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Основні відмінності умов виконання стрілецької вправи МП-8  

у процесі підготовки до ХХІХ та ХХХ Ігор Олімпіади 
Петрів О.С.

Львівський державний університет фізичної культури

Анотації:
Визначено головні зміни і умови 
виконання швидкісної стрільби зі 
стандартного пістолету по п’яти мі-
шенях, що одночасно з’являються 
на дистанції 25 метрів. Проаналі-
зовано особливості такої стрільби. 
Охарактеризовано зміни патронів, 
натяжіння спускового гачка, нові 
особливості стрільби у фіна-
лі. Ґрунтується твердження, що 
складність виконання швидкісної 
стрільби полягає у точному скоор-
динуванні прицілювання в центр 
мішені з плавним натисканням 
на спусковий гачок. Визначено 
необхідність розробки методики 
передстартової підготовки спортс-
менів. Доведена необхідність вдо-
сконалення засобів та методів 
передстартової розминки перед 
виконанням олімпійської вправи 
«Швидкісна стрільба з пістолету». 
Рекомендовано напрямки корекції 
підготовки спортсменів у відповід-
ності до кардинальних змін у по-
рядку проведення фіналу.

Петрив О. С. Основные отличия условий 
выполнения стрелкового упражнения 
МП-8 в процессе подготовки к ХХIX и ХХIX 
Играм Олимпиады. Определены главные 
изменения и условия выполнения скорост-
ной стрельбы из стандартного пистолета по 
пяти мишеням, которые одновременно по-
являются на дистанции 25 метров. Проана-
лизированы особенности такой стрельбы. 
Охарактеризованы изменения патронов, на-
тяжение спускового крючка, новые особен-
ности стрельбы в финале. Обосновывается 
утверждение, что сложность выполнения 
скоростной стрельбы заключается в точной 
координации прицеливания в центр мишени 
с плавным нажатием на спусковой крючок. 
Определена необходимость разработки ме-
тодики предстартовой подготовки спортсме-
нов. Доказана необходимость совершен-
ствования средств и методов предстартовой 
разминки перед выполнением олимпийского 
упражнения «Скоростная стрельба из писто-
лета». Рекомендованы направления коррек-
ции подготовки спортсменов в соответствии 
с кардинальными изменениями в порядке 
проведения финала.

Petriv O. S. The main differences of 
accomplishment conditions of shooting 
exercise RFP in the training process for 
the XXIX and XXX Olympic Games. Main 
changes and terms of implementation of 
the speed firing an are certain standard 
pistol on five targets which simultaneously 
appear on distance 25 meters. The 
features of such firing are analysed. The 
changes of cartridges, pull of trigger 
hook, new features of firing in a finale, 
are described. Assertion is grounded, 
that complication of implementation of the 
speed firing consists in exact co-ordination 
of aiming in the center of target with 
smooth pressure on a trigger hook. The 
necessity of development of method of 
prelaunch training of sportsmen is certain. 
The necessity of perfection of facilities 
and methods of prelaunch limbering-up 
is well-proven before implementation 
of olympic exercise the «Speed firing 
a pistol». Directions the correction of 
training of sportsmen are recommended 
in accordance with cardinal changes in 
order of leadthrough of finale.
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Вступ.1

На даному етапі розвитку спорту одним із шля-
хів вдосконалення у стрілецьких видах є оптимізація 
техніко-тактичної майстерності.

Актуальність теми визначається, насамперед, 
зростанням конкуренції на спортивній арені у 
швидкісній стрільбі зі стандартного пістолету 
по п’яти мішенях, що одночасно з’являються на 
дистанції 25 метрів. Особливої уваги заслуговує те, 
що у тренувальний процес впроваджуються новітні 
технології реєстрації спортивного результату.

Починаючи з 2005 року, правила виконання 
стрілецької олімпійської вправи «Швидкісна стрільба з 
пістолету» (“Rapid fire pistol “) постійно зазнає суттєвих 
змін, що і спонукало нас до детального аналізу ведення 
стрільби у олімпійській стрілецькій вправі МП-8.

