprowadzona i sprawdzona z powodzeniem podczas Mistrzostw 
Świata 2010 w Monachium oraz podczas Finału Pucharu Świata 2010 
w Izmirze, Turcja.

20 sekundowe przerwy w Trapie i Double Trapie, które miały miejsce po 
tym jak pięciu zawodników oddało strzały, będą w nowej formule odbywały 
się, gdy każdy z sześciu finalistów odda taką samą liczbę strzałów.

Dogrywki dla tych samych wyników będą miały zastosowanie podczas 
finałów tylko dla pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca. 

Kolejność przygotowań, strzały próbne i prezentacja zawodników 
w konkurencjach pistoletowych i karabinowych. Poprzednie prze-
pisy ISSF mówiły o prezentacji finalistów PRZED czasem przygo-
towawczym, strzałami próbnymi i przerwie na zmianę tarcz przed 
pierwszym strzałem ocenianym. Stanowiło to istotny problem dla 
telewizji, ponieważ chciano pokazać prezentację zawodników, ale nie 
było zainteresowania 8 i pół minutową rozgrzewką pomiędzy pre-
zentacją i pierwszym strzałem ocenianym. Po przeanalizowaniu tego 
problemu, zdecydowaliśmy zmienić kolejność procedury finałowej 
tak, aby prezentacja zawodników odbywała się PO rozgrzewce. No-
wa kolejność prezentacji dla strzelań karabinowo-pistoletowych jest 
następująca:

Ogłoszenie wyników po każdej serii strzałów finałowych będzie uzupeł-
nione krótkim komentarzem odnośnie sumarycznych wyników w danym 
momencie. Telewizja potrzebuje opóźnienia ok. 30 sekund po każdym strza-
le, aby móc pokazać wyniki i chwilowy ranking. Monitor z wynikami będzie 
umieszczony przed każdym z finalistów tak, by każdy ze strzelców znał swoje 
aktualne miejsce, nawet nie rozumiejąc języka komentatora.

Po Finałach, dogrywki będą rozgrywane tylko dla miejsca pierwszego, 
drugiego i trzeciego. Pozostałe remisy będą rozpatrzone według wyniku fi-
nałowego i potem według wyniku kwalifikacyjnego.

ZASADY ROZGRYWANIA RUNDY FINAŁOWEJ DLA PISTOLETU 
SZYBKOSTRZELNEGO. 

Nowy Finał w konkurencji Pistoletu Szybkostrzelnego jest dużo szybszy, 
łatwiejszy do zrozumienia dla widzów i oferuje wiele momentów akcji oraz 
zwiększa dramaturgię finału. Poniżej znajduje się podsumowanie zasad roz-
grywania nowego finału w konkurencji pistoletu szybkostrzelnego (dokładne 
regulacje znajdują się w przepisach):
1.  Trzy 5-tarczowe sekcje są używane. Sześciu finalistów jest przypisanych 

do zespołów tarcz, po dwóch finalistów na każdą 5-tarczową grupę. 
Odstęp pomiędzy stanowiskami dwóch finalistów przypisanych do tej 
samej grupy tarcz wynosi 1.5 metra.

2.  6 zawodników awansuje z kwalifikacji do Finału.
3.  Wszyscy zawodnicy rozpoczną Finał od zera (0). Uwaga: finał jest tak 

rozgrywany tak, że do zdobycia złotego medalu, zawodnik musi strzelić 
osiem 4-sekundowych serii; to oznacza dwa razy więcej 4-sekundowych 
serii niż zawodnicy strzelają normalnie w rundzie kwalifikacyjnej.

4.  Strzały są liczone według zasady trafiony i chybiony (podobnie do biat-
hlonu; system łatwy do zrozumienia dla widzów). Trafienie jest równo-
znaczne ze strzałem 9,7 lub wyższym.

5.  Czas przygotowawczy i serie próbne odbywają się przed prezentacją 
finalistów.

6.  Prezentacja finalistów rozpoczyna transmisję telewizyjną.
7.  Od razu po prezentacji, wszyscy zawodnicy zostaną poinformowani, że 

mają przyjąć postawy strzeleckie i załadować magazynki.
8.  Sędzia stanowiskowy wywołuje pierwszego strzelca po nazwisku i po 

15 sekundach wydaje komendę UWAGA!. Czerwone światło pojawia się 
od razu i zmienia się na zielone po 7 sekundach rozpoczynając 4-se-
kundową serię.

9.  Po 10-14 sekundach od zakończenia strzelania 4-sekundowej serii 
przez jednego z zawodników, sędzia stanowiskowy wywołuje następne-
go strzelca po nazwisku, czeka 15 sekund i wydaje komendę UWAGA!. 
Sytuacja powtarza się aż wszyscy finaliści oddadzą jedną 5 strzałową 
serię.

