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Organizator: 

Głównym Organizatorem Zawodów „EXPERT TACTICAL BATTLEGROUND” jest Klub Strzelecki EXPERT 

LOK Jaworzno 

Cel Zawodów: 

Celem zawodów jest propagacja strzelectwa taktyczno-bojowego. 

Rejestracja: 

Rejestracja zawodników odbywać się będzie za pomocą formularza opublikowanego na stronie portalu 

https://expert.jaworzno.pl/  w zakładce “Rezerwacja Zawodów”. 

Liczba zawodników:  

Z przyczyn organizacyjnych liczba zawodników została ograniczona do 40. Zawodnicy startują w dwóch 

grupach (po 20 zawodników): Alpha (start godzina 9.00), Bravo (start godzina 12.00). Podział na składy 

nastąpi w dniu zawodów. 

Opłata startowa: 

Opłatę  startową  w  wysokości  200  zł  należy  uiścić  podczas rezerwacji miejsca na stronie 

internetowej Klubu poprzez operatora Przelewy24 dostępnego w czasie rejestracji na zawody. 

Dokonanie opłaty startowej gotówką do kasy organizatora w dniu zawodów jest możliwe wyłącznie w 

sytuacji, gdy dostępne będą wolne miejsca w poszczególnych składach. Wysokość opłaty startowej w 

takim wypadku wynosi 250 zł. 

Uczestnictwo w zawodach: 

W zawodach uczestniczyć mogą:  

 zawodnicy posiadający aktualną licencją Zawodniczą Polskiego Związku Strzelectwa 
Sportowego;  

 żołnierze i funkcjonariusze służb państwowych RP;  
 myśliwi; 
 osoby fizyczne posiadające stosowne pozwolenia w zakresie posiadania broni palnej. 
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1. PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA 

1.1. Zawodnik musi przestrzegać regulaminu strzelnicy, oraz bezpieczeństwa wszystkich osób 

przebywających na strzelnicy. 

1.2. Broń musi pozostawać rozładowana podczas całych zawodów z wyjątkiem bezpośredniego 

nadzoru obsługi sędziowskiej zawodów w trakcie przebiegu. 

1.3. W strefie bezpieczeństwa zawodnicy mogą posługiwać się jedynie rozładowaną bronią. 

Wszelkie czynności manipulacyjne (poza przebiegiem) wykonywane mogą być tylko w wyżej 

wymienionej strefie. 

1.4. Przenoszenie karabinów, strzelb oraz pistoletów: 

1.4.1.  Jeżeli karabiny i strzelby nie są przenoszone w pudełkach lub pokrowcach, to ich lufy 

muszą być skierowane w dół lub w górę z widoczną flagą bezpieczeństwa. 

1.4.2.  Pistolety muszą być przenoszone w pudełkach lub pokrowcach albo w kaburach. 

1.5. Odkładanie broni 

1.5.1.  Podczas przebiegu na torze od zawodnika może być wymagane odłożenie jednego 

rodzaju broni w celu wykorzystania innego rodzaju, lub przejście na inny rodzaj broni. 

Broń taka musi być zabezpieczona. Broń krótka w przypadku wykorzystywania broni 

długiej, musi być w kaburze. 

1.5.2.  Jeżeli pistolet nie jest wyposażony w zewnętrzny bezpiecznik, a posiada urządzenie 

zwalniające kurek („dekoker”), musi ono być użyte.  

1.5.3.  Broń długa musi mieć włączone bezpieczniki zewnętrzne. W przypadku odrzucenia, 

przejścia na broń krótką. 

2. KOMENDY I PROCEDURY NA TORZE 

2.1. Przebieg toru rozpoczyna się od komendy „Uwaga” (Przygotuj się) – niezależnie od ilości broni 

wykorzystywanej na torze, i kończy w momencie stwierdzenia przez zawodnika pokonania 

danego toru. 

2.2. Sędzia stanowiskowy bezpośrednio nadzoruje wszystkie czynności zawodnika związane z 

ładowaniem i przygotowaniem każdego rodzaju broni i odkładaniem jej do miejsc lub 

urządzeń startowych. 

2.3. „Czy jesteś gotowy?”- komenda po której zawodnik przygotowuje się do pokonania przebiegu 

lub informuje, że do takiego przebiegu nie jest gotowy 

2.4. Brak negatywnej odpowiedzi zawodnika po wydaniu komendy „Czy jesteś gotowy?” oznacza, 

że zawodnik w pełni zrozumiał wymagania toru i jest gotowy do jego rozpoczęcia. Jeżeli 
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zawodnik nie jest gotowy, powinien oświadczyć “No” / “Not Ready” (Nie lub Niegotowy). 

