PISTOLET POZIOM 1
Idealny pakiet dla tych którzy dopiero rozpoczynają przygodę ze strzelectwem. Szkolenie
adresowane jest przede wszystkim do tych którzy nie posiadają własnej broni lub tych
posiadaczy którzy chcą przypomnieć sobie podstawy. Naszym celem jest dokładnie
omówienie i przepracowanie podstawowych zasad pracy z bronią a także zadruk dobrych
nawyków. Przekażemy również szereg ćwiczeń ( z angielska zwanych drills ) które można
wykonywać samemu w domu a które bardzo pomogą w oddawaniu celnych strzałów w
trakcie kolejnych wizyt na strzelnicy.
Zakres:













Zasady zachowania na strzelnicy
Zasady bezpieczeństwa w posługiwaniu się bronią
Postawa strzelecka
Właściwy chwyt broni
Omówienie przyrządów celowniczych i ich roli
Zgrywanie przyrządów celowniczych i celowanie
Sposoby przeładowania i rozładowania broni
Kontrola stanu broni
Praca na języku spustowym
Podsumowanie pierwszych strzałów o omówienie najczęstszych błędów strzeleckich
Strzelanie praktyczne ręka mocna i ręka słaba
Sposoby wymiany magazynka

Zajęcia obejmują zarówno trening ogniowy jak i ćwiczenia „na sucho”. Część teoretyczna
omawiana jest na polu roboczym strzelnicy w trakcie zapoznawania się z bronią.
Wymagania:
1. Uczestnicy szkolenia muszą być pełnoletni lub mieć ukończone 14 lat i posiadać
zgodę rodziców na udział w zajęciach.
2. Pełnoletni uczestnicy szkolenia muszą być trzeźwi. Organizator zastrzega sobie
prawo nie dopuszczenia do szkolenia w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do
stanu trzeźwości
3. Uczestnicy szkolenia muszą posiadać ważny dokument tożsamości wraz ze zdjęciem
Czas trwania zajęć: 4h
Minimalna grupa: 5 osób
Maksymalna grupa: 10 osób
Amunicja w cenie szkolenia: 25 szt. 9mm
Wyposażenie: pistolet CZ lub Glock kabura, ładownice, magazynki ( udostępniamy w tracie
zajęć )

PISTOLET POZIOM 2
Kolejny etap szkolenia dla tych strzelców którzy zaliczyli szkolenie PP1 a także dla tych
którzy mają już pewną swobodę w operowaniu bronią. Na zajęciach postaramy się umocnić
Twoje strzeleckie fundamenty zwiększyć pewność operowania bronią a także szybkość
oddawanych strzałów przy zachowaniu celności�. PP2 to również pierwsze elementy
dynamiczne ( strzelanie w ruchu, strzelanie po obrocie ) i taktyczne ( planowanie i sposób
wymiany magazynka, kontrola zasobu amunicji, dostosowanie zasobu do zadania ).
Zakres:










praktyczny test wiedzy z zakresu PP1
strzelanie w ruchu ( prostopadłe i równoległe do celu )
identyfikacja celu i strzelanie do kilku celów
strzelanie po obrotach (lewa, prawa, tył)
strzelanie pod kątem – w ruchu i z jednej pozycji w kilku kierunkach
szybka i taktyczna wymiana magazynków – samodzielne „zarządzanie” amunicją
wymiana magazynka przy użyciu jednej ręki
dobycie broni i szybkie oddawanie strzałów „z biodra”
zasady oddawania strzałów w zespole

Zajęcia obejmują zarówno trening ogniowy jak i ćwiczenia „na sucho”. Część teoretyczna
omawiana jest na polu roboczym strzelnicy w trakcie zapoznawania się z bronią.
Wymagania:
1. Uczestnicy szkolenia muszą mieć ukończone szkolenie PP1 lub posiadać
umiejętności na porównywalnym poziomie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji poziomu umiejętności uczestników i w
razie uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie może nie dopuścić do udziału w
szkoleniu.
3. Uczestnicy szkolenia muszą być pełnoletni lub mieć ukończone 12 lat i posiadać
zgodę rodziców na udział w zajęciach.
4. Pełnoletni uczestnicy szkolenia muszą być trzeźwi. Organizator zastrzega sobie
prawo nie dopuszczenia do szkolenia w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do
stanu trzeźwości
5. Uczestnicy szkolenia muszą posiadać ważny dokument tożsamości wraz ze zdjęciem
Czas trwania zajęć: 5 godzin
Minimalna grupa: 5 osób
Amunicja w cenie szkolenia: 50szt. 9mm
Wyposażenie: pistolet CZ lub Glock, kabura, ładownice, magazynki ( udostępniamy w
trakcie zajęć )

