
Tactical Shooter III - 2021

Zawody strzelecko taktyczne
Shooting Drill Academy organizuje zawody otwarte w dniach 2-3 października 2021 na Strzelnicy 
JKS UR k. Jawora (patrz – https://goo.gl/maps/5WLw8MFPrkM2). 

Wyniki zawodów zostaną ogłoszone na miejscu w dniu zawodów.

UCZESTNICTWO

Uczestniczyć w zawodach może każdy. Ograniczenia są co do uczestnictwa w konkretnych 
konkurencjach. Szczegóły poniżej w opisie każdej z rywalizacji. Nie jest konieczna licencja 
zawodnicza PZSS, zawody nie wliczają się do startów PZSS.

Każda osoba uczestnicząca w zawodach musi znać przepisy, zasady bezpieczeństwa posługiwania 
się bronią oraz regulamin strzelnicy (do zapoznania się na miejscu).

W konkurencjach taktycznych obowiązuje następujący przebieg:

Na komendę „Na linię wyjściową” zawodnik staje na linii wyjściowej (LW).

Ładowanie broni może nastąpić dopiero na linii otwarcia ognia (LOO).

Miejsca ładowania magazynków i przygotowania sprzętu do konkurencji opisane jest poniżej w 
opisie poszczególnych konkurencji.

Po skończeniu strzelań przed zejściem ze stanowiska broń musi być skontrolowana przez sędziego i
schowana do kabury lub odłożona na stolik (szczegóły przy opisach konkurencji).

W konkurencji sprawnościowej obowiązuje następujący przebieg:

Na komendę „Na stanowiska” zawodnik staje w wyznaczonym przez sędziego miejscu. Na 
komendę „Start” zawodnik rozpoczyna konkurencje zgodnie ze schematem podanym w opisie 
konkurencji sprawnościowej.

KLASYFIKACJE

W zawodach prowadzona jest klasyfikacja indywidualna, oddzielna dla każdej konkurencji. W 
przypadku równej ilości punktów w poszczególnych konkurencjach o wyższym miejscu decyduje 
dogrywka.

NAGRODY

We wszystkich konkurencjach za I miejsce rozdane zostaną statuetki, za II i III miejsce dyplomy.

ZGŁOSZENIA

• Zgłoszenia: przed zawodami, oraz w dniu zawodów (wówczas bez gwarancji wzięcia 
udziału w zawodach).

• SDA może ustalić górne limity ilości osób.

https://goo.gl/maps/5WLw8MFPrkM2


• Jeśli Sędzia nie ustala kolejności robią to Zawodnicy między sobą, jednak nie daje to 
Zawodnikom prawa oczekiwania, że zawody zostaną przedłużone.

• Zawodnicy mogą powtarzać start, jeśli nie spowoduje to utrudnień w starcie zawodników, 
którzy jeszcze nie strzelali tego dnia.

• Jedynie osoby, które wcześniej zgłosiły chęć uczestnictwa mają gwarancję wzięcia udziału 
w zawodach. Osoby zgłaszające chęć uczestnictwa w dniu zawodów wezmą udział w miarę 
pozostałego czasu i amunicji.

KOSZTY UCZESTNICTWA

Koszty startowego pokrywają zainteresowani uczestnictwem zawodnicy zgodnie z cennikiem:

Wpisowe za dwa dni zawodów wynosi 100zł + cena poszczególnych konkurencji (cena podana 
przy opisach konkurencji poniżej). Za jeden dzień 50zł.

ZWROTY I REZYGNACJE

W przypadku rezygnacji ze startu zostaje zwrócona kwota pomniejszona o kwotę wpisowego oraz o
koszt koszulki, jeżeli była zamówiona. Koszulkę będzie można odebrać osobiście, lub zostanie 
wysłana po opłaceniu kosztów wysyłki 15zł.

