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Jak strzela? celnie z wiatrówki.
Podstawowe zasady strzelania z broni krótkiej
1. Postawa strzelecka
a) Podnie?? wyprostowan? nie napr??on? r?k? w bok tak, aby bark, ?okie? i d?o? z znajdowa?y si? w jednej linii,
b) Wyznaczy? granice napi?cia mi??niowego mi??ni palców i mi??ni piersiowych,
c) Wyczu? po?o?enie r?ki, przy którym wszystkie mi??nie by?yby rozlu?nione,
d) Stopami ustawi? si? tak, aby skierowa? wyprostowan? r?k? w kierunku celu,
e) Rozstaw stóp na szeroko?? barków,
f) Wychylanie kompensacyjne,
g) Ustawienie g?owy,
h) R?ka nie bior?ca udzia? w celowaniu – unieruchomiona
2. Trzymanie broni
Sprawdzianem w?a?ciwego trzymania broni jest zachowanie muszki równej szczerbince w momencie odpalenia
pocisku.
Sprawdzianu mo?na dokona? wy??cznie podczas treningu suchego .
Chwyt broni powinien by? zawsze jednakowo silny i zawsze w tym samym miejscu .
Bro? nale?y trzyma? tak, aby w trakcie odpalania nie zmieni?a po?o?enia w d?oni i nie dr?a?a w trakcie celowania .
Zbyt leki chwyt – zmiana po?o?enia broni w d?oni i przestrzeliny wysokie.
Zbyt silny chwyt – dr?enie przyrz?dów celowniczych i du?y rozrzut przestrzelin,
Lufa i przedrami? ustawione s? w jednej osi,
Chwyt broni g??boki – o? lufy jak najbardziej wierzcho?ka d?oni,

3. Widoczno?? i dok?adno?? celowania
a) Koncentrowa? wzrok wy??cznie na przyrz?dach celowniczych. Szczerbinka i
muszka widziane ostro. Cel jest elementem widzianym niezbyt ostro.

b) Porównanie muszki z celem widzianym ostro jest b??dem. Nast?puje odchylenie symetrii muszki w szczerbinie,
owocuj?ce strza?ami niskiej warto?ci.
Strzelaj?c z broni krótkiej nale?y zrezygnowa? z tzw. punktu celowania.
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Nale?y ograniczy? si? do tzw. Rejonu celowania .
Wielko?? rejonu celowania jest wi?ksza lub mniejsza i zale?y od stopnia wytrenowania strzelca .
4. Oddychanie
Oddychanie wi??e ze sob? elementy celowania i ?ci?gania j?zyka spustowego .
a. Wdechem i wydechem s? podnoszone lub opuszczane w rejonie strza?u zgrane przyrz?dy celownicze .
b. Wydech zsynchronizowany w czasie ze ?ci?ganiem j?zyka spustowego , ko?czy si? odpaleniem w momencie
najbardziej dogodnego ustawienia równych przyrz?dów celowniczych w rejonie oddania strza?u .
c. Mi?dzy wydechem a wdechem istniej? naturalne przerwy w których puls osi?ga warto?ci najni?sze a przyrz?dy
celownicze osi?gaj? maksymalna statyk? .
p?uca) przez kilka g??bokich wdechów i wydechów z przej?ciem do oddechu normalnego .
5. ?ci?ganie j?zyka spustowego
a. J?zyk spustowy ?ci?gamy p?ynnie /powolny ci?g?y nacisk na j?zyk spustowy d. Mi?dzy strza?ami w chwilach
przerwy wyrówna? oddech ( przewietrzy? /
b. Nacisk na spust wywiera trzeci cz?on palca wskazuj?cego a miejscem styku s?
linie papilarne.
c. Nacisk na j?zyk spustowy powinien by? jednostajny i prostopad?y do osi lufy.
Moment odpalania powinien by? dla strzelca zaskoczeniem ( strzelec nie mo?e czeka? na strza? ani go
przewidywa? ).

Zasady strzelania z broni d?ugiej
1. Pierwszym zadaniem w szkoleniu jest doprowadzenie do tego, by postawa strzelecka sta?a si? postaw?
wygodn?. Nale?y liczy? si? z indywidualnymi w?a?ciwo?ciami budowy strzelca.
2. Wypracowanie poszczególnych postaw strzeleckich przez trening statyczny
odpowiednich grup mi??niowych, dla utrzymania bez dodatkowego wysi?ku ci??aru danej broni i znalezienie w
danej postawie równowagi (strzelec – bro?).
3. Procentowy stosunek pracy treningowej nad poszczególnymi postawami powinien kszta?towa? si? nast?puj?co:
le??ca 15%, kl?cz?ca 35%, stoj?ca 5O%.
4. Czas mi?dzy wycelowaniem, a ?ci?gni?ciem j?zyka spustowego w postawie le??c i kl?cz?c nie powinien
przekracza? 6-8”, a w postawie stoj?c 4”.
5. Podczas strzelania trzeba wykorzysta? pierwsz? faz? stabilno?ci broni, która nast?puje bezpo?rednio po
wydechu i trwa przeci?tnie od 1-5”. W tym czasie, po
skontrolowaniu wzrokiem przyrz?dów celowniczych, powinien pa?? strza?.
6. Kierunek linii celowania nale?y korygowa? nie wzrokiem ani przez napinanie mi??ni, lecz wy??cznie przez
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odpowiednie u?o?enie cia?a.
7. Przed?u?aj?ce si? celowanie prowadzi do zmniejszenia koncentracji, m?czy wzrok i os?abia skuteczno??
strza?ów.
8. Trening na strzelnicy powinien si? kszta?towa? w stosunku 3:1 na korzy?? treningu bez strza?owego .
9. Du?a ilo?? oddanych strza?ów ostrych w pocz?tkowej fazie szkolenia nie ma
wi?kszego znaczenia. Prowadzi do powierzchownego traktowania przez zawodnika opanowania prawid?owych
nawyków, b?d?cych podstaw? do osi?gni?cia zamierzonego celu.
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