10.  Jeden punkt jest odejmowany dla każdego strzału oddanego po czasie. 
Jedno uznane zacięcie podczas Finału jest dozwolone; dany wynik jest 
wtedy anulowany i seria jest powtarzana od razu, gdy stwierdzono za-
cięcie uznane. Dwa punkty karne są przyznane w przypadku zacięcia 
nieuznanego.

11.  W Finale, eliminacje zaczynają się gdy każdy ze strzelców oddał cztery 
5-strzałowe serie. Strzelec z 6. miejsca zostaje wyeliminowany po 4. 
serii, strzelec z 5. miejsca zostaje wyeliminowany po 5. serii i strzelec 
z 4. miejsca zostaje wyeliminowany po 6. serii. Dogrywki rozgrywane 
są od razu w formie 5-strzałowej serii.

12.  Brązowy medalista zostaje wyeliminowany po 7. serii. 8 seria jest serią 
o złoty medal, gdzie wyłoniony zostaje złoty i srebrny medalista.

Acapulco, 9 listopada 2010
Tłumaczenie: Adam Gładyszewski

zmianY   w   przepisach   ISSF,   zatwierdzone   przez   Radę   Administracyjną   ISSF 
(przepisy wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.)

Czas do rozpoczęcia Finału
30:00 minut przed Finaliści zgłaszają się, Jury przeprowadza kontrolę wyposażenia, finaliści przebierają się. 
20:00 minut przed Finaliści przenoszą wyposażenie na stanowiska strzeleckie.

14:30 minut przed Osiem (8:00) minut łącznie na przygotowanie i strzały próbne – będzie ogłoszony i kontrolowany przez sędziego stano-
wiskowego. 

06:30 minut przed
Koniec czasu na strzały próbne. Wszystkie karabiny i pistolety muszą być rozładowane i pozostawione na strzeleckich 
matach lub blatach. Finaliści muszą stać (również finaliści konkurencji 50 m leżąc) przodem do widzów i zostaną zapre-
zentowani.

05:30 minut przed Spiker przedstawia finalistów.

02:30 minut przed Finaliści zostają poinformowani, że mają powrócić do strzeleckich pozycji i będą mieli dwie minuty aby przyjąć pozycję, 
przygotować się i oddać strzały próbne i rozgrzewkowe przed pierwszą finałową rundą strzelań.

00:30 sekund przed Przerwa na zmianę tarcz.
00:00 Komendy sędziego stanowiskowego, DO PIERWSZEGO STRZAŁU OCENIANEGO, ŁADUJ… UWAGA, 3-2-1, START.



g w i a z d o z b i ó r

Uzasadnione, wrocławianin był wówczas 
czołowym zawodnikiem skeetu, ale QP do 
Atlanty nie zdobył; zrobili to Tadeusz Szamrej 
i Grzegorz Chrzanowski. Nadal jednak przy-
gotowywali się we trzech, żeby był wybór 
np. w razie kontuzji. Decyzja ostateczna co 
do składu zapadła właśnie po próbie przed-
olimpijskiej: – Tadek był chyba 11. Grzesiek 
– trzydziestyktóryś?... – przypomina sobie 
Rzepkowski. – Reguły były jasne, nomino-
wano Tadka i mnie, nikt nie miał żalu. A tu 
wpadka na mistrzostwach Polski – 11. miej-
sce! – Nigdy nie byłem tak nisko? – dziwi 
się Mirek. – Zostało ledwie 3 tygodnie, po-
jechałem do trenera Artura Rogowskiego, 
przewertowaliśmy dokumentację treningo-
wą i startową, obciążenia… Oj synuś, weź 
strzelbę i jedź do lasu – powiedział trener. 
– Jak to, przecież wkrótce igrzyska?! – Oj, 
dobrze ci radzę! – Pojechałem do lasu na ty-
dzień, popolowałem, wróciłem odmieniony, 
świeży, odnalazłem chęć strzelania. Potreno-
wałem. Pomagał mi Grzegorz Strouhal. We-
dle trenera Rogowskiego miałem formę na 
półtora miesiąca. Głosy, że jadę odwalić start 
olimpijski dochodziły, ale miałem je w ... 

Zawodnicy odebrali piąte kółka olim-
pijskie i wyjechali na igrzyska. Na miejscu 
okazało się, że zaginęła amunicja. – Przy-
gotowaniami naszej grupy do igrzysk kiero-
wał Stanisław Frydrych, załatwiał wszystko, 
moim zdaniem najlepszy fachowiec, odda-
ny bez reszty dyscyplinie – ocenia mój roz-
mówca. – Amunicja była specjalnie przy-
gotowywana pod okiem pana Stanisława, 
na francuskim prochu, koszyczek ręcznie 