SPRAWY RÓŻNE

• Zawodnicy mogą korzystać z własnej broni, amunicji i oporządzenia o ile spełnia warunki 
podane w opisie konkurencji.

• Osobom nie posiadającym własnej broni, amunicji i oporządzenia SDA zapewnia wszystkie 
niezbędne środki do odbycia konkurencji.

• Prawo interpretacji niniejszego regulaminu i przepisów strzeleckich przysługuje sędziemu 
głównemu zawodów. Zawodnik ma prawo złożyć pisemny protest w czasie nie późniejszym 
niż 10 minut od ukończenia konkurencji. Do protestu musi być dołączona opłata w 
wysokości 100 zł. W przypadku uznania protestu, wpłacone wadium podlega zwrotowi.

• Zawody mogą zostać przesunięte na inny termin w przypadku wyjątkowo niesprzyjającej 
aury lub ograniczenia w dostępności do strzelnic z uwagi na pandemię.

• Ze względu na charakter zawodów oceniana jest również taktyka. W konkurencji Final 
Masacre tabela ocen taktyki znajduje się w opisie konkurencji. W konkurencjach PT i KT 
można otrzymać ujemne punkty za rażące błędy taktyczne. 

• Rażące błędy taktyczne oznaczają błędy wynikające z ignorowania zagrożenia 
wynikającego z sytuacji taktycznej. Przykładowo eksponowanie swojej sylwetki w świetle 
widzenia celu (ignorowanie celów), brak wykorzystywania osłon bądź zmniejszania 
sylwetki, bieganie pomiędzy nieostrzelanymi celami.

KONKURENCJE STRZELECKIE

Pistolet taktyczny - PT,

• Cena: 30zł
• Broń: Pistolet centralnego zapłonu z mechanicznymi przyrządami celowniczymi otwartymi 

lub zamkniętymi.
• Amunicja: 10 sztuk przeznaczonej do wykorzystywanej broni.
• Wyposażenie: pas, ładownica, worek zrzutowy, maska pgaz, ochronniki słuchu, okulary 

ochronne.
• Oceniane są trafienia i czas.



• Za rażące błędy taktyczne doliczany jest czas 5s za każdy błąd.
• Za ostrzelanie celów „no shoot” -2pkt. (w tym przypadku cele do ostrzelania są oznaczone 

cyfrą 3, pozostałe są celami „no shoot”).
• Cele: tarcze papierowe i metalowe.
• Cel metalowy liczony jest za 5 punktów.
• Cel papierowy liczony jest zgodnie z punktacją na tarczy.
• Jeżeli cel ma więcej niż jedno trafienie brane jest pod uwagę trafienie z wyższą punktacją.
• Wynikiem zawodów jest wartość obliczona na podstawie uzyskanych punktów i czasu 

przebiegu w sekundach według wzoru 7*pkt-czas.
• Schemat układu tarcz i przebiegu patrz Załącznik 1.

Karabinek taktyczny - KT,

• Cena: 40zł
• Broń: Karabinek centralnego zapłonu z mechanicznymi przyrządami celowniczymi 

otwartymi lub zamkniętymi.
• Amunicja: 10 sztuk  przeznaczonej do wykorzystywanej broni..
• Wyposażenie: pas, ładownica, worek zrzutowy, ochronniki słuchu, okulary ochronne.
• Wyposażenie do przejęcia na torze: atrapa granatu
• Oceniane są trafienia i czas.
• Czas karny będzie doliczany za rażące błędy taktyczne
• Cele tarcze papierowe.
• Jeżeli cel ma więcej niż jedno trafienie brane jest pod uwagę trafienie z wyższą punktacją.
• Wynikiem zawodów jest wartość obliczona na podstawie uzyskanych punktów i czasu 

przebiegu w sekundach według wzoru 7*pkt-czas.
• Schemat układu tarcz i przebiegu patrz Załącznik 2.