Celowym jest, aby zawodnik przyjął pozycję startową, gdy jest gotowy do rozpoczęcia 

przebiegu, aby wskazać tym samym sędziemu swoją gotowość. 

2.5. “Stop”: Każdy Sędzia przydzielony do obsługi toru może wydać komendę “Stop” podczas 

przebiegu. W takim przypadku zawodnik musi natychmiast zaprzestać strzelania, zatrzymać 

się i czekać na dalsze instrukcje. 

2.6. „Jeżeli skończyłeś, rozładuj i pokaż do sprawdzenia” Jeżeli zawodnik zakończył strzelanie, 

musi opuścić swoją broń – z lufą skierowaną w stronę głównego kulochwytu, z pustym 

magazynkiem rurowym, odłączonym magazynkiem, pustą komorą nabojową i zamkiem w 

tylnym położeniu, do sprawdzenia przez Sędziego. Sędzia będzie towarzyszył i instruował 

zawodnika podczas rozładowywania broni. 

2.7. Domyślna pozycja startowa. Zawodnik przyjmuje pozycję startową opisaną w pisemnym 

opisie toru. W przypadku braku takiego opisu, wskazaną przez sędziego. Stan załadowania 

broni znajduje się w opisie toru. W przypadku braku, informuje sędzia. 

3. PUNKTACJA 

3.1. Punktacja opiera się na zasadzie Time Plus. Czyli wynik przedstawiany jest w formie 

sumarycznego czasu z przebiegu toru oraz kar wyrażonych w postaci sekund. Ostrzelanie 

prawidłowe celu, to trafienie przynajmniej 2 krotne w tarcze IDPA lub jednokrotne w głowę, 

chyba że opis toru stanowi inaczej. Przestrzeliny muszą być pełnowymiarowe. Nie styczne. 

3.2. Kary nakładane są w następujący sposób: 

a) Jedna przestrzelina w korpusie tzw. Miss = kara 30 sekund 

b) Brak jakiejkolwiek przestrzeliny, ale ostrzelanie tarczy = kara 60 sekund (2xmiss) 

c) Nieostrzelanie jakiegokolwiek celu = kara proceduralna 20 sekund  

d) Nietrafienie celu metalowego lub rzutka = kara 30 sekund 

e) Trafienie tarczy typu No Shoot (Nie strzelać) = kara 30 sekund za każde trafienie, przestrzelina 

styczna uznawana jest za trafienie 

3.3. Dopuszcza się zmiany punktacji na torach pistoletowych – szczegóły w opisach torów. 

4. DYSKWALIFIKACJA 

4.1. Dyskwalifikacja oznacza brak możliwości kontynuowania zawodów. 

4.2. Naruszenia zasad bezpieczeństwa nie podlegają procedurze odwołania. 
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4.3. Dyskwalifikacji podlegają zawodnicy, którzy swoim działaniem wprowadzają 

niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia swojej osobie lub osobom przebywającym na 

strzelnicy, jak celowanie we własne części ciała czy łamania kątów bezpieczeństwa itd. 

4.4. Zawodnik zostanie zdyskwalifikowany za niesportowe zachowanie, za które w szczególności 

uznaje się: 

4.4.1. Celowe zmienianie celów przed ich punktowaniem w celu uzyskania przewagi lub 

uniknięcia kar. 

4.4.2. Zmienianie lub fałszowanie metryczek. 

4.4.3. Brak poszanowania otrzymanego wyniku w szczególności tzw. Procedur przez sędziego 

stanowiskowego 

5. BROŃ I AMUNICJA 

5.1. Broń krótka – pistolet centralnego zapłonu 

5.2. Broń długa – karabin centralnego zapłonu (PCC nie jest akceptowalne) 

5.3. Dowolna możliwość montażu celowników, latarek, wskaźników czy innych elementów 

wyposażenia broni. 

5.4. Ilość amunicji – zgodna z opisem torów. 

6. KABURY I WYPOSAŻENIE 

6.1. Zawodnik musi posiadać broń krótką wraz z kaburą.  

6.2. Przynajmniej dwie ładownice na magazynki do broni krótkiej oraz co najmniej dwie ładownice 

do broni długiej. Ładownice powinny znajdować się na pasie taktycznym. 

6.3. Wymagane jest posiadanie trzech magazynków do broni krótkiej oraz trzech magazynków do 

broni długiej. 

6.4. Broń długa musi posiadać zawieszenie. 

6.5. Wymagane jest co najmniej jedno oświetlenie taktyczne na broni. 

7. „RESHOOTY” 

7.1. „Reshoty” nie są przewidywane. Zawodnik ma sobie radzić ze wszystkimi napotkanymi 

trudnościami samodzielnie. 