В наукових працях українських вчених [1-3] 
висвітлено загальні закономірності, принципи, 
методи, форми підготовки спортсменів.

Дослідження в яких започатковано розв’язання даної 
проблеми є “Проблеми підвищення якості стрілецько-
спортивної підготовки” (Науковий звіт, № Держреє-
страції 01.95.4000345, Львів, 1995. – 39 с.) та дістало 
подальшого розвитку у роботах [4 -6]. У роботах про-
відних вчених України висвітлені проблеми оптималь-
ного стану «Стрілець-зброя-мішень», моделювання 
тренажерних засобів типу Стрілець-зброя-мішень.

Висвітлюються ключові проблеми науково-
методичного забезпечення та їх вирішення. Впрова-
джуються сучасні методики підготовки спортсменів зі 
стрільби кульової [4, 6]. Дані дослідження доповню-
ють сучасні знання з теорії і методики стрілецького 
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спорту. Зокрема не достатньо досліджені питання спе-
цифіки ведення стрільби у швидкісній стрільбі. 

Науково-дослідною роботою, базовою для підго-
товки та подання статті, є узагальнена тема Зведено-
го плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної 
культури і спорту на 2006-2010 рр. Узагальнена тема: 
Моделювання інтерактивних систем наукового забез-
печення спортивної діяльності людини. Державний 
реєстраційний номер: 0106U012619. 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою роботи було аналіз особливостей стрільби у 

швидкісній стрільбі зі стандартного пістолету по п’яти мі-
шенях, що одночасно з’являються на дистанції 25 метрів.

Результати дослідження.
У 2005 році Міжнародна федерація спортивної 

стрільби ( ISSF – International sport shooting federation) 
вводить кардинальну зміну: швидкісна стрільба з піс-
толету відтепер ведеться не спеціальними вкороченими 
малокаліберними патронами (діаметр кулі 5,6 мм) для 
швидкісної стрільби, а стандартними малокаліберними 
патронами, де заряд пороху суттєво більший. 

Відповідно сила віддачі пістолета від пострілу 
суттєво збільшилась. Пістолети, які до 2005 року ви-
користовувались для швидкісної стрільби і мали у 
своїй конструкції різні пристосування для покращен-
ня швидкострільних характеристик зброї – відійшли 
у минуле. Відтепер швидкісна стрільба ведеться зі 
стандартних спортивних пістолетів і будь-які кон-
структивні пристосування для покращення швидко-
стрільних характеристик зброї заборонені.

Серед конструктивних вдосконалень для покра-
щення швидкострільних характеристик пістолету 
були такі: 
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компенсатор сили віддачі від пострілу, розташова-• 
ний на кінчику стволу; 
отвори у верхній частині стволу для зменшення • 
сили віддачі від пострілу; 
довільна сила натяжіння спускового гачка; • 
напів-ортопедична рукоятка пістолету. • 

З такими пристосуваннями і при вкороченому па-
троні пістолет під час віддачі від пострілу практично 
не підстрибував.

 У 2005 році вимоги щодо сили натяжіння спуско-
вого гачка суттєво змінилися – сила натяжіння тепер 
має бути не менше 1 кілограма, тоді як раніше обме-
жень тут не було.

Усі ці зміни значно ускладнили виконання швид-
кісної стрільби: використання потужніших патронів 
і заборона конструктивних пристосувань для покра-
щення швидкострільних характеристик зброї призве-
ло до збільшення сили віддачі зброї під час пострілу 
– пістолет внаслідок пострілу став суттєво зміщува-
тись, підстрибувати. Сила натяжіння спускового гачка 
в 1 кілограм теж ускладнила виконання влучних по-
стрілів.