Konkurencja sprawnościowa.
• Wymagania: może wziąć udział każdy, komu stan zdrowia pozwala na wysiłek fizyczny.
• Cena: 10zł
• Wyposażenie: Wygodny ubiór. Zalecane długie nogawki i rękaw, oraz wysokie buty.
• W klasyfikacji liczony jest czas przejścia.
• Schemat toru patrz Załącznik 3.

Final masacre

• Cena: 260zł
• Broń: Dwa karabinki centralnego zapłonu z mechanicznymi przyrządami celowniczymi 

otwartymi lub zamkniętymi, jeden pistolet centralnego zapłonu z mechanicznymi 
przyrządami celowniczymi otwartymi lub zamkniętymi, karabinek ASG.

• Amunicja: kbk 30 sztuk, pistolet 20 sztuk, ASG pełny magazynek. Amunicja przeznaczona 
do wykorzystywanej broni.

• Zapisani zawodnicy otrzymają mailem godzinę swojego startu. Szacowany czas na 
zawodnika 30minut.

• Wyposażenie: Zgonie z opisem w załączniku.
• Zalecane obuwie ponad kostkę (mniejsze ryzyko skręcenia).
• Oceniane są trafienia, taktyka i czas.
• Zostaną użyte środki pozoracji pola walki.

• Wykorzystana zostanie maska przeciw gazowa, opaska uciskowa, nosze.

https://www.sdacademy.wroclaw.pl/tactical-shooter


• Broń: karabinek, pistolet.

• Punktacja dla ostrej amunicji:

• Cele: tarcze papierowe, tarcze metalowe (wyłącznie na pistolet), w tym cele których 
nie można ostrzelać „no shoot”(trafienie oznacza ujemne punkty).

• Metalowy cel 5 punktów.

• Papierowy cel (zdobyte punkty na tarczy).

• Trafiony cel „no shoot” minus 10 punktów.

• Trafienie celu metalowego z karabinka minus 10 punktów.

• Punktacja dla amunicji ASG:

• Cele: tarcze papierowe

• Trafienie w cel 5 punktów.

• Brak trafienia 0 pkt.

• Brak strzału w odpowiednim czasie -5pkt.

• Trafienie statysty -20 pkt. - obok celu dla ASG będzie statysta z ASG który zareaguje
jak zobaczy zawodnika. Należy odpowiednio szybko strzelić do tarczy obok statysty.

• Taktyka, przykłady: prawidłowe wykorzystanie osłon, dobór postawy strzeleckiej, sposób 
zmiany postawy strzeleckiej, zmiana broni, wymiana magazynka, wykorzystanie maski 
pgaz, wykorzystanie granatów, chwyt karabinka dobrany do sytuacji, dopasowanie tempa 
działania, wykorzystanie technik strzelania w ruchu, wykorzystanie opaski uciskowej, 
transport rannych. Punkty zależne od poprawności wykonania oraz dobrania elementu 
taktyki,

• Układ celów pozostaje nieznany.

• Jeżeli cel ma więcej niż jedno trafienie brane jest pod uwagę trafienie z wyższą punktacją.
• Opis sytuacyjny i schemat toru patrz załącznik .
• Punktacja finalna obliczana według wzoru: 10*Pkt-Czas.

Taktyka punktacja:

Stage 1 – podejście do pierwszej osi.

Podejście 5 3 0 Przykłady błędów: niezachowanie adekwatnej gotowości bojowej, 
niezachowanie właściwego kąta podejścia, narobienie hałasu

Wejście 5 3 0 Przykłady błędów: Nie sprawdzenie wejścia, niewykorzystanie 
zaskoczenia, brak gotowości bojowej.

Dobór celów 5 3 0 Przykłady błędów: Likwidacja celów dalekich będąc wystawionym 
na cele bliższe, niezauważanie celów.

Wykorzystanie 
osłon

5 3 0 Przykłady błędów: Nadmierne wystawanie zza osłony, nie 
wykorzystanie w ogóle osłony, przy braku osłony brak 
zmniejszania sylwetki.

