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                          KRĄG MYSLIWSKI – SKEET (dla  praworęcznych) 
  

Podstawa do rozpoczęcia praktycznej nauki strzelania na stanowisku to: opanowana teoria i zasady 
bezp. ,  dopasowana broń1, wytrenowany skład 2 oraz wyposażenie (słuchawki i okulary ochronne). 
W obie lufy  wkręcamy cylindry (C  bez nacięć) lub czoki skeet. amunicja skeet (9- 9 ½ )  24g 
Seria to 20 rzutków :      1.Duża-dublet          2.Duża-Mała- dublet       3.dublet            4. Duża -Mała 
                                           5. dublet                   6.Duża -Mała- dublet      7.Mała –dublet 
  

 1.Na stanowisku  stajemy na równo obciążonych nogach , stopy rozstawiamy na szerokość bioder, oś 
obrotu tułowia ma być między stopami.  Kolana lekko ugięte, tułów min. wychylony do przodu z lekko 
pochyloną głową. Broń trzymamy w krótkim chwytem, palec wskazujący wzdłuż czółenka.  
 2.Ustawienie na stanowiskach   

 
 

                                   ZASADY USTAWIENIA NA STANOWISKU   (wg M. Kaczyńskiego) 

     a).Na stanowisku do wszystkich rzutków stajemy w jednym miejscu - przy przedniej krawędzi,  
i już nie przesuwamy się 3 (ewent. zmieniamy tylko kierunek ustawienia do rzutków). 

    b).Do rzutka z Dużej Budki ustawiamy się  Osią boku (bokiem) na Okno Dużej B. ;  wyjątek - na stan. 
Nr1 ustawiamy  Oś frontu na  stanowisko  nr 5. Lufy trzymamy wysoko (nie niżej niż Okno Dużej Budki). 
   c).  Do rzutka  z Małej Budki  ustawiamy Oś frontu   na Okno Małej Budki, lufy  trzymamy nisko  
(ale nie niżej niż Okno Małej Budki); wyjątek na stan. Nr 7 ustawiamy Oś boku na stanowisko Nr2 
   d). Lufy od Okna podającego pierwszego rzutka  trzymamy około  1/2 przebiegu  pomiędzy budką   a 
Znacznikiem  4  za wyjątkiem   stan. nr  1 i 7- lufy na Znacznik. 
 e). Przy strzelaniu dubletów na stanowisku ustawiamy się wg zasad powyżej  na trudniejszego rzutka 
z bliższej budki (odchodzącego), koncentrujemy się na nim i  strzelamy go  pierwszego w dublecie. 
 

  3.Po ustawieniu kierunku ,, zaznaczamy na środek’’ i ustawiamy lufy na odległość i wysokość 5 od 
Okna , palec na spuście (luz wybrany)  , wzrok skupiamy  2 – 3 m od Okna , -  koncentracja ! 
4.Komenda ,,Daj’’- rzutek wyszedł  dostrzegamy rzutka składamy się na torze ,,blisko za’’ rzutkiem 
(na 1 i 7,, blisko pod’’ rzutkiem )  płynnie wyprzedzamy (po torze rzutka)6 - strzał  w czasie ruchu luf.  

                                                           
1 Kluczowe znaczenie ma  dopasowanie kolby do sylwetki. Minimum to dopasowanie długości i 
pochylenia kolby. Niedopasowana kolba  utrudnia  poprawny skład i  szybkie celne strzelanie. 
2 Trening ,,składu’’ ma wyrobić   powtarzalność  takiego przyłożenia  broni,  które zgrywa oko z muszką i 
szyną (po wyjściu rzutka już tego nie kontrolujemy więc musi to być odruch wytrenowany  wcześniej). 
3 Zakres  Obrotu  powinien zaczynać się od Okna podającego  1-go strzelanego rzutka  ponieważ tam 
najpóźniej ewentualnie rozbijemy 2-go rzutka ; na 1 i 7 ustawiamy zakres obrotu od ,,punktu rozbicia 
‘’2-go rzutka. Rzutki odchodzące ( pojedyncze)  strzelamy z ustawienia do dubletu ponieważ każde inne 
(teoretycznie lepsze ) ustawienie kierunku do tego rzutka utrudniało by nam i tak trudny dublet.  
4 Skład ma być ,,blisko za’’ rzutkiem.  Odległość trzymania luf od Okna dobieramy indywidualnie, 
zależnie od predyspozycji  i stanowiska jest to od 1/3 do 2/3  przebiegu pomiędzy Oknem a znacznikiem 
5 Wysokość  trzymania broni  jest bardzo ważna  bo decyduje czy skład i pociągnięcie lufami będzie po 
torze rzutka (zbyt nisko trzymana broń do rzutka z Dużej Budki to zwykle strzał nad rzutkiem)  
6 Ruch luf za rzutkiem ma być realizowany poprzez pociągniecie przez pas biodrowy  tułowia ze 
składem (nie strzelamy  ciągnąc  broń  rękami wokół tułowia). 
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Główne problemy występujące podczas nauki. 
  a)  późne strzelanie ( za znacznikiem ), przyczyny: trzymanie luf zbyt blisko Okna (potem gonimy 
rzutka); brak  koncentracji ; zbyt ,,precyzyjne’’ celowanie 7.  
  b) ciągłe strzelanie nad rzutkiem , przyczyna: niedoskład  wynikający z niedopasowania kolby (za małe 
pochylenie ) lub  niewytrenowanie  składu. 
  c) spóźnianie strzałów, przyczyna:  -zatrzymywanie  luf w czasie strzału 8. 
Najczęstszym błędem jest rozpoczynanie nauki  praktycznego strzelania  bez przygotowania 
teoretycznego z niedopasowaną bronią i niewytrenowanym składem. 
 Ponieważ zawodnicy różnią się budową fizyczną, koordynacją ruchową i czasem reakcji, podane na 
schematach   poprawki i wytyczne do  ustawień    możemy indywidualnie lekko korygować .  
Naukę strzelania zaczynamy pod okiem instruktora  od stanowiska nr 7 .  

 

                                                           
7 Podanych na schematach poprawek nie  traktujemy dosłownie, traktujemy je  bardziej jako  ,,rząd 
wielkości ‘’ zależny od szybkości wyprzedzania rzutka. 
8Ruch luf za rzutkiem powinien być jednym płynnym pociągnięciem zakończonym strzałem. Każde 
zaburzenie płynności ruchu-zawahanie, korekta to strzał za rzutkiem  ( lepiej więcej  wyprzedzić  rzutka 
niż spóźnić ) 
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