Tactical Shooter IV 2022
ZAWODY STRZELECKO MILITARNE
Shooting Drill Academy organizuje zawody otwarte w dniach 01-02 października 2022 w
Jaworze na Dolnym Śląsku (patrz – https://goo.gl/maps/5WLw8MFPrkM2).

SCENARIUSZ
Masz do wykonania misję zlikwidowania ważnego celu. Nie wszystko jednak da się
zaplanować, nie każdy ruch przeciwnika można przewidzieć. Jeśli chcesz:
●
●
●
●
●

wcielić się w rolę snajpera podczas samotnej misji,
poczuć jak to jest być pojmanym i przetrzymywanym przez wroga,
spróbować swoich sił w ucieczce,
odnaleźć swój oddział i dotrzeć do niego dzięki znajomości topografii
wyeliminować przeważające siły wroga korzystając z umiejętności taktyczno
strzeleckich

Tactical Shooter IV jest dla Ciebie!

CZYM JEST TACTICAL SHOOTER
Poszukujesz prawdziwych wyzwań? Jeśli tak - Tactical Shooter to zawody
strzelecko-militarne dla Ciebie! Odbywają się co roku na Dolnym Śląsku. Czwarta edycja
zawodów obejmuje dwa dni, w trakcie których konkurencje odbywają się zarówno w dzień
jak i w nocy. Zawodnicy zostaną zapoznani ze scenariuszem, który będzie łączył różne
konkurencje. Kolejne zadania sprawdzą kondycję uczestników, ich umiejętności szybkiego
podejmowania decyzji pod wpływem stresu, odporność na duże obciążenie fizyczne oraz
psychiczne, umiejętności z zakresu taktyki, terenoznawstwa, strzelectwa oraz ratownictwa.

UCZESTNICTWO
Rejestrując się na zawody uczestnik:
●
●
●
●
●
●

potwierdza znajomość regulaminu zawodów,
z wprawą korzysta z broni krótkiej i długiej,
zna przepisy oraz zasady bezpieczeństwa posługiwania się bronią palną,
potwierdza, że jest pełnoletni,
zna regulamin strzelnicy (do zapoznania się na miejscu),
nie ma przeciwwskazań medycznych do wzięcia udziału w zawodach (między
innymi do przewożenia zawodnika z zasłoniętymi oczami do oddalonych miejsc
oraz przetrzymywania w ciemnym pomieszczeniu, ze skrępowanymi rękami i
zasłoniętymi oczami),
● posiada stosowne pozwolenie (w przypadku korzystania z własnej broni),

● wyraża zgodę na zabezpieczenie telefonu w specjalnym opakowaniu, ulegającym
zniszczeniu w przypadku jego otwarcia (z uwagi na bezpieczeństwo zawodników
telefony należy mieć zawsze przy sobie),
● zobowiązuje się do udzielenia organizatorowi czasowego dostępu do swojej
lokalizacji poprzez program mapy google, w telefonie który będzie posiadał przy
sobie (instrukcja pod linkiem google support).

CENNIK
Potwierdzeniem rejestracji jest dokonanie wpłaty:
● Wariant M4: z wypożyczeniem broni (karabin remington, pistolet G17/P30, kbk M4) i
amunicją 1300 zł,
● Wariant AK: z wypożyczeniem broni (karabin remington, pistolet G17/P30, kbk AK) i
amunicją 1250 zł,
● Wariant Dowolny: z własną bronią (karabin z lunetą, karabinek na amunicję
pośrednią, pistolet centralnego zapłonu) i z własną amunicją 950 zł.
Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty. Po szczegóły prosimy o kontakt drogą
mailową na biuro@sdacademy.wroclaw.pl

KLASYFIKACJA
W zawodach prowadzona jest klasyfikacja indywidualna. Wyniki zostaną ogłoszone
drugiego dnia zawodów.
Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą zawody otrzymają dyplomy. Trzy osoby, które
zdobędą najwyższą liczbę punktów otrzymają medale.

REJESTRACJA
W
celu
rejestracji
należy
przesłać
wypełniony
formularz
zgłoszeniowy
https://forms.gle/2Qpimh7oKWu7JP9u8
W odpowiedzi na zgłoszenie prześlemy maila z potwierdzeniem zapisu oraz numerem
konta. Po otrzymaniu potwierdzenia należy wpłacić kwotę za wybrany wariant na
otrzymany numer konta z dopiskiem Tactical Shooter IV Imię i nazwisko. Zaksięgowanie
płatności potwierdza zakończenie procesu rejestracji.
SDA zastrzega sobie możliwość ustalenia górnych limitów ilości uczestników. Decyduje
kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia bez potwierdzonych w ciągu 7 dni wpłat tracą ważność.
Kontakt z organizatorem pod numerem telefonu +48 608 509 575.