Dynamika 5 3 0 Przykłady błędów: Opieszałe przemieszczanie od osłony do osłony,
nadmierna szybkość wbiegając pomiędzy cele, opieszałość na 



bezpiecznym terenie.

Wyjście 5 3 0 Przykłady błędów: Wyjście z obiektu bez sprawdzenia, nie 
zachowanie właściwej gotowości bojowej podczas opuszczania 
obiektu.

Stage 2 – pierwsza oś
Podejście 5 3 0 Przykłady błędów: niezachowanie adekwatnej gotowości bojowej, 

niezachowanie właściwego kąta podejścia, narobienie hałasu

Wejście 5 3 0 Przykłady błędów: Nie sprawdzenie wejścia, niewykorzystanie 
zaskoczenia, brak gotowości bojowej.

Dobór celów 5 3 0 Przykłady błędów: Likwidacja celów dalekich będąc wystawionym 
na cele bliższe, niezauważanie celów.

Wykorzystanie 
osłon

5 3 0 Przykłady błędów: Nadmierne wystawanie zza osłony, nie 
wykorzystanie w ogóle osłony, przy braku osłony brak 
zmniejszania sylwetki.

Dynamika 5 3 0 Przykłady błędów: Opieszałe przemieszczanie od osłony do osłony,
nadmierna szybkość wbiegając pomiędzy cele, opieszałość na 
bezpiecznym terenie.

Wyjście 5 3 0 Przykłady błędów: Wyjście z obiektu bez sprawdzenia, nie 
zachowanie właściwej gotowości bojowej podczas opuszczania 
obiektu.

Stage 3 – druga oś
Podejście 5 3 0 Przykłady błędów: niezachowanie adekwatnej gotowości bojowej, 

niezachowanie właściwego kąta podejścia, narobienie hałasu

Wejście 5 3 0 Przykłady błędów: Nie sprawdzenie wejścia, niewykorzystanie 
zaskoczenia, brak gotowości bojowej.

Dobór celów 5 3 0 Przykłady błędów: Likwidacja celów dalekich będąc 
wystawionym na cele bliższe, niezauważanie celów.

Wykorzystanie 
osłon

5 3 0 Przykłady błędów: Nadmierne wystawanie zza osłony, nie 
wykorzystanie w ogóle osłony, przy braku osłony brak 
zmniejszania sylwetki.

Dynamika 5 3 0 Przykłady błędów: Opieszałe przemieszczanie od osłony do 
osłony, nadmierna szybkość wbiegając pomiędzy cele, opieszałość
na bezpiecznym terenie.

Wyjście 5 3 0 Przykłady błędów: Wyjście z obiektu bez sprawdzenia, nie 
zachowanie właściwej gotowości bojowej podczas opuszczania 
obiektu.

Stage 4 – trzecia oś
Podejście 5 3 0 Przykłady błędów: niezachowanie adekwatnej gotowości bojowej, 

niezachowanie właściwego kąta podejścia, narobienie hałasu

Wejście 5 3 0 Przykłady błędów: Nie sprawdzenie wejścia, niewykorzystanie 
zaskoczenia, brak gotowości bojowej.



Dobór celów 5 3 0 Przykłady błędów: Likwidacja celów dalekich będąc 
wystawionym na cele bliższe, niezauważanie celów.

Wykorzystanie 
osłon

5 3 0 Przykłady błędów: Nadmierne wystawanie zza osłony, nie 
wykorzystanie w ogóle osłony, przy braku osłony brak 
zmniejszania sylwetki.

Dynamika 5 3 0 Przykłady błędów: Opieszałe przemieszczanie od osłony do 
osłony, nadmierna szybkość wbiegając pomiędzy cele, opieszałość
na bezpiecznym terenie.

Wyjście 5 3 0 Przykłady błędów: Wyjście z obiektu bez sprawdzenia, nie 
zachowanie właściwej gotowości bojowej podczas opuszczania 
obiektu.