Перед початком змагань зброя усіх стрільців пере-
віряється суддями на відповідність правилам змагань. 
Щодо стандартного пістолету існують наступні вимоги:

осьова лiнiя каналу стволу пiстолета, повинна про-• 
ходити над верхньою крапкою перемички кистi руки 
над великим та вказiвним пальцем (коли пiстолет 
перебуває в положеннi для пострiлу); 
максимальнi габарити стандартного спортивно-• 
го пiстолету обмеженi вимiрювальним ящиком з 
внутрiшнiми розмiрами З00×150×50 мм.;
маса з усiм приладдям, включаючи балансувальні • 
обтяжувачi на неспоряджений магазин, не бiльше 
1400 г.;
натяжiння спуску курка не менше 1000 г.;• 
довжина стволу не бiльше 153 мм. Ця довжина • 
вимiрюється вiд дульного зрiзу до торця казенної 
частини (ствол + патронник);
довжина прицiльної лiнiї не бiльше 220 мм. Ця до-• 
вжина вимiрюється мiж оберненою до стрiльця по-
верхнею прицiльної планки та найбiльш високою 
крапкою мушки. 

 Жодна частина рукоятки або приладдя стандартно-
го пiстолету не повинна охоплювати кисть руки. Опо-
ра для долонi повинна виступати пiд кутом не менше 
90 градусів по вiдношенню до вертикальної вісі ру-
коятки. Забороненi будь-якi вигини упору опори для 
долонi i опори для великого пальця i будь-який вигин 
донизу рукоятки зi сторони, протилежної великому 
пальцю. Нiщо не повинно заважати вiльному руху ве-
ликого пальця догори вiд опори. Дозволенi викривленi 
контури рукоятки i задньої частини пiстолета у на-
прямку осi каналу ствола зброї. 

Задня частина рамки пiстолета, що опирається на 
кисть мiж основами великого та вказiвного пальцiв, 
не повинна виступати назад бiльше нiж на 30 мм. 

Зміни у правилах проведення фіналу вправи МП-8.
Дуже суттєві зміни відбулися у проведенні фіна-

лу швидкісної стрільби з пістолету. Фінал – це до-
даткові постріли для 6 кращих за підсумками квалі-
фікації стрільців. До 2005 року у фіналі стріляли дві 

4-секундні серії по 5 пострілів кожна. З 2005 року 
фіналісти виконують чотири 4-секундні серії. Кіль-
кість фіналістів у швидкісній стрільбі з пістолету теж 
змінилась – до 2005 року їх було, як і у всіх інших 
олімпійських вправах кульової стрільби – 8 кращих 
стрільців за підсумками кваліфікації.

З початку 2011 року Міжнародна Федерація Спор-
тивної Стрільби (ISSF) ввела кардинальні зміни у по-
рядок проведення фіналу:

Формат фіналу у стрільбі з швидкострільного піс-
толету.

Нові фінали будуть проходити швидше і в більш 
зрозумілому форматі для глядачів, а також, ми споді-
ваємось, буде багато драматичних моментів по ходу 
спортивної боротьби.

Короткий зміст нового формату фіналу у стрільбі 
зі швидкострільного пістолету:

Будуть застосовуватись три установки по п’ять мі-
шеней, що з’являються. На кожну установку будуть 
призначатись по два стрільця. Всього шість фіналіс-
тів. Відстань між двома стрілецькими позиціями двох 
фіналістів на кожній установці складе 1,5 метра.

У фіналі беруть участь 6 кращих спортовців із ква-
ліфікаційного старту.

Усі попередні результати обнульовуються. Новий 
фінал розроблений з таким розрахунком щоб стрі-
лець, котрий займе перше місце повинен стрільнути 
вісім 4-секундних серій. Це у два рази більше ніж у 
кваліфікаційному старті, рис. 1.

Підрахунок результатів оснований на системі 
«попав»-«не попав» (приблизно як у біатлоні – зрозу-
міло для глядачів). В якості зони попадання встанов-
лена окружність результату «9,7 і більше».

Підготовка фіналістів і пробні постріли повинні 
закінчитись до представлення стрільців.

Початок представлення – початок телетрансляції 
змагань.

