
PISTOLET SPORTOWY część szybka (w skrócie PSP cz. szybka)

Konkurencja PISTOLET SPORTOWY strzelana jest do tarczy oddalonej na 25 metrów od 
stanowiska strzeleckiego z broni palnej o kalibrze 5,6mm i złożona jest z dwóch części:

1. Część dokładna (statyczna)   do tarczy już Wam znanej z strzelnicy pneumatycznej, 
jednak o sporo większych rozmiarach 

W tej części strzelamy do nieruchomej tarczy celując tak jak w pistolecie pneumatycznym. 
Oddajemy kolejno 5 strzałów próbnych i kolejno na komendę sędziego 6 serii po 5 strzałów. 
Każda pięciostrzałową serię strzelamy w czasie 5 minut. 
Łącznie 5 próbnych i 30 ocenianych strzałów.



2. Część szybka (dynamiczna)   do tarczy czarnej z białymi wąsami  po bokach. Wąsy 
mają wam ułatwić celowanie.

UWAGA !!!
W tej części strzelamy do tarczy, która otwiera się i zamyka lub sygnalizuje nam światełkami 
zielonym (możesz podnieść rękę i oddać strzał ) oraz czerwonym ( opuść rękę i czekaj na 
zielone w pozycji GOTÓW  ) . 

Trochę tak jak sygnalizacja świetlna na drodze.

CO TO JEST POZYCJA GOTÓW ?
Pozycja gotów to trzymanie pistoletu pod kątem NIE WIĘKSZYM NIŻ 45 stopni, co 
pokazane jest na rysunku niżej.

Jesteśmy gotowi do oddania 5 strzałowej serii.



1. Po komendzie UWAGA !!! zapala się czerwone światło lub tarcza się zamyka na 
7sekund, 

2. Zapala się zielone światło lub otwiera tarcza, zaczynasz podnosić broń, aż przyrządy 
znajdą się w środku tarczy i padnie strzał,

3. Wytrzymujesz po strzale,
4. Opuszczasz broń do pozycji GOTÓW... 

Wykonujesz 5 powtórzeń i robisz krótką przerwę, a potem powtórka, kolejna i kolejna aż 
zostaniesz mistrzem. 

BARDZO WAŻNE !!!
JAK ROZPOCZYNAMY CWICZENIA CZĘŚCI SZYBKIEJ.

Pierwsze treningi robisz bez ograniczeń czasowych, tzn. używasz tylko tarczy bez światełek.

1. Przyjmujesz pozycję GOTÓW
2. Robisz dwa normalne oddechy
3. Podnosisz broń (bez wyciskania spustu, palec tylko leży na spuście)
4. Liczysz spokojnie 1,2,3
5. Opuszczasz broń do pozycji GOTÓW
6. Powtarzasz wszystko 5 razy
7. Przerwa
8. W razie wątpliwości pytaj trenera kom. 694-090-153

POWODZENIA !!!

Opracowanie Anna Boba 
Jaworznickie Towarzystwo Strzeleckie