Dodatkowe na całym przebiegu:
Maska pgaz 5 3 0 Przykłady błędów: Pozostawienie otwartych oczu po wykryciu 

skażenia, nie wstrzymanie oddechu po wykryciu skażenia.

Ewakuacja 
rannego 1

5 3 -10 5 pkt – ewakuacja zakończona sukcesem z prawidłowym 
umieszczeniem rannego na noszach
3pkt – ewakuacja zakończona sukcesem z problemami podczas 
umieszczania rannego na noszach lub podczas ewakuacji.
-10 pkt – brak ewakuacji rannego.

Bonus 5pkt.

Ewakuacja 
rannego 2

5 - -10 5 pkt – ewakuacja zakończona sukcesem.
-10 pkt – brak ewakuacji rannego.

Użycie opaski 
uciskowej

5 3 0 Przykładowe błędy. Brak ucisku, niewłaściwe lub nieskuteczne 
założenie opaski. Przy braku ucisku przekroczenie czasu 2min.

Wykorzystanie 
mapy

5 0 - 5pkt – odczyt współrzędnych z dokładnością do 8 cyfr MGRS.
0pkt – nieodczytanie współrzędnych lu b podanie mniejszej 
dokładności.

Granat 
rozpryskowy

10 5 0 10pkt – wykorzystanie na obsadzone stanowisko przeciwnika z 
trafieniem do stanowiska i zabezpieczeniem siebie.
5pkt – wykorzystanie na pojedynczego przeciwnika na 
nieobsadzonym stanowisku, lub wystawiając się na odłamki
0pkt – niewykorzystanie granatu. Brak trafienia do stanowiska.

Granat dymny 5 3 0 5pkt – Wykorzystanie zasłony dymnej przy otwartej przestrzeni w 
celu podejścia przeciwnika.
3pkt – wykorzystanie zasłony dymnej w sposób utrudniający 
zawodnikowi działanie, lub gdy jego wykorzystanie było 
nadmiarowe.
0pkt – niewykorzystanie zasłony dymnej lub wykorzystanie w 
sposób utrudniający zawodnikowi działanie lub nie stanowiące 
faktycznej zasłony.

Granat replika 8 3 0 8pkt – trafienie w okno z biegu przed wyznaczoną linią i padając 
na ziemię bądź dobiegając za osłonę.
3pkt – trafienie w okno.
0pkt – brak trafienia.

Reakcja na granat 5 0 -10 5pkt – prawidłowa reakcja poprzez ucieczkę i ukrycie za osłoną 



lub po ucieczce zaleganie na ziemi tyłem do granatu z rękami na 
głowie.
0pkt – brak zrealizowania jednego z elementów reakcji na granat.
-10pkt – brak reakcji lub dobór techniki nie dający osłony.

Załącznik 1. „Zajęty budynek”

Sytuacja:
Grupa uzbrojonych napastników po wydostaniu się z obławy opanowała niewielką konstrukcję w 
miejscowości Jawor. Twój pododdział został wyznaczony do obezwładnienia napastników w 
przypadku niepowodzenia negocjacji i wezwań do poddania.

Zadanie:
W przypadku braku dobrowolnego poddania się napastników wejście i obezwładnienie 
przeciwnika.

Sposób wykonania zadania:
Sprawdzenie pomieszczeń w masce pgaz. W miejscu oznaczonym jako „miejsce postrzału”, w 
słabszą rękę bierzemy dostępny tam ciężarek (~15kg) i dalej idziemy z nim strzelając jedną ręką.
Tarcze oznaczone numerem 3 leżą w Twoim sektorze. Tarcze z innymi cyframi leżą w sektorach 
innych członków pododdziału i oni mają zadanie się nimi zająć. Każdy cel wystarczy trafić 
jednokrotnie.

Zabezpieczenie logistyczne:
Pistolet i dwa magazynki z losowo rozłożonymi nabojami.

