
OPIS TORÓW: 
 
 

Tor 2gun (Strzelba + pistolet):  

Strzelba: 6 celów metalowych, 6 N/S  
Pistolet: 9 tarcz IDPA, 9 N/S 
 
Cel N/S: Cel o kolorze innym niż wylosowany. 
 
Minimalna liczba strzałów z pistoletu: 18 
Minimalna liczba strzałów ze strzelby: 6 

Magazynki pistoletowe załadowane 10 szt. amunicji  

 

Pozycja startowa: Stojąc tyłem do stolika „A”, odwrócenie się dopiero po 
sygnale timera, rozładowana strzelba na stoliku „A”, naboje do strzelby w 
ładownicy (własna lub zapewniona przez organizatora), rozładowany pistolet oraz 
załadowane magazynki znajdują się na stoliku „B”. 

Procedura startowa: Po sygnale timera odwrócić się i sprawdzić kolor celów do 
ostrzelania (kartonik o kolorze celów leżący na stoliku „A”, kładziony losowo przed 
startem przez sędziów), załadować i przeładować strzelbę po czym ostrzelać cele 
metalowe o kolorze kartonika leżącego na stoliku „A”.  
 
Odłożyć rozładowaną strzelbę do beczki, przemieścić się do stolika „B”, sprawdzić 
kolor tarcz do ostrzelania (kartonik o kolorze tarcz leżący na stoliku „B”), 
załadować i przeładować pistolet po czym ostrzelać (co najmniej dwukrotnie) 
tarcze koloru kartonika leżącego na stoliku „B”. 
 
 
Wymiana magazynka w dowolny sposób. 
Ostatni strzał kończy przebieg.  
Kąty bezpieczeństwa: 90’ lewo i prawo do głównego kulochwytu, górna część 
kulochwytu głównego. 

 

 

 



Tor 2gun (Karabin + Pistolet):  

Karabin: 12 tarcz IDPA, 2 N/S  
Pistolet: 8 tarcz IDPA, 2 N/S 

Minimalna liczba strzałów z karabinu: 24 
Minimalna liczba strzałów z pistoletu: 16 

Magazynki karabinowe załadowane po 15 szt. amunicji  
Magazynki pistoletowe załadowane po 10 szt. amunicji  

 

Pozycja startowa: leżąc na materacu (Boks „A”) twarzą do głównego 
kulochwytu, rozładowany karabin oraz załadowane magazynki do karabinu 
znajdują się na materacu, rozładowany pistolet oraz załadowane magazynki na 
stoliku stojącym koło boksu „C”. 

Procedura startowa: Po sygnale timera załadować i przeładować broń po czym 
ostrzelać (co najmniej dwukrotnie) tarcze T1 – T4 z pozycji leżącej. Następnie 
przemieścić się do boksu „B” i ostrzelać tarcze T5 – T8 z pozycji klęczącej. 
Następnie przemieścić się do boksu „C” i ostrzelać tarcze T9 – T12 z pozycji 
stojącej.  
 
Odłożyć rozładowany karabin do beczki, załadować i przeładować pistolet po czym 
ostrzelać (co najmniej dwukrotnie) tarcze T13 – T20 w kolejności pojawiania się. 
 
Wymiana magazynka w dowolny sposób. 
Ostatni strzał kończy przebieg. 
Kąty bezpieczeństwa: 45’ lewo i prawo do głównego kulochwytu, górna część 
kulochwytu głównego. 


