
NAZWA TORU

LICZBA I RODZAJ CELÓW
6 tarcz IDPA, 3 tarcze NO-SHOOT

MINIMALNA ILOŚĆ STRZAŁÓW
24

POZYCJA STARTOWA
Siedząc w wyznaczonym miejscu

KONDYCJA BRONI
Rozładowana. Broń i magazynki leżą na stole.

SYGNAŁ STARTOWY
Sygnał dźwiękowy timera

PROCEDURA

WYMAGANIA DOTYCZĄCE BRONI
otwarte przyrządy celownicze

PUNKTACJA

KĄTY BEZPIECZEŃSTWA

Desert shield                                                                                  
         Tor pistoletowy

Po sygnale startowym załadować broń, przemieścić się do 
pierwszego pola, ostrzelać cele papierowe dwukrotnie, 
przemieścić się do drugiego pola, skąd znów ostrzelać te same 
cele dwukrotnie. Wymagana zmiana magazynka.

DOPUSZCZONA AMUNICJA I SPOSÓB 
ŁADOWANIA

Amunicja centralnego zapłonu w kalibrze do 12 mm. Ładowanie 
magazynków maksymalnie po 15 szt. 

Decyduje czas pokonania toru plus sekundy karne: A +0s. C 
+1,5s. D +3s. MISS +5s. NO-SHOOT + 5s. Nieostrzelanie celu + 
20s.

Maksymalny kąt odchylenia w kierunku lewo, prawo wynosi 90 
stopni mierzony od przodu zawodnika ustawionego dokładnie w 
kierunku środka strzelnicy (kulochwytu); Kąt pionowy 
ograniczony jest wysokością kulochwytu



NAZWA TORU

LICZBA I RODZAJ CELÓW
12 tarcz IDPA, 4 tarcze NO-SHOOT

ILOŚĆ STRZAŁÓW
6 ze strzelby (ilość ograniczona) + z pistoletu min. 13

POZYCJA STARTOWA
Leżąc w wyznaczonym miejscu

KONDYCJA BRONI

SYGNAŁ STARTOWY
Sygnał dźwiękowy timera

PROCEDURA

WYMAGANIA DOTYCZĄCE BRONI
otwarte przyrządy celownicze

PUNKTACJA

KĄTY BEZPIECZEŃSTWA

Umm Kasr                                                                                         
 Tor strzelbowo - pistoletowy

Strzelba: załadowana - PUSTA KOMORA.                                         
Pistolet: ROZŁADOWANA. Broń i magazynki leżą osobno w  
wyznaczonym miejscu. ŁADOWANIE NA KOMENDĘ SĘDZIEGO, 
POD JEGO NADZOREM!

Po sygnale startowym wstać, ostrzelać ze strzelby przez okno 6 
widocznych celów , odłożyć rozładowaną broń na wyznaczone 
miejsce z otwartą komorą lub rozładowaną i zabezpieczoną.         
 Załadować pistolet, ostrzelać pozostałe cele papierowe 
dwukrotnie oraz cel metalowy, który uruchamia kiwak. 
Wszystkie cele ostrzeliwujemy w kolejności ukazywania się ich 
podczas przebiegu na torze. Magazynki, których zawodnik nie 
umieści przed startem w wyznaczonym miejscu, nie mogą być 
użyte po sygnale startowym.

DOPUSZCZONA AMUNICJA I SPOSÓB 
ŁADOWANIA

Strzelba: breneka, maksymalnie 6 szt.                                                
 Pistolet: Amunicja centralnego zapłonu w kalibrze do 12 mm. 
Ładowanie magazynków maksymalnie po 15 szt. 

Decyduje czas pokonania toru plus sekundy karne: A +0s. C 
+1,5s. D +3s. MISS +5s. NO-SHOOT + 5s. Nieostrzelanie celu + 
20s.

Maksymalny kąt odchylenia w kierunku lewo, prawo wynosi 90 
stopni mierzony od przodu zawodnika ustawionego dokładnie  
w kierunku środka strzelnicy (kulochwytu); Kąt pionowy 
ograniczony jest wysokością kulochwytu



NAZWA TORU

LICZBA I RODZAJ CELÓW
10 tarcz IDPA, 6 tarcz NO-SHOOT

MINIMLNA ILOŚĆ STRZAŁÓW
12 z pistoletu + 8 z karabinu

POZYCJA STARTOWA
Stojąc w wyznaczonym miejscu

KONDYCJA BRONI

SYGNAŁ STARTOWY
Sygnał dźwiękowy timera

PROCEDURA

WYMAGANIA DOTYCZĄCE BRONI

PUNKTACJA

KĄTY BEZPIECZEŃSTWA

Ar-Rumajla                                                                                      
  Tor pistoletowo - karabinowy

Pistolet: załadowana                                                                             
Karabin: magazynek podpięty, KOMORA PUSTA, broń 
zabezpieczona. ŁADOWANIE NA KOMENDĘ SĘDZIEGO, POD 
JEGO NADZOREM!

Po sygnale startowym, ostrzelać z pistoletu podwójnie  6 celów  
w kolejności ukazywania się ich podczas przebiegu na torze. Po 
minięciu drzwi rozładować pistolet, oddać strzał kontrolny w 
bezpiecznym kierunku i położyć broń w określonum miejscu na 
stoliku nr 1. Następnie przemieścić się do stolika nr 2 i z 
wyznaczonego obszaru ostrzelać podwójnie pozostałe 4 cele z 
karabinu.

DOPUSZCZONA AMUNICJA I SPOSÓB 
ŁADOWANIA

Amunicja centralnego zapłonu w kalibrze do 12 mm. Ładowanie 
magazynków maksymalnie po 15 szt. - pistolet, 20 szt. - karabin 

Pistolet: otwarte przyrządy celownicze, Karabin: otwarte 
przyrządy celownicze lub optyczne z powiększeniem 
maksymalnie x4

Decyduje czas pokonania toru plus sekundy karne: A +0s. C 
+1,5s. D +3s. MISS +5s. NO-SHOOT + 5s. Nieostrzelanie celu + 
20s.

Maksymalny kąt odchylenia w kierunku lewo wynosi 90 stopni / 
w prawo 0 stopni, mierzony od przodu zawodnika ustawionego 
dokładnie w kierunku środka strzelnicy (kulochwytu); Kąt 
pionowy ograniczony jest wysokością kulochwytu
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