ZWROTY I REZYGNACJE
W przypadku odwołania zawodów przez organizatora, uczestnikom przysługuje zwrot
100% kwoty. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów w przypadku gdy
zapisze się mniej niż 8 osób.
W przypadku rezygnacji zawodnika ze startu, zostaje zwrócona kwota pomniejszona o
poniesione koszty, związane z organizacją zawodów:
● do 60 dni przed zawodami oddajemy 75% kwoty,

● do 30 dni przed zawodami oddajemy 50% kwoty,
● do 14 dni przed zawodami oddajemy 25% kwoty.
Istnieje możliwość przepisania startu na inną osobę.
Opłata za racje żywnościowe i koszulki nie podlega zwrotowi, a zamówienia zostaną
wysłane do uczestnika pocztą.

SPRAWY ORGANIZACYJNE
● Prawo interpretacji niniejszego regulaminu i przepisów strzeleckich przysługuje
sędziemu głównemu zawodów.
● Na wszystkich etapach rywalizacji, wszystkie potrzebne rzeczy musisz mieć cały
czas przy sobie (poza amunicją, pirotechniką, oraz bronią wypożyczoną od SDA).
● W czasie zawodów śpimy na strzelnicy, w wyznaczonym miejscu (np. w śpiworze i
na macie). W przypadku pobudki, przygotowanie do wymarszu nie może zająć
więcej niż 5 minut.
● W przypadku posługiwania się bronią palną, obowiązują ustawowe przepisy
bezpieczeństwa. Poza osiami strzeleckimi broń jest przenoszona w kaburach,
pokrowcach lub znajduje się w aucie, pod bezpośrednim nadzorem sędziego.
● Sędziowie oraz nadzorujący strzelanie są przeszkolonymi ratownikami i będą
czuwać nad bezpieczeństwem zawodników w trakcie trwania zawodów (podczas
przebywania na strzelnicy).
● Zawody mogą zostać przełożone na inny termin w przypadku wyjątkowo
niesprzyjającej aury lub ograniczenia w dostępności do strzelnic (z uwagi na
odgórne rozporządzenia epidemiologiczne).
● Na zawodach obowiązuje zakaz korzystania z cyfrowych urządzeń lokalizacyjnych
(np. opartych o GPS).
● Każdy zawodnik nie posiadający własnego karabinka otrzyma 4kg ciężar, który
będzie mógł zostawić na czas korzystania z karabinka wypożyczonego.

WYKAZ WYPOSAŻENIA OBOWIĄZKOWEGO
Nazwa sprzętu

J.M.

Ilość

Podstawowa apteczka (bandaże, gazy,
bandaże elastyczne, plastry, folia NRC, 2
pary rękawiczek jednorazowych)
Jeżeli posiadasz to zabierz ze sobą:
- Stazę
- Opatrunek Olaes
- Nożyczki
- Opatrunek Hemostatyczny
- Rurkę nosowo-gardłową
- Opatrunek okluzyjny
Jeżeli przyjmujesz leki, zabierz je ze sobą.

Komplet

1

Gwizdek

Sztuka

1

Latarka (z czerwonym światłem)

Sztuka

Min. 1

Nóż

Sztuka

1

Notatnik + ołówek

Sztuka

1

Pojemnik na wodę

Litry

Min. 3

Plecak

Sztuka

1

Śpiwór

Sztuka

1

Karimata/Mata dmuchana

Sztuka

1

Odzież dostosowana do warunków
atmosferycznych (zalecany długi rękaw i
nogawki, np. mundur lub bojówki)

Komplet

Min. 1

Zapasowe baterie do latarki

Komplet

1

Dokument ze zdjęciem

Sztuk

1

Telefon + power bank (w przypadku słabej
baterii)

Sztuk

1

Elementy wyposażenia obowiązkowego, które można wypożyczyć na czas trwania zawodów
(zgłoszenia do 30 dni przed zawodami) - koszt wypożyczenia po prawej stronie.
*członkowie SDA team oraz Piechota SDA mogą wypożyczyć sprzęt za darmo.
Okulary ochronne

Sztuk

1 (przy wypożyczeniu 10 zł)

Ochronniki słuchu

Sztuk

1 (przy wypożyczeniu 10 zł)

Pas taktyczny z kaburą i ładownicami:
2 X pistolet
2 X karabinek
1 X ładownica lub kieszeń na granat
1 X worek zrzutowy
lub
Pas taktyczny z kaburą i kamizelką/chest
Rig-iem z ładownicami wymienionymi
wyżej

Komplet

1 (przy wypożyczeniu 20 zł)

Mapnik

Sztuka

1 (przy wypożyczeniu 10 zł)