Sygnały:
Sygnał timera oznacza rozpoczęcie akcji.
„Przerwij ogień” - Natychmiastowe zaprzestanie działań





Załącznik 2. „Stanowisko ogniowe”

Sytuacja:
Twoja grupa rozpoznawcza kierująca napadem na obiekt przeciwnika została zablokowana przez 
silne stanowisko ogniowe przeciwnika. Będąc w zabezpieczeniu tylnym udało ci się uniknąć 
oskrzydlenia.

Zadanie:
Twoim zadaniem jest likwidacja za pomocą granatu stanowiska ogniowego przeciwnika, zanim 
przybędą posiłki przeciwnika. Granat należy pozyskać na polu walki.

Sposób wykonania zadania:
Przejść wzdłuż budynku, żeby przedostać się przez oznaczone niskie przejście. Przebić się do grupy
przeciwników, koło których, leży granat i z jego pomocą zlikwidować stanowisko ogniowe. 
Stanowisko ogniowe jest wyposażone w karabin maszynowy, więc będąc w jego pobliżu należy 
poruszać korzystając z osłon. Każdy cel wystarczy trafić jednokrotnie.

Zabezpieczenie logistyczne:
Karabinek i 2 magazynki z nieznanym rozkładem amunicji
Atrapa granatu umieszczona na torze

Sygnały:
Sygnał timera oznacza rozpoczęcie akcji.



Załącznik 3. Tor sprawnościowy.
Schemat toru będzie dostępny na stronie zawodów pod adresem 
https://www.sdacademy.wroclaw.pl/tactical-shooter.

Załącznik 6. „Final masacre”

Sytuacja:
Wraz z pododdziałem masz pomóc ludności w spacyfikowanej wiosce. Na miejscu cywile i 
zakładnicy.

Siły przeciwnika:
Nie więcej niż 20.

https://www.sdacademy.wroclaw.pl/tactical-shooter


Siły własne:
TY i napotkani koledzy.

Zadanie:
Twoim zadaniem jest przejść przez wioskę eliminując przeciwnika który ją spacyfikował.

Sposób wykonania zadania:
Startujesz z LW z repliką kbk. Należy przedostać się przez zapory inżynieryjne w rejon wioski. 
Dalej wyszukiwać potencjalnych napastników oraz rannych kolegów i więzionych zakładników 
którym należy pomóc. Rannych należy natychmiast ewakuować do punkty ewakuacji medycznej. 
Przed wejściem do pomieszczeń zamieniasz pod kontrolą sędziego replikę na prawdziwą broń. 
Broń pozostawiasz przejrzaną i zabezpieczoną w oznaczonym miejscu na końcu toru i zabierasz 
replikę.

Zabezpieczenie logistyczne:
Broń długa i krótka z magazynkami.
Magazynki są załadowane. Jeden do wzięcia na trasie.
Granaty rozpryskowy i dymny.
Maska pgaz.
Opaska uciskowa.
Na trasie nosze.

Sygnały:
„Naprzód” - rozpoczęcie zadania
„Przerwij ogień” - Natychmiastowe zaprzestanie działań
„Granat” - granat przeciwnika
„Gaz” - konieczność użycia maski pgaz.

Schemat toru będzie dostępny na stronie zawodów pod adresem 
https://www.sdacademy.wroclaw.pl/tactical-shooter.

Program:
Dzień pierwszy:
9:00
Karabinek taktyczny.

11:00
Pistolet taktyczny.

13:00
Tor sprawnościowy.

15:30
Zakończenie pierwszego dnia zawodów i dekoracje zwycięzców.

Dzień drugi:
Final masacre.
9:00 – start pierwszego zawodnika. Kolejni zawodnicy startują co pół godziny. Każdy zawodnik 
otrzyma drogą mailową godzinę swojego startu.

16:00 
Zakończenie drugiego dnia zawodów i dekoracje zwycięzców.
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