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OŚ MYŚLIWSKA-TRAP (dla  praworęcznych) 
 

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

  1.Stajemy  na w miarę równo obciążonych nogach (ze wskazaniem na lewą), stopy ustawione jak do 
przysiadu (rozstawione w obrysie bioder). Kolana nieznacznie ugięte, tułów lekko wychylony do przodu 
z odpowiednio pochyloną głową3

. Broń trzymamy dłuższym chwytem, kolba z przodu (nie pod pachą).  
  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:  
a) skierowanie osi  lewej stopy (przy prawidłowo rozstawionych stopach ) na koniec skrajnego prawego 
toru rzutka( często  koniec toru  jest oznaczony – jest  wbity palik  itp. )  lub  
b) ustawiamy  Oś zerową4 prostopadle do krawędzi schronu. 

 
3.   Po prawidłowym ustawieniu, przesuwamy lufy nad Znacznik 5 - palec na spuście – wzrokiem 
obejmujemy strefę w której ,,pojawi się rzutek 6 ’’ - koncentracja.  
4.   Przyjmujemy postawę gotowości  (komenda), w ciągu 3 s powinniśmy dostać rzutka. 
5.  Po wyjściu rzutka: skład  (obie ręce jednocześnie podnoszą broń !)   lufy za rzutkiem prowadzimy 
jednym płynnym ruchem  i strzelamy w czasie ruchu luf  w rzutka lub tuż po minięciu rzutka (zależnie 
od kierunku rzutka i szybkości wyprzedzania )  . 
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 trzymamy w kierunku  
znacznika  koncentracja  ruszamy.  Całą uwagę skupiamy tylko i wyłącznie na dostrzeżeniu rzutka!  

                                                           
1  Minimum to dopasowanie długości i pochylenia kolby. 
2  Trenujemy odruch takiego przyłożenia  broni,  które zgrywa oko z muszką i szyną. Trenując skład do 
,,Osi ‘’ trzeba pamiętać  że to obie ręce muszą jednocześnie podnosić broń. Nie podnosimy najpierw 
kolby do ramienia  (jak Kręgu) bo lufy zjadą nam w dół i trudno będzie dogonić rzutka.  
3 Głowa ma mieć taką pozycję by w czasie składu tylko dołożyć kolbę do policzka i już nic nie poprawiać. 
4
  Jest to linia wyznaczona przez  lufę  intuicyjnie trzymanej broni. 

5
 Na stan. 1 i 5 możemy przesunąć lufy około 0,8 m w bok od znacznika w kier.  najtrudniejszego  rzutka. 

6 Strefa w której ,,pojawia się rzutek’’ to około 3-5 metrów szerokości.  Strefa ta przesuwa się względem 
znacznika wraz ze zmianą stanowiska. Na stan. nr 1  będzie  na lewo od znacznika a na stan. 5  na prawo 
 od znacznika (trzeba to uwzględnić obserwując przedpole  by nie zaskoczył nas trudny boczny rzutek) 
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Naukę na ,,Osi ‘’zaczynamy od  stanowiska  Nr 3, maszyna  ustawiona na podawanie rzutków prostych. 
Na początku trenujemy skład  i strzał  do niskiego rzutka. Linia celowania po składzie  powinna być  
lekko pod najniższym rzutkiem 7 po czym ,,dociągniecie’’ i strzał w rzutka (patrz rys. poniżej).  
Przy zbyt niskim składzie ciągnąc szybko broń do góry lufy ,,zarzucą’’ i strzelimy nad niskim  rzutkiem.     
            Strzelając ,,szybko’’ do wysokiego rzutka  prostego zakrywamy go lufami, natomiast przy  wolnym  
tempie strzelania musimy uwzględnić to że   po ,,fazie wznoszenia’’ dalej na odcinku kilkunastu metrów 
rzutek ,,stoi’’ 8 a ponieważ  lufy w ruchu ,,zarzucają’’ to  łatwo przestrzelić rzutka. 
Przy strzelaniu do  rzutków bocznych, kładziemy nacisk szybkie tempo strzelania 9  by  śrut krył rzutka   
w czasie  kiedy ,,lufy’’ ( przez  kilkanaście  metrów)  będą  szły po  torze  rzutka  . Strzelamy tuż po 
minięciu rzutka10 (ewentualnie minimalnie nad  rzutkiem 11)  a potrzebne wyprzedzenie wyjdzie  z  
ruchu luf. 
       

 
 

Najczęściej popełnianymi błędami  powodującymi że strzelamy  późno  w momencie kiedy rzutek  
,,siada”  ( schodzi z  linii strzału lub linii prowadzenia luf )  są:  
- zbyt nisko trzymane lufy (przez co składamy się za nisko i zbyt długo gonimy rzutka) 
- nierówna praca rąk w czasie składu  (pierwszą podnosimy kolbę 12 i lufy zjeżdżają w dół)  
 
Kluczem do poprawnej techniki strzelania na  Osi myśliwskiej jest dość wysoki skład  i szybkie  
tempo strzelania.  

                                                           
7 Każdy strzelec,, po składzie,, ze względu na różnicę w indywidualnych predyspozycjach będzie widział 
takiego samego rzutka na innej wysokości, więc  na treningu, wyrabiamy  własną optymalną wysokość 
składu ,,lekko pod najniższym rzutkiem’’ i nie składamy się niżej (to jest poziom od którego ciągniemy 
lufy za każdym  rzutkiem).  W praktyce raczej nie  składamy się niżej niż  równolegle do poziomu stanowisk. 
8 Rzutek jest jeszcze w ,,fazie wznoszenia’’ ale z punktu widzenia strzelającego prawie nie przemieszcza 
się w pionie  tylko oddala się (linia wzroku/strzału  pokrywa się z torem rzutka) . 
9 Do rzutków strzelamy  ,,maksymalnie szybko ’’ ponieważ wtedy rzutek będzie w miarę blisko a  śrut 
będzie  krył rzutka  jeszcze w fazie wznoszenia  kiedy jego tor lotu jest przewidywalny. 
10  Wielkość zależna od szybkości wyprzedzania . 
11 Jeżeli strzelamy bardzo szybko. 
12 Zdarza się to często gdy  na  Trap  wchodzimy  tuż po strzelaniu na Kręgu (na którym jest inna 
technika składu) i jest to błąd, którego w czasie strzelania sami raczej nie jesteśmy w stanie wychwycić.  