7.2. W sytuacji kiedy zawodnicy pokonując tor spotkają się ze znaczącymi różnicami w budowie 

czy działaniu toru, tor zostanie wyzerowany. 

8. ODWOŁANIA 

8.1. W pierwszej instancji decyzje będą podejmowane przez sędziego stanowiskowego. Zawodnik 

ma możliwość przekazania telefonu lub kamery sędziemu pomocniczemu, lub zawodnikowi, 
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który zakończył już konkurencję w celu nakręcenia przebiegu, w celu zapewnienia materiału 

w sytuacjach niejasnych, wymagających interwencji sędziego głównego. W przypadku braku 

nagrania, sędzia stanowiskowy podejmuje decyzję ostateczną. Wszelkie dyskusje uznane 

będą za zachowanie niesportowe i skutkować będą dyskwalifikację. 

8.2. Jeżeli zawodnik nie zgodzi się z decyzją sędziego stanowiskowego, a posiada zapis filmowy, 

sędzia główny wysłuchuje jednej, a następnie drugiej strony. Ogląda zapis filmowy i 

podejmuje ostateczną nieodwołalną decyzję. 

9. INFORMACJE DODATKOWE 

9.1. Każdy zawodnik może otrzymać karę proceduralną w wysokości 200 sekund (wielokrotnie 

podczas przebiegu) w wypadku kiedy jego zachowanie/pokonanie toru powodowało by 

niepotrzebnie wystawiał się na zagrożenie – brak zaskoczenia przeciwnika, wykorzystanie 

zasłon i przesłon, brak załadowania broni i próba ostrzelania przeciwnika itp. Decyzja 

podejmowana jest sędziego stanowiskowego i jest ostateczna w przypadku braku materiału 

filmowego. W innym przypadku decyzję podejmuje sędzia główny w wyniku przeanalizowania 

materiału filmowego oraz wysłuchania stron. 

9.2. Tory strzeleckie mogą być pokonywane w warunkach ograniczonej widoczności. Zawodnik 

musi posiadać przynajmniej jedno źródło światła. 

9.3. Przepisy nie wyszczególnione w regulaminie, zostaną wymienione w opisach torów. 

9.4. Powyższy regulamin został oparty na regulaminie zawodów PHAF (Protect Home and Family) 

i został wykorzystany za zgoda Jego organizatorów. 
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STAGE NR 1 – BALL FOR YOU 

PISTOLET 

Odległość – 10m, 15m, 25m 

Cel – 3x Tarcza IDPA 

Ilość amunicji – 27 szt. w dwóch magazynkach 

Czas – nieograniczony 

Kary – Poza strefa A – 0 sec, Strefa B – (+10sec), Strefa C (+20sec), MISS (+ 30 sec) 

PROCEDURA: Zawodnik staje w wyznaczonym miejscu. Na sygnał startowy dźwiękowy, zawodnik robi 
10 wall balli (z przysiadem, piłka musi dotknąć oznaczone punkt na ścianie), następnie rzuca piłkę i 
podbiega do stanowiska nr 1 (10m) gdzie oddaje ze słabej ręki po 3 strzały do każdej z tarcz. Następnie 
podbiega do piłki robi kolejne 10 wall balli, rzuca piłkę i przebiega na stanowisko nr 2 (15m) gdzie 
oddaje z ręki dominującej po 3 strzały do każdej z tarcz, następnie biegnie do piłki i robi kolejne 10 wall 
balli, rzuca piłkę i biegnie na stanowisko nr 3 (25m) i oddaje po 3 strzały do każdej z tarcz z dwóch rąk. 
Wymiana magazynka w dowolnym momencie podczas strzelania.   

BROŃ W TRAKCIE BIEGU: W KABURZE (PISTOLET), LUFĄ DO GÓRY BĄDŹ W STRONĘ KULOCHWYTU 
(KARABIN), BROŃ ZABEZPIECZONA. Czas liczony od momentu komendy START. 
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STAGE NR 2 – RUN FOREST, RUN. 

PISTOLET 

Odległość – od 25 do 100 m  

Cel – Tarcza IDPA 

Ilość amunicji – 2x10 szt. 

