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 KS GUARDIAN 

Klub Strzelecki 

w Białej Podlaskiej 

  

Załącznik nr 1 (3 strony) do Regulaminu zawodów strzeleckich  

3GUN GUARDIAN Dynamic IV 

w dniu 20 czerwca 2021r. 

OPIS TORÓW 
 
1. TWO HANDS KAMASUTRA 
 

 
 
Broń: Pistolet, Karabin 
Minimalna ilość strzałów: 14 karabin, 16 pistolet 

Zawodnik startuje w punkcie "START" siedząc na krześle przy stoliku. Pistolet 

niezaładowany leży na stoliku, obok niego jeden magazynek załadowany 4 nabojami. 

Pozostałe magazynki w kaburach. Karabin bez podpiętego magazynka znajduje się w beczce 

w dalszej części toru. 
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Po sygnale zawodnik bierze pistolet ze stolika, podpina magazynek, przeładowuje i 

ostrzeliwuje siedząc cele "P" na przeciwko. Następnie w dowolnej kolejności ostrzeliwuje 

pozostałe cele "P". W punkcie wymiany broni odkłada rozładowany pistolet, z zamkiem w 

tylnym położeniu. Kolejne cele "K" ostrzeliwuje z karabinu przez oznaczone otwory 

przesłony.  

2. RIGHT HAND CHALLENGE 
 

 
 
Broń: Pistolet, Karabin, Strzelba 
Minimalna ilość strzałów: 10 karabin, 12 pistolet, 6 strzelba  

 

Karabin niezaładowany na stanowisku A, magazynek z nabojami obok karabinu.  

Pistolet niezaładowany w kaburze, magazynki w ładownicy przy pasie.  

Strzelba niezaładowana na torze, naboje obok strzelby. Magazynek pudełkowy pusty obok 

strzelby (jeśli dotyczy).  

Zawodnik startuje z punktu "START" ostrzeliwując z karabinu cele 1-6, chwyt praworęczny z 

kolbą przy prawym ramieniu. Odkłada karabin w pkt. A rozładowany, sprawdzony przez 

przeładownie bez magazynka, z lufą skierowaną w stronę lewego walu bocznego. Następnie 

ostrzeliwuje z pistoletu cele 7-12 trzymając broń w jednej, prawej ręce. Pistolet odkłada z lufą 

skierowaną w stronę lewego wału bocznego w pkt. B, rozładowany z magazynkiem obok i 

zamkiem w tylnym położeniu.  
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Następnie ładuje strzelbę i w chwycie praworęcznym z kolbą przy prawym ramieniu 

ostrzeliwuje cele 13-18. 

 

3. LEFT HAND CHALLENGE 
 

 
 

Broń: Pistolet, Karabin, Strzelba 
Minimalna ilość strzałów: 10 karabin, 12 pistolet, 6 strzelba  

 

Karabin niezaładowany na stanowisku A, magazynek z nabojami obok karabinu.  

Pistolet niezaładowany w kaburze, magazynki w ładownicy przy pasie.  

Strzelba niezaładowana na torze, naboje obok strzelby. Magazynek pudełkowy pusty obok 

strzelby (jeśli dotyczy).  

Zawodnik startuje z punktu "START" ostrzeliwując z karabinu cele 1-6, chwyt leworęczny z 

kolbą przy lewym ramieniu. Odkłada karabin w pkt. A rozładowany, sprawdzony przez 

przeładownie bez magazynka, z lufą skierowaną w stronę prawego walu bocznego. Następnie 

ostrzeliwuje z pistoletu cele 7-12 trzymając broń w jednej, lewej ręce. Pistolet odkłada z lufą 

skierowaną w stronę lewego wału bocznego w pkt. B, rozładowany z magazynkiem obok i 

zamkiem w tylnym położeniu.  

Następnie ładuje strzelbę i w chwycie leworęcznym z kolbą przy lewym ramieniu 

ostrzeliwuje cele 13-18. 


