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Zając w przebiegu 
Podstawa do rozpoczęcia praktycznej nauki strzelania na stanowisku to: opanowane zasady bezp., 
dopasowana broń , wytrenowany skład 1 oraz wyposażenie (słuchawki i okulary ochronne). 
W  lufy wkręcamy pełny czok ( ozn. F lub FULL lub I nacięcie) i czok ¾  (ozn. IM lub IMP.MOD lub II 
nacięcia)  amunicja śrut nr 2   28 -362 g 
 Zależnie od wyposażenia  strzelnicy (rodzaj makiety) strzelamy dwie serie 5 x lewo i  5x prawo  lub 
jedna seria 10 strzałów naprzemiennie  
 

  1. Na stanowisku  ustawiamy Oś zerową3 na środek przebiegu ,kolana minimalnie ugięte , stopy 
rozstawione w obrysie ramion, tułów lekko wychylony do przodu (minimalnie bardziej obciąża lewą  
nogę) lekko  pochylamy  głowę4. Broń trzymamy dłuższym chwytem, palec wskazujący ułożony wzdłuż 
czółenka, kolba z przodu (nie pod pachą).  
    

 
 

2.   Po prawidłowym ustawieniu kierunku, ustawiamy lufy na wysokość 5,  przesuwamy je  w kierunku  
miejsca wyjścia makiety zająca i  zatrzymujemy ok 1-1,5 m od schronu.  
3.   Przyjmujemy postawę gotowości ,,komenda’’ ( minimalnie się pochylamy) – wzrok na ,,schron 
wyjścia’’–pełna  koncentracja.  
4. Po uruchomieniu i wyjściu makiety  skład (z dobrze  dociśniętą kolbą )  wyjście muszką o około 
1/3  długości makiety(20-30cm)  przed skoki   i  strzał 6 w czasie ruchu luf. 

                                                           
1 Przy składzie na ,,Zającu ” pracuje głównie ręka prawa (podnosi kolbę), ręka lewa prawie nie zmienia 
położenia (ustala wysokość trzymania broni by skład był w torze makiety). 
2 Przy strzelaniu  dużą 36 g naważką  śrutu, strzał poprawkowy z powodu odrzutu bywa zgórowany. 
3 Jest to linia wyznaczona przez przewód lufy,  broni trzymanej w sposób intuicyjny. 
4 Głowa ma mieć taką pozycję by w czasie składu tylko dołożyć kolbę do policzka i już nic nie poprawiać. 
5 Broń (lewą ręką)trzymamy na takiej wysokości by linia celowania po składzie  była nie wyżej niż 
makieta  zająca  a lufy trzymamy w takiej odległości od schronu by miejsce  celowania po składzie 
było tuż  za makietą zająca (lufy nie powinny zasłaniać celu). 
6 Na zawodach zawodnicy często niezależnie od wyniku pierwszego strzału, asekuracyjnie  oddają drugi 
strzał. 


