
1 CEL ZAWODÓW - wyłonienie zwycięzcy zawodów 
- rozwijanie umiejętności strzeleckich 
- integracja środowiska strzeleckiego 
- popularyzacja strzelectwa sportowego 

 

2 ORGANIZATOR 
ZAWODÓW 

Strzelecki Klub Sportowy BUNKIER 
98-220 Zduńska Wola 
t. 609 310 777 

3 TERMIN I 
MIEJSCE 

ZAWODÓW 

Data zawodów – 10 lutego 
Start g. 17:30 
Wyniki ogłoszone następnego dnia na stronie klubu 
Miejsce: Strzelnica BUNKIER, Zduńska Wola, Łaska 5 

4 PROGRAM 
ZAWODÓW 

  Wg. Poniższego regulaminu 
 

5 UCZESTNICTWO   Tylko członkowie Klubu BUNKIER 

6 KLASYFIKACJA indywidualna według uzyskanych wyników 
7 NAGRODY Uścisk dłoni Prezesa 

8 ZGŁOSZENIA TYLKO w www.zawodnik.rezultaty24.pl  
9 KOSZTY 

UCZESTNICTWA 
  90 pln plus amunicja 60 pln 
 
 

10 SPRAWY RÓŻNE Zawody wpisane w kalendarz ŁZSS. 
W Zawodach obowiązuje niniejszy Regulamin. 
Obsługę sędziowską zapewnia organizator. 
W przypadku spraw nieujętych w niniejszym regulaminie 
decydujące zdanie należy do Sędziego Głównego Zawodów. 
Organizator zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian oraz 
interpretacji niniejszego Regulaminu. 

 

 

 

 

 

http://www.zawodnik.rezultaty24.pl


Federal Air Marshal Qualification 
 
      FEDERAL AIR MARSHAL to doskonale wyszkoleni Funkcjonariusze Federalni, których 
podstawową funkcją jest ochrona kontr terrorystyczna i przeciwdziałania piractwa lotniczego. 
Ich historia sięga 1961 roku i nakazu Johna F. Kennedyego. 

      Z racji specyfiki pracy muszą być doskonałymi strzelcami operującymi w tzw. "close quarters" 
(wieloetapowe szkolenie   kładzie nacisk na doskonalenie umiejętności strzeleckich kandydatów 
związanych z używaniem broni w ciasnych ograniczeniach samolotu, a także liczbę osób 
postronnych):  od 1992 roku  FAM mają jeden z najostrzejszych standardów kwalifikacji pracy z 
bronią palną na świecie. 
      Połączone Dowództwo Operacji Specjalnych (JSOC)   ujawniło   raport z okresu 1992-2011, 
umieszczając Federal Air Marshals wśród 1% najlepszych strzelców bojowych na świecie. 
 
      "Są szkoleni, aby „strzelać, aby zatrzymać”, zwykle strzelając w największą część ciała (klatkę 
piersiową), a następnie w głowę, aby „obezwładnić układ nerwowy”.  Cyt z Thomas Frank, Mimi 
Hall & Alan Levin (2005-12-08). "Air marshals thrust into spotlight". USA Today. Retrieved 2006-
08-25. 
 
      Kurs i test  został stworzony dla Federal Air Marshal w 1992 roku, we współpracy z Biurem 
Bezpieczeństwa Cywilnych Linii Lotniczych - został opracowany w Fort Bragg i docelowo stał się 
kursem i testem kwalifikacyjnym dla FAMarshals. 
 

 SPRAWDZIAN 

 
Cele:                 tarcza specjalna FBI QIT 97 
 
Odległości:      7 jardów 
 
Broń: dowolny pistolet bocznego lub 
centralnego zapłonu, mechaniczne przyrządy 
celownicze. 
 Broń wyposażona w celowniki inne – start 
liczony w klasie ‘optic’ i nieliczona do 
kwalifikacji oryginalnej. Ubranie 
przykrywające kaburę przy wyciągniętych 
rękach. Broń odbezpieczona. 
 
Amunicja: 30 sztuk 
 
Punktacja: wewnętrzna butelka 5 pkt, poza 
obrębem wewnętrznej 2 pkt. Maksymalna ilość 
150 pkt, 135 to ilość „do zaliczenia”. Strzały po     
limicie czasowym są odrzucane z punktacji. 

 
Ważne: każdy z 7 etapów ma swój ‘par time’ i nie zmieszczenie się na którymkolwiek 
etapie powoduje niezaliczenie całości egzaminu niezależnie od finalnej ilości punktów. 
 

  



ZADANIE 1 
Stan początkowy broni:   
- załadowana, przeładowana, w kaburze 
 
Przebieg: na sygnał timera dobycie broni, oddanie strzału, 
zejście do low  ready, kabura. 
 
Powtarzamy dwa razy. Limit czasu 3.3 sekundy na oba 
powtórzenia łącznie. 
 
 
 
 
ZADANIE 2 
Stan początkowy broni:   
- załadowana, przeładowana, low ready 
 
Przebieg: na sygnał timera wycelowanie i oddanie dwóch 
strzałów,  zejście do low  ready, kabura 
Powtarzamy dwa razy.  
Limit czasu 2,7 sekundy na oba powtórzenia łącznie. 
 
 
 
 
 
ZADANIE 3 
Stan początkowy broni:   
- załadowana, przeładowana, low ready 
 
Przebieg: na sygnał timera wycelowanie broni, oddanie 
sześciu strzałów,  zejście do low  ready, kabura. 
Limit czasu 3 sekundy.    
 
 
 
 
 
 
 
 
ZADANIE 4 
Stan początkowy broni (dwa magazynki po 1 naboju):   
- załadowana, przeładowana, low ready 
 
Przebieg: na sygnał timera wycelowanie broni, oddanie 
jednego strzału, zmiana magazynka, oddanie drugiego 
strzału,  zejście do low  ready, kabura 
Powtarzamy dwa razy. Limit czasu 6,5 sekundy na oba 
powtórzenia łącznie. 
 
 
 



 
 
 

 ZADANIE 5 dwie tarcze   
Stan początkowy broni 
- załadowana, przeładowana, low ready (2 naboje w 
magazynku)  
 
Przebieg: na sygnał timera wycelowanie broni, oddanie 
jednego strzału do każdej tarczy, zejście do low  ready, 
kabura 
Powtarzamy dwa razy. Limit czasu 3,3 sekundy na oba 
powtórzenia łącznie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZADANIE 6    trzy tarcze, z obrotem 
Stan początkowy broni:   
- załadowana, przeładowana, w kaburze, 
strzelec tyłem do celu 
 
Przebieg: na sygnał timera obrót z dobyciem i 
wycelowaniem broni, oddanie jednego strzału 
do każdej z 3 tarcz,  zejście do low  ready, 
kabura 
Powtarzamy dwa razy.  
Limit czasu 7 sekund na oba powtórzenia łącznie. 
Strzelec obraca się raz przez prawą rękę a drugi raz przez lewą. 
 
 
 
ZADANIE 7    z przyklękiem  
Stan początkowy broni:   
- załadowana i przeładowana, low ready 
 
Przebieg: na sygnał timera wycelowanie i 
strzał, przyklęknięcie ze zmianą 
magazynka, drugi strzał 
Powtarzamy dwa razy. 
Limit czasu 8 sekund na oba powtórzenia 
łącznie. 
  
 
 
Źródło: https://www.shootingillustrated.com/articles/2019/3/11/federal-air-marshal-
qualification-test-your-ccw-skills 

https://www.shootingillustrated.com/articles/2019/3/11/federal-air-marshal