cięty na 6, nie 4 części. Byłem świadkiem, 
jak kobitki nacinały to ręcznie. Pan Stani-
sław pilnował. Tylko w trzech używaliśmy 
tej amunicji, a tu kilka tysięcy sztuk zginęło! 
A treningi za pasem! Okazało się, że amu-
nicja poleciała... do Paryża! Trafiła do nas 
w ostatniej chwili! Uff! Trenowałem dużo, 
nawet kartki Tadka wystrzelałem, szło do-
brze, nie mogłem spudłować, oswajałem 
się ze strzelnicą, przyzwyczajałem do tła… 
Pierwszy dzień zawodów przyniósł czyste 
serie. Byłem zmęczony psychicznie, ciągłe 
napięcie, chciałem się oderwać, było pół-
torej godziny do odjazdu do wioski olimpij-
skiej, zasnąłem w autobusie… Klimatyzacja 
działała mocno, przewiało mnie i pokręciło. 
W wiosce poszedłem do lekarzy, naszego 
nie było, pytam czy mają środki na ból, 
które nie podpadną pod doping. –A co pan 
uprawia? – Widzę, że nie mają listy, nie bę-
dę więc przyjmował żadnych leków. Wracali 
zapaśnicy, ich masażysta mówi chodź, to 
cię podreperuję. Na kilka godzin odczułem 
ulgę. Poszliśmy się kąpać, Andrzej Grub-
ba podpowiedział, żeby lać gorącą wodą 
po plecach, po kręgosłupie... Noc minęła, 
na siedząco. Budziłem się co chwila. Pan 
Stanisław pojechał wcześniej na strzel-
nicę, był w jury, załatwił masażystę ekipy 
amerykańskiej. Ten wziął mnie w obroty, 
że aż zasnąłem. Pan Stanisław mnie budzi: 
– Mirek, za pół godziny startujesz! –Ze-
rwałem się nieprzytomny, rozruszałem i na 
stanowisko – strzeliłem 24. Trochę mnie to 
uspokoiło. Ostatnia seria, znowu 24; 123 
na 125, głowy nikt mi nie urwie – pomy-
ślałem! Spakowałem broń i idę ją zdać, 
a naprzeciwko idzie pan Stanisław i ma łzy 
w oczach: – Jesteś w finale – mówi. – Jak 
w finale? – pytam zdziwiony. – Wynik dobry, 
ale przy takich czempionach?... Okazało się, 
że zawodnicy posypali się w ostatniej serii. 
– Szykuj się! – ponaglił S. Frydrych. – Nadal 
nie przyjmowałem tego do wiadomości, aż 
wyświetla się tablica, a na niej moje nazwi-

sko. Opatrzność dała szansę, trzeba ją wy-
korzystać – pomyślałem. Podszedł do mnie 
prezydent Kwaśniewski, poklepał po ramie-
niu: – Rzepa nie daj się! – powiedział. – A co 
mam się dać? – pomyślałem. – Pogoda by-
ła jaką lubię, myśliwska, lekki deszczyk.... 
Strzeliłem czystą serię. Falko – 24, ale miał 
2 punkty przewagi. W wiosce przywitali 
mnie szampanem, dostałem pamiątkowy 
zegarek. – O, to ten zdobył srebro – poka-
zywali przedstawiciele innych dyscyplin… 
Przyjemnie chwile! Potem przywitanie na 
lotnisku, wizyty u prezydenta, premiera, 
wojewody, dowódcy okręgu wojskowego, 
prezydenta miasta. A w końcu rzeczywi-
stość… Oszczędności, ograniczenia zu-
życia amunicji… Stypendia się kurczyły, 
wszedł przepis o rencie olimpijskiej. Skoro 
nie strzelając mogłem dostać więcej, niż 
strzelając?… Kupiłem sobie pole w okoli-
cach Wrocławia i zostałem rolnikiem. 

Nasz bohater pochodzi z rodziny o tra-
dycjach myśliwskich, do strzelectwa trafił 
jednak… przez karty: – Graliśmy, było nas 
5, a talia liczyła 24 karty, co którąś kolejkę 
jeden musiał czekać, wziąłem gazetę i się 
dowiedziałem, że jest nabór do „Śląska”. 

„A   co   mam   się   dać?”
Po Pucharze Świata w Atlancie wiedziałem, że jadę na igrzyska – Mirosław 
Rzepkowski siedzi w zielonym mundurze myśliwego i wspomina rok 1996. 
– Byłem 4., srebro przegrałem w barażu, zjadły mnie nerwy – wyznaje.

Mirosław Rzepkowski, ur. 19.06 1959 r. we 
Wrocławiu. Syn Zofi i Zenona, emerytowany 
żołnierz WP. Medalista finału Pucharu Świa-
ta, 13-krotny mistrz Polski. Odznaczony m. 
in. Złotym Krzyżem Zasługi i srebrnym Me-
dalem za Wybitne Osiągnięcia Sportowe. 
Klub: Śląsk Wrocław. Trenerzy: Włodzimierz 
Danek, A. Rogowski i Andrzej Madler. Działa 
w PZŁ we Wrocławiu. Syn Patryk jest w ka-
drze narodowej juniorów (skeet).