Kompas/busola

Sztuka

1 (przy wypożyczeniu 10 zł)

Dokument upoważniający do korzystania z
wykorzystywanej broni

sztuk

1

Karabin wyborowy centralnego zapłonu z
lunetą

sztuk

1

Amunicja do karabinu

sztuk

3

Karabinek centralnego zapłonu

sztuk

1

Dla osób startujących z własną bronią

Amunicja do karabinka w magazynkach

sztuk

100

Pistolet centralnego zapłonu

sztuk

1

Amunicja do pistoletu w magazynkach

sztuk

55

Pokrowiec do karabinka, umożliwiający
przytroczenie do plecaka

sztuk

1

Pas nośny do karabinka (zalecany
dwupunktowy)

sztuk

1

WYKAZ WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO
NAZWA SPRZĘTU
Papier toaletowy/chusteczki higieniczne
Worki foliowe
Przybory higieniczne
Lina/linka
Odzież na zmianę
Jedzenie na czas zawodów - do wyboru 1500kcal lub 3600kcal

ZASADY OCENIANIA
Korzystanie z GPS i innych cyfrowych sposobów wskazywania lokalizacji jest zabroniony i
skutkuje dyskwalifikacją. Na torach terenoznawstwa zostaną rozmieszczeni obserwatorzy,
nadzorujący sprawny przebieg konkurencji. Rozerwanie opakowania zabezpieczającego
telefon jest równoznaczne z korzystaniem z GPS. Wszelkie odstępstwa od tej reguły
rozstrzygał będzie sędzia główny.
Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa może być podstawą do dyskwalifikacji, w
zależności od rozstrzygnięcia sędziego głównego.
Na wynik końcowy składają się:
●
●
●
●
●

punkty zdobyte na tarczach w strzelaniu ostrym,
punkty zdobyte na tarczach w strzelaniu ASG,
czas,
punkty za taktykę,
punkty za ratownictwo.

Punktacja dla ostrej amunicji:
 Cele: tarcze papierowe, tarcze IDPA, tarcze metalowe (wyłącznie na pistolet),
w tym cele których nie można ostrzelać „no shoot”.

 Tarcza metalowa (typu popper) - 5 punktów.
 Tarcza Papierowa - zdobyte punkty na tarczy będące sumą trzech
najlepszych trafień.
 Tarcza IDPA - zdobyte punkty na tarczy będące sumą trzech najlepszych
trafień. Strefa alfa - 5pkt, bravo - 4pkt, charlie - 2pkt.
 Trafiony cel „no shoot” - minus 10 punktów.
 Trafienie celu metalowego z karabinka - minus 10 punktów.

Punktacja dla amunicji ASG:
 Cele: tarcze metalowe
 Trafienie w cel - 5 punktów.

 Czas:
 Całkowity czas jest sumą poszczególnych etapów rywalizacji.
 W przypadku przestojów spowodowanych kolejką przy zadaniach i nie
spowodowanych przez zawodnika czas jest zatrzymywany, a następnie
kontynuowany po usunięciu problemu.

Punkty za taktykę:
Za rażące błędy w taktyce przyznawane są ujemne punkty (minus 5 punktów
za każdy błąd).
Błędy rażące, to takie które zakończyłyby się obezwładnieniem lub
niezamierzonym wykryciem obecności.
Do takich błędów zaliczamy:
● ekspozycja na kilka celów naraz bez wykorzystywania możliwości
osłony,
● zbyt duży hałas,
● niewłaściwy dobór dynamiki działania do sytuacji,
● wyjście do akcji z nieprzygotowaną i niesprawdzoną bronią,
● niewłaściwy dobór kolejności celów (np. ostrzeliwanie celu dalekiego
gdy przy nas jest inny cel),
● niewłaściwe wejście do pomieszczenia,
■ np narażające uczestnika na nadmierną ekspozycję.
● niewłaściwe wyjście z pomieszczenia,
■ np bez upewnienia się co do sytuacji na zewnątrz,
● niedopasowanie postawy strzeleckiej do sytuacji.
Punkty za ratownictwo:
Oceniane jest przygotowanie rannego do ewakuacji z wykorzystaniem
zaleceń TCCC, a dokładniej algorytm postępowania MARCH PAWS, wezwanie MEDEVAC
(włącznie ze wskazaniem i odczytem pozycji na mapie). Każdy błąd to minus 5 pkt.

 Układ tarcz i przebieg torów pozostaje nieznany.
 Punktacja finalna obliczana według wzoru: 10*Pkt-Czas (min).

Sygnały:
„Naprzód” - rozpoczęcie zadania
„Przerwij ogień” - Natychmiastowe zaprzestanie działań
„Granat” - granat przeciwnika

