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Tie paper deals with results of the performance shooters-sportsmen of Ukraine at the world 
mentions at the exercises “Running target”. Graphically showed the tendency downturn the rate of 
ee. . n results of the leading shooters of Ukraine”, in comparison with leading shooters of the world.

ПТИМІЗАЦІЯ ЧАСОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК СПОРТИВНО- 
ПРИКЛАДНОЇ СТРІЛЕЦЬКОЇ ВПРАВИ ПМ-5

Сергій БАНАХ

Львівський інститут внутрішніх справ

Актуальність. Найбільш вагомим стратегічним чинником технічної підготовки 
р: : -7НИКІВ у швидкісних спортивно-прикладних стрілецьких вправах є орієнтування
■ - • гетні найбільш раціональні модельні характеристики їхньої темпо-ритмової 
рттури [ 1 ].

Виходячи з ретельного аналізу наявних інформ ативних дж ерел згаданої 
. . 'ітики, доводиться констатувати, що поряд з численним и науковими
дт-ь еннями щодо оптимізації часових характеристик спортивних стрілецьких вправ, 
вас д т ь  до програми Олімпійських Ігор, практично майже відсутні аналогічні детальні
■  -  чні праці у сфері стрільби з бойової зброї як прикладного виду спорту [ 2 ,3  ]. 

Основна мета даної роботи полягає у визначенні оптимальних часових параметрів
ск _ - ня спортивно-прикладної стрілецької вправи ПМ-5

? сзультати. Модельні часові параметри тривалості виконання швидкісної вправи 
та окремих її фаз у найбільш раціональних співвідношеннях не несуть у собі 

■ссі • -тегоричної догматичності, оскільки на різних етапах підготовки вирішуються 
в  Ч---ЧІ Однак орієнтування на них є неминучим з огляду на необхідність контролю 
р іт . підготовленості стрільців[ 4 ].
І Н іаш було визнано за недоцільне піддавати деталізованому хронометруванню 

■ешл -тервал між пострілами, оскільки різниця окремих часових інтервалів між 
ггг-тами у  серії має цілком хаотичний характер.

Абсолютно розмірений темп стрільби зовсім не вказує на цілковиту правильність
■ е щня вправи, і, навпаки, рваний темп стрільби не передбачає обов’язкову наявність 
є  _ : к у техніці виконання окремого пострілу та серії у цілому.

Адже важкий і довгий спуск( у порівнянні зі суто спортивними аналогами зброї, 
її - -ченої для швидкісної стрільби) та доволі відчутна віддача бойової зброї уже 
* ю  собі провокують часом дуже суттєву різницю у часових інтервалах, що
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необхідні для якісного технічно грамотного відпрацювання кожного окремого п 
у серії.

Успіх у виконанні будь-якої стрілецької вправи швидкісного характеру пег 
у прямій залежності від того, наскільки розвиненим у стрільця є відчуття час 
дозволяє йому у найбільш повному обсязі використовувати лімітований час 
швидкісній стрільбі [ 5 ].

Складність при цьому полягає у своєрідному намаганні спортсмена поє 
одного боку обов’язкову вимогу встигнути виконати вправу за відведений прав' 
обмежений проміжок часу, а з іншого -  прагнення раціонально розподілити час на 
відпрацювання кожного технічного елементу.

Але, враховуючи, що стрілець усе ж таки припускається деякої неточності в 
часу, особливо в умовах виступу на відповідальних змаганнях, доцільно заздал; 
орієнтуватися на незначне скорочення тривалості відстрілу серії, привчаючи себе 
стрільбу у більш швидкому темпі, щоб завжди мати певний запас часу.

При такому резерві спортсмен стріляє більш  упевнено та спокійн і 

переживаючи, що останній постріл виявиться спізнілим.
Витримувати кожного разу абсолютно однаковий темп стрільби прак 

неможливо. Відповідно, залежно від того, скільки часу було витрачено на пег 
постріл, стрілець повинен, опираючись на сформоване відчуття часу, дещо змі 
темп стрільби, щоб раціонально використати час на відстріл усієї серії та вкла 
відведений для стрільби час.

Однак згадані коливання в темпі швидкісної стрільби повинні бути незна 
щоб спортсмен міг привчити себе до цілком визначеного, свого темпу стрільбУ. 
відстрілі цієї чи іншої вправи, що дозволить йому довести до автоматизму свої 
]•

Під час проведених нами хронометричних вимірів до уваги бралися викл:-:
не НИЖЧе за кандидатау  майстри сп

України, оскільки  м енш  підгот овлені спортсмени значно гірш е орієнтуються у  час: 
побою чнсь н е  встигнути виконати вправу, переваж но завершують її  ш видш е в ід  с: 
кваліф ікованих стрільців [7].

Однак такий поспіх вкрай негативно відображається на кінцевому спор 
результаті, оскільки провокує численні помилки у  техніці виконання влучного п _ : 

Опрацювавши необхідні для дослідження виміри темпо-ритмових характе: 
вправи ПМ-5, що здійснювалися на всеукраїнських змаганнях упродовж останнії * 
років, було отримано наступні результати, які відображено у  таблиці 1.

Таст
Оптимальні параметри темпо-ритмової структури швидкісної спорти 

прикладної стрілецької вправи ПМ-5.

Статистичні
показники

Час першого 
пострілу, сек.

Час
останнього 

пострілу, сек.

Тривалість 
стрільби, сек.

Сере, 
інтервал 
пострі. 

сек.
М 4.4 7.5 3.1 1.55

V шах 4.8 7.9 3.5 1.75
V min 4.0 7.1 2.7 13:

Примітка: М -  середнє арифметичне; V шах -максимальний варіант висі, 
min -мінімальний варіант вибірки.



Розділ 4. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ 209
З таблиці видно, що провідні стрільці у вправі ПМ-5 виконують перший постріл 

межах 4.0-4.8 сек., а останній постріл у межах 7.1-7.9 сек. При цьому тривалість 
тервалів між окремими пострілами коливається у межах 1.35-1.75 сек.

В исновки . Таким  чином , визначено н айб ільш  р ац іо н ал ьн і м одельні 
факгеристики темпо-ритмової структури спортивно-прикладної стрілецької вправи 
М-5, що становить важливу складову формування та вдосконалення техніки виконання 
тидкісної стрільби.
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OPTIMIZATION OF CHARACTERISTIC FROM THE TIME 
FOR SPORTING-APPLIED PM-5

SergiyBANAKH
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In this article the necessity of optimization of characteristic from the time for sporting-applied 
ing.

Specifically, it considers the sporting-applied exercise PM-5. 
time for sporting-applied firing.
Specifically, it considers the sporting-applied exercise PM-5.


