
WIELKOPOLSKIE  STOWARZYSZENIE  AKTYWNYCH  REZERWISTÓWZAPROSZENIE
Na

VII Międzynarodowy Patrol Wojskowy
im. por. Łukasza KUROWSKIEGO

Organizatorzy: Wielkopolskie Stowarzyszenie Aktywnych Rezerwistów 
przy współpracy CSWL Poznań i 14 WOG Poznań.Cel: Uczczenie pamięci pierwszego polskiego żołnierza poległego w Afganistanie. 

Termin: 16.04.2016r. 
Miejsce: Strzelnica wojskowa w CSWL ul .Wojska Polskiego 86, Poznań.
Uczestnicy: Żołnierze koledzy Łukasza, rezerwiści, pasjonaci strzelectwa – drużyny 3–

osobowe. 

Konkurencje wieloboju
A. Konkurencje strzeleckie: 
1. Karabinek Wojskowy „Kałasznikow”– pierwszy zawodnik drużyny oddaje 3 strzały próbne, następnie 

wszyscy zawodnicy oddają kolejno po 10 strzałów ocenianych do tarczy 23p, na odległość 100 m, w 
czasie 3 min, z postawy leżąc. Każdy zawodnik jest osobno ocenianya uzyskane punkty zalicza się do 
klasyfikacji drużynowej i indywidualnej.

2. Pistolet Maszynowy „Glauberyt” – pierwszy zawodnik drużyny oddaje 3 strzały próbne, następnie 
wszyscy zawodnicy oddają kolejno po 10 strzałów ocenianych do tarczy 23p, na odległość 50 m, w 
czasie 3 min, z postawy leżąc. Każdy zawodnik jest osobno ocenianya uzyskane punkty zalicza się do 
klasyfikacji drużynowej i indywidualnej.

3. Rzut granatem na celność. 
Do wykonania zadania każdy zawodnik drużyny otrzymuje 6 granatów treningowych i wykonuje 1 rzut 
próbny oraz 5 ocenianych. Cele: drzwi lub okno. Odległość ok. 17 m. Bezpośrednie trafienie 
(wpadnięcie do wewnątrz) do drzwi = 5 pkt, do okna = 7 pkt. Uzyskane punkty zalicza się do klasyfikacji 
drużynowej i indywidualnej.

B. Konkurencje sprawnościowe: 
1. Rozpoznawanie min i materiałów niebezpiecznych w terenie.
2. Ocena odległości obiektów terenowych.
3. Znajomość transporterów, czołgów i samolotów wojskowych.
4. Znajomość broni strzeleckiej.



C. Klasyfikacja: 
1.    zespołowa rezerwistów: konkurencje strzeleckie A ;
1) 1-3 miejsce puchary;
2) 1-3 miejsca medale; 
3) 1-6 miejsca dyplomy.
2.    zespołowa młodzieży szkolnej: konkurencje strzeleckie A + konkurencje sprawnościowe B:
1) 1-3 miejsce puchary;
2) 1-3 miejsca medale; 
3) 1-6 miejsca dyplomy.
3.    indywidualna strzelecka  konkurencje strzeleckie A
1) 1-3 miejsce puchary;
2) 1-3 miejsca medale; 
3) 1-6 miejsca dyplomy.
4.    indywidualna  konkurencje  pań
1) 1-3 miejsce puchary;
2) 1-3 miejsca medale; 
3) 1-6 miejsca dyplomy.

W przypadku równej ilości punktów w danej klasyfikacji pierwszeństwo uzyskuje osoba (drużyna), która 
uzyskała odpowiednio lepszy wynik z konkurencji strzeleckich – kolejno: karabinek wojskowy (A1)  a 
następnie pistolet maszynowy (A2). 
D. Organizator zastrzega sobie dokonywanie zmian w regulaminie. 
Ewentualne zmiany zostaną ogłoszone w znowelizowanym regulaminie przed rozpoczęciem konkurencji. 
E. Sprawy organizacyjne:
1)Rozpoczęcie nastąpi w dniu 16 kwietnia 2016r. o godzinie 7.00-7.30 w Lusowie złożeniem kwiatów na 
grobie por. Łukasza Kurowskiego;
2) Przejazd autokarami na strzelnicę CSWL ul. Wojska Polskiego 86 w Poznaniu;
3) W czasie zawodów zabrania się opuszczania samowolnie wyznaczonej strefy działań na terenie koszar; 
4) W zawodach mogą wziąć udział osoby posiadające umiejętność posługiwania się bronią strzelecką; 
5) Wszelkie protesty będą rozpatrywane do 10 min. od zakończenia konkurencji; 
6) Organizator dopuszcza możliwość korzystania z lunet i lornetek na stanowiskachw czasie strzelania, 
lecz ich nie zabezpiecza; 
7) Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność; 
8) W czasie zawodów zabrania się spożywania alkoholu; 
9) Zakończenie VII Patrolu przewidywane jest o godz. 15.00;
10)Dla wszystkich zawodnikówVII Patrolu zostanie wydany posiłek żołnierski.
ZGŁOSZENIADRUZYN SŁUZB MUNDUROWYCH NALEŻY DOKONAĆ, W NIEPRZEKRACZALNYM 
TERMINIE, DO 10.04.2016r., podając:
Nazwa drużyny, imię i nazwisko, nr dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, itp.), miejscowość 
zamieszkania.
WIELKOPOLSKIE  STOWARZYSZENIE  AKTYWNYCH  REZERWISTÓW 
Ul. Staszowska 23 
61-333 Poznań 
Wszelkie informacje tel. kom: 602218696
e-mail: biuro@wsarpl.org 
www.wsarpl.org 

W imieniu organizatorów: 
Prezes WSAR 

       Aleksander GREMBOWSKI