PISTOLET POZIOM 3
Ten etap szkolenia dostępny jest dla tych którzy ukończyli szkolenie PP2 lub mogą
wylegitymować się podobnymi umiejętnościami. PP3 wymaga pewnego przygotowania
kondycyjnego ponieważ rozpoczynamy obszar treningowy w którym ważnym czynnikiem
staje się stres związany ze zmęczeniem fizycznym oraz walką z czasem. Uczestnicy uczą
się wykorzystywania przesłon a także planowania przemieszczania w pod ostrzałem. Oddają
strzały w niewygodnych pozycjach, poddani presji co siłą rzeczy wymaga odpowiedniego
zapanowania nie tylko nad bronią ale również własnym umysłem. Szkolenie adresowane do
tych osób które pragną opanować praktyczne aspekty posługiwania się pistoletem w trakcie
walki.
Zakres:











zasady taktyki
zasady wyboru celów i kolejności ich ostrzału
strzelanie szybkie do kilku celów
strzelanie zza barykad i przesłon, wykorzystywanie otworów strzeleckich ( V tac )
zasady bezpiecznego przemieszczania pod ogniem
strzelanie leżąc (na plecach, na boku) i w niewygodnych pozycjach
strzelanie w ruchu (do przodu, do tyłu, pod kątem, ze zmianą kątów)
strzelanie na czas i pod wpływem zmęczenia
wymagające ćwiczenia (np. 9-hole drill, el presidente, blaze X, mozambiqe itp.)
procedury usuwania zacięć broni krótkiej (typy 1, 2 i 3)

Zajęcia obejmują zarówno trening ogniowy jak i ćwiczenia „na sucho”. Część teoretyczna
omawiana jest na polu roboczym strzelnicy w trakcie zapoznawania się z bronią.
Wymagania:
1. Uczestnicy szkolenia muszą mieć ukończone szkolenie PP2 lub posiadać
umiejętności na porównywalnym poziomie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji poziomu umiejętności uczestników i w
razie uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie może nie dopuścić do udziału w
szkoleniu.
3. Uczestnicy szkolenia muszą być pełnoletni lub mieć ukończone 12 lat i posiadać
zgodę rodziców na udział w zajęciach.
4. Pełnoletni uczestnicy szkolenia muszą być trzeźwi. Organizator zastrzega sobie
prawo nie dopuszczenia do szkolenia w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do
stanu trzeźwości
5. Uczestnicy szkolenia muszą posiadać ważny dokument tożsamości wraz ze zdjęciem

Czas trwania: 6 godzin
Grupa minimalna: 5 osób
Grupa maksymalna: 12 osób
Amunicja w cenie szkolenia: 120szt
Wyposażenie: pistolet CZ lub Glock, kabura, ładownice i magazynki ( udostępniamy w
trakcie zajęć )

PISTOLET POZIOM 4 (CAR AMBUSH)
Szkolenie adresowane jest do tych którzy skutecznie opanowali zagadnienia na poziomie
PP3 lub dysponują porównywalnymi umiejętnościami. W ramach zajęć uczestnicy rozbudują
wiedzę z zakresu strzelania bojowego oraz technik ewakuacji z pojazdu pod ostrzałem.
Zakres:










zasady przewożenia broni w pojazdach mechanicznych
zasady dobywania broni w sytuacji alarmowej
omówienie balistyki pocisków penetrujących szyby i elementy samochodu
zasady prowadzenia ognia przez szybę przednią i boczne
zasady prowadzenia ognia przez szybę tylną i boczne
zasady ewakuacji ( kierowca, pasażer przód, pasażer tył, VIP )
technika wyboru zasłon w postaci elementów konstrukcyjnych pojazdu
prowadzenie skutecznego ostrzału pod, nad i obok pojazdu
ewakuacja z obszaru ataku

Zajęcia obejmują zarówno trening ogniowy jak i ćwiczenia „na sucho”. Część teoretyczna
omawiana jest na polu roboczym strzelnicy w trakcie zapoznawania się z bronią.
Wymagania:
1. Uczestnicy szkolenia muszą mieć ukończone szkolenie PP3 lub posiadać
umiejętności na porównywalnym poziomie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji poziomu umiejętności uczestników i w
razie uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie może nie dopuścić do udziału w
szkoleniu.
3. Uczestnicy szkolenia muszą być pełnoletni lub mieć ukończone 12 lat i posiadać
zgodę rodziców na udział w zajęciach.
4. Pełnoletni uczestnicy szkolenia muszą być trzeźwi. Organizator zastrzega sobie
prawo nie dopuszczenia do szkolenia w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do
stanu trzeźwości
5. Uczestnicy szkolenia muszą posiadać ważny dokument tożsamości wraz ze zdjęciem

Czas trwania: 6 godzin
Grupa minimalna: 5 osob
Grupa maksymalna: 12 osób
Amunicja w cenie szkolenia: 150szt. 9mm
Wyposażenie: pistolet CZ lub Glock, okulary balistyczne, słuchawki aktywne, kabura,
ładownice, magazynki ( udostępniamy w trakcie zajęć )