Czas – nieograniczony 

Kary – Poza strefa A – 0 sec, Strefa B – (+10sec), Strefa C (+20sec), MISS (+ 30 sec) 

 

KARABIN 

Odległość – 100m 

Cel – gong IDPA mały  

Ilość amunicji – 2x10 szt 

Czas – nieograniczony 

Kary – MISS (+30 sec) 

 

PROCEDURA: Zawodnik staje w wyznaczonym miejscu, odkładając na ziemie karabin. Na sygnał 
startowy dźwiękowy, zawodnik robi 20 Burpees - padnij powstań (zawodnik z pozycji stojącej 
przechodzi do pozycji pompki dotykając klatka ziemi po czym wstaje i odrywa nogi od ziemi klaszcząc 
nad głową). Następnie podnosi karabin zakładając pas nośny po czym ostrzeliwuje cel z karabinka z 
odległości 100m (10 strzałów) zabezpiecza broń, wymienia magazynek i biegnie na odległość 25 m od 
tarczy IDPA (stanowisko wyznaczone) gdzie ostrzeliwuje tarcze IDPA (10 strzałów) wymienia 
magazynek, chowa broń do kabury i biegnie na stanowisko 100m gdzie oddaje kolejne 10 strzałów ze 
słabej strony. Zabezpiecza broń i biegnie na odległość 25 m i oddaje 10 strzałów do tarczy IDPA.  

BROŃ W TRAKCIE BIEGU: W KABURZE (PISTOLET), LUFĄ DO GÓRY BĄDŹ W STRONĘ KULOCHWYTU 
(KARABIN), BROŃ ZABEZPIECZONA. Czas liczony od momentu komendy START. 
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STAGE NR 3 – ARE YOU TIRED? 

PISTOLET 

Odległość – 25m 

Cel – Plate Rack 6 płytek 

Ilość amunicji – 6 szt. 

Czas – nieograniczony 

Kary – MISS (+30 sec) 

 

KARABIN 

Odległość – od 5 m do 25 m 

Cel – 4 x tarcza IDPA 

Ilość amunicji – 2x16 szt 

Czas – nieograniczony 

Kary – Poza strefa A – 0 sec, Strefa B – (+10sec), Strefa C (+20sec), MISS (+ 30 sec) 

 

PROCEDURA: Zawodnik staje w wyznaczonym miejscu. Na sygnał startowy dźwiękowy, Zawodnik 
przerzuca oponę od pkt. A do pkt. B. Następnie wykonuje procedurę strzelania oddając 4 strzały z 
stanowiska nr 1 do tarczy nr 1. Przebiega do stanowiska nr 2, oddaje 4 strzały do tarczy nr 2,  przebiega 
do stanowiska nr 3 i oddaje 4 strzały do tarczy nr 3, przebiega do stanowiska nr 4 i oddaje 4 strzały do 
tarczy nr 4, następnie robi wymianę magazynka i kontynuuje strzelanie od stanowiska nr 1 wykonując 
te same procedury ale w postawie klęczącej. Po zakończeniu strzelania z karabinka przebiega na 
stanowisko pistoletowe przechodzi na broń krótką i ostrzeliwuje blachy na plate racku.  

BROŃ W TRAKCIE BIEGU: W KABURZE (PISTOLET), LUFĄ DO GÓRY BĄDŹ W STRONĘ KULOCHWYTU 
(KARABIN), BROŃ ZABEZPIECZONA. WYMIANA MAGAZYNKA NA ZABEZPIECZONEJ BRONI 
(KARABIN). Czas liczony od momentu komendy START. 
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STAGE NR 4 – ON SHOULDER 

KARABIN 

Odległość – 25m zza przesłony 

Cel – Tarcza IDPA 

Ilość amunicji – 18 szt. 

Czas – nieograniczony 

Kary – Poza strefa A – 0 sec, Strefa B – (+10sec), Strefa C (+20sec), MISS (+ 30 sec) 

PRZEBIEG: Zawodnik zaczyna na stanowisku strzeleckim (broń długa leży na ziemi). Na sygnał startowy 
dźwiękowy, podnosi worek (ok. 25kg) i biegnie z workiem do pachołka okrążając go i podbiega do 
stanowiska strzeleckiego. Odkłada worek i oddaje 3 strzały zza przesłony z postawy stojącej 
zabezpiecza broń, odkłada ją na ziemie i ponownie podejmuje worek biegnie do pachołka. Następnie 
podbiega do stanowiska strzeleckiego zakłada karabin i oddaje 3 strzały z postawy klęczącej zza 
przesłony, zabezpiecza karabin i odkłada go na ziemie. Podnosi worek i biegnie do pachołka. Podbiega 
do stanowiska i oddaje 3 strzały zza przesłony z postawy leżącej. ANALOGICZNIE robi to samo z drugą 
stroną pracując na słabej stronie. 

BROŃ W TRAKCIE BIEGU: W KABURZE (PISTOLET), LUFĄ DO GÓRY BĄDŹ W STRONĘ KULOCHWYTU 
(KARABIN), BROŃ ZABEZPIECZONA. WYMIANA MAGAZYNKA NA ZABEZPIECZONEJ BRONI 
(KARABIN). Czas liczony od momentu komendy START. 

 

 


