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OŚ MYŚLIWSKA-TRAP (dla  praworęcznych) 
 

Podstawa do rozpoczęcia praktycznej nauki strzelania na stanowisku to: opanowane zasady bezp., 
dopasowana broń1 , wytrenowany skład 2  oraz wyposażenie (słuchawki i okulary ochronne). 
W pierwszą lufę wkręcamy czok ¾  (ozn. IM lub IMP.MOD lub II nacięcia) ew. pół-czok (ozn. M lub MOD 
lub III nacięcia), w drugą lufę wkręcamy pełny czok ( ozn. F lub FULL lub I nacięcie) lub czok ¾  amunicja  
trap (7 ½ ) 24g. Seria to 20 rzutków: 5 rzutków pojedynczych , 5 dubletów i 5 rzutków z podchodu.  
 

  1.Stajemy zawsze na równo obciążonych nogach, stopy rozstawione jak do przysiadu . Kolana 
nieznacznie ugięte, tułów delikatnie wychylony do przodu , oś obrotu tułowia ma być między stopami . 
Broń trzymamy dłuższym chwytem , palec wskazujący ułożony wzdłuż czółenka.  
  2. Na stanowisku ustawiamy się tak aby nasz zakres obrotu bronią (rys. poniżej) był przesunięty w  
kierunku najtrudniejszego rzutka dla danego stanowiska. Najtrudniejszy dla stanowisk 1-2 będzie 
rzutek odchodzący w lewo - dla stanowisk 3-4-5 będzie rzutek odchodzący w prawo .  
W przybliżeniu takie kryterium ustawienia (na każdym stanowisku) spełnia skierowanie osi  lewej stopy 
na koniec skrajnego prawego toru rzutka(zwykle na końcu  toru  jest wbity palik  itp. )  rys. poniżej. 
 

 
 

3.   Po prawidłowym ustawieniu, przesuwamy lufy nad Znacznik - palec na spuście (luz wybrany)  
4.   Przyjmujemy postawę gotowości ,,komenda’’ ( -min. cofamy do tyłu biodra,  lufy schodzą do  około  
0,6 - 1m nad znacznik) 3 – wzrokiem obejmujemy strefę w której ,,pojawi się rzutek4’’- koncentracja.  
5.   Po wyjściu rzutka: skład (obie ręce jednocześnie podnoszą broń 5)  pociągniecie tułowia ze 
składem za rzutkiem 6 ( ewentualne wyprzedzenie ) 7 strzał (w czasie ruchu luf !). 
 Po strzeleniu pierwszego rzutka w dublecie natychmiastowy powrót lufami nad znacznik (~0,6-1m) .   
6.  Do podchodu  ustawiamy się po lewej stronie stanowiska startowego, lufy w kierunku  
znacznika  koncentracja  ruszamy (całą uwagę skupiamy na dostrzeżeniu rzutka ! )  

                                                           
1  Minimum to dopasowanie długości i pochylenia kolby. 
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 Wysokość ,,startowa ‘’ trzymania luf i postawa  strzelecka powinny być  dobrane indywidualnie  pod  
skład ( i strzał) do niskiego rzutka ( patrz  rys Przekrój Osi), z takiej wysokości składu, poprzez ruch 
prostujący tułowia ,,rozpędzamy’’ lufy za ewentualnym wyższym rzutkiem. 
4
  Strefa w której ,,pojawi się rzutek’’ na stan. nr 1  będzie przesunięta    na lewo od znacznika a na  

stan. 5  na prawo od znacznika. 
5 Jeżeli najpierw pociągniemy kolbę do ramienia to lufy zjadą nam w dół . 
6 Lufy za rzutkiem prowadzimy przez pociągnięcie  tułowia (ze składem) a nie poprzez  pociągniecie 
broni rękami za rzutkiem.  
7 Prawidłowe wyprzedzenia  (przy poprawnej koordynacji ruchowej) są niewielkie, wychodzą 
odruchowo  z  płynnego proporcjonalnie  coraz szybszego  ruchu luf za ewentualnym bardziej 
wysokim i bardziej idącym w  bok rzutkiem. 
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Poprawki w ,, pionie’’ (wymiarowo niewielkie) realizujemy przez odpowiednio szybki zależny do 
trajektorii rzutka ruch luf.  Prawidłowe odruchowe wykonanie tych poprawek  zależy głównie   od  
wysokości składu i optymalnej  (lekko pochylonej)8

 postawy strzeleckiej. 
- rzutki niskie  strzelamy  tuż pod rzutka lub w rzutka  (zależy od wysokości składu) 
- rzutki idące lekko w górę strzelamy w poziomie z rzutkiem 
- rzutki idące mocno w górę strzelane ,,szybko’’ wyprzedzamy  ok 10 - 20cm  
- rzutki spóźnione strzelane daleko od znacznika (czasie opadania) strzelamy  pod rzutka (do 1,5 m).  
Poprawki boczne ( rys. poniżej)

Ważne  jest by wyrobić poprawną koordynację i  strzelać rzutki szybko(w fazie wznoszenia),        
jednym płynnym pociągnięciem zakończonym strzałem . Najczęstszym błędem  jest   zbyt niski skład 
(ciągnąc lufy w górę strzelamy nad  niskimi rzutkami a do wyższych   strzelamy późno w trudnej do 
oceny fazie lotu). Przyczyną jest niskie trzymanie luf i nierówna praca rąk w czasie składu (pierwszą 
podnosimy kolbę i lufy zjeżdżają w dół). 
Naukę strzelania zaczynamy od stanowiska nr 3 najlepiej pod okiem instruktora .  

                                                           
8 To ruch prostujący tułowia nadaje  przyspieszenia lufom podążającym za ewentualnym wysokim rzutkiem 