Одразу-ж після представлення стрільці займають 
свою позицію і дається команда «Заряджай».

Через хвилину після команди «Заряджай» старший 
суддя лінії вогню називає прізвище першого стрільця 
і після 15 секунд дає команду «Увага». Запалюється 
червоний сигнал і після 7 секунд – зелений. Стрілець 
стріляє 4-секундну серію з 5-ти пострілів.

Після 10-14-секундної паузи суддя називає прізви-
ще другого стрільця. Далі – пауза 15 секунд і команда 

Рис. 1. Нова схематична модель стрільби  
у фіналі на 1 установці:

1 – стрілецьке місце № 1;
2 – стрілецьке місце № 2;
3 – світлофори.

1   

Мішенна установка

2   

3   
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«Увага». І так продовжується поки всі 6 стрільців не 
відстріляють свою 4-секундну серію з 5-ти пострілів.

У випадку якщо стрілець не встиг зробити п’ятий 
постріл за відведений на серію час (4 секунди) йому 
призначається штраф в одне очко. Допускається одна 
«дозволена» затримка і одразу ця серія перестрілю-
ється. Два очки штрафу за «недозволену» затримку.

У фіналі після четвертої серії починається визна-
чення кращого стрільця. За результатами чотирьох 
серій стрілець, що займає 6-е місце відходить. 5-ий 
гірший стрілець відходить після п’ятої серії і 4-ий 
після шостої серії. У випадку однакового результату 
перестрілка призначається негайно.

Володар бронзової медалі визначається після 7-ої 
серії. Восьма фінальна серія визначає володарів золо-
тої та срібної медалей.

Додаткові коментарі:
Треба пояснити, що після того, як стрілець від-

стріляє одну 4-секундну серію, йому зараховується 5 
очок у випадку, коли всі пробоїни опиняться всереди-
ні «9,7» зони мішені. Ця зона має радіус 64,8 мм. І 
відповідно менше очок при кожному «промаху». Мак-
симальний результат переможця може бути 5х8=40 
очок. В Мюнхені переможець Леонід Єкімов набрав 
31 очко (друге місце було 28).

Дані фінали, на думку розробників, сприяють 
створенню напружених моментів, оскільки учасники 
змагань борються за можливість залишитись у зма-
ганні і зайняти лідируючу позицію. Лідери постійно 
змінюються, що викликає бурю емоцій.

Основні відмінності з попереднім порядком вико-
нання фіналу:
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попередні результати стрільби (кваліфікаційні) об-• 
нульовуються;
підрахунок результату іде не з десятими долями • 
очка, а на попадання в окружність на мішені, яка 
дорівнює окружності в 9 цілих і 7 десятих очка;
призери тепер виконуватимуть у два рази більше • 
серій – 8;
фіналісти стріляють по черзі по одному. Раніше • 
стріляли всі разом;
тепер в одну установку з п’яти мішеней стріляють 2 • 
стрільця. Раніше у кожного стрільця була своя уста-
новка.

У зв’язку з такими кардинальними змінами виникла 
необхідність переглянути, вдосконалити засоби та ме-
тоди передстартової розминки перед виконанням олім-
пійської вправи «Швидкісна стрільба з пістолету».

Висновки.
На підставі проведеного аналізу нових умов вико-

нання фінальної стрільби в олімпійській вправі МП-8 
грунтується твердження, що складність виконання 
швидкісної стрільби полягає у тому, що необхідно 
точно зкоординувати прицілювання в центр мішені з 
плавним натисканням на спусковий гачок.

Визначено необхідність розробки методики пе-
редстартової підготовки спортсменів зі швидкісної 
стрільби з пістолету по п’яти мішенях, що з’являються 
на дистанції 25 метрів.

Перспективи подальших досліджень у даному 
напрямку полягають у обґрунтуванні методики пе-
редстартової підготовки спортсменів зі швидкісної 
стрільби з пістолету по п’яти мішенях, що з’являються 
на дистанції 25 метрів.




