Test pistoletowy „FBI TEST” BRASS 2022
Test jest sprawdzianem umiejętności w zakresie posługiwania się bronią krótką w konwencji przewidzianej
dla funkcjonariuszy chroniących prawo.
DO TESTU DOPUSZCZA się osoby, które posiadają pozwolenie na broń, patent strzelecki lub legitymację
funkcjonariusza uzbrojonej formacji państwowej, a także żołnierzy służby czynnej.
Zawodnicy zobowiązani są okazać stosowny dokument na zawodach w trakcie rejestracji.
Uwzględniając charakter zawodów dopuszczalne są wyłącznie kabury na pas, umożliwiające bezpieczne
przenoszenie broni w „codziennej służbie” (zakaz używania wieszaków). Decyzję
o dopuszczeniu kabury podejmuje sędzia konkurencji.
Test obejmuje 5 zadań w trakcie których zawodnik oddaje z pistoletu/rewolweru centralnego zapłonu,
50 strzałów.
Pistolet/rewolwer, magazynek/speedloader ukryte są pod kurtką, kamizelką, itp.
Broń przeładowana, ze zwolnionym kurkiem i/lub zabezpieczona - w zależności od jej konstrukcji.
Postawa „gotów” oznacza trzymanie broni oburącz, przy piersiach lub brzuchu, z lufą skierowaną
w kierunku tarczy.
Każde traﬁenie w tarczę (obrys sylwetki) oznacza zdobycie 1 punktu.
Oddanie strzału po czasie skutkuje odjęciem przestrzeliny z wewnętrznego pola sylwetki tarczy.
Przy jednakowej liczbie przestrzelin w tarczy o kolejności miejsc decyduje czas uzyskany w zadaniu 5
w dziesiątej konkurencji.
W zależności od liczby uzyskanych przestrzelin w tarczy zawodnik uzyskuje stopień:
agent za 40 traﬁeń (80% możliwego wyniku)
instruktor za 45 traﬁenia (90% możliwego wyniku)
Start następuje na sygnał timera.
Zadanie 1: 2,7 m - 6 strzałów (1 magazynek).
1) Broń w kaburze. 3 strzały – tylko silna ręka i 3 strzały – tylko ręka wspomagająca - czas 6 sek.
Zadanie 2: 4,6 m - 12 strzałów (2 magazynki po 6 naboi).
2) Broń w kaburze. 3 strzały – czas 3 sek.
3) Broń w postawie „gotów”. 3 strzały – czas 2 sek.
4) Broń w postawie „gotów”. 6 strzałów – czas 4 sek.
Zadanie 3: 6,4 m - 18 strzałów (2 magazynki po 5 naboi, a następnie 2 magazynki po 4 naboje).
5) Broń w kaburze. 5 strzałów – czas 5 sek.
6) Broń w postawie „gotów”. 5 strzałów – czas 4 sek.
7) Broń w postawie „gotów”. 4 strzały, wymiana magazynka i 4 strzały – czas 8 sek.
Zadanie 4: 13,7 m - 6 strzałów (1 magazynek).
8) Broń w kaburze. 3 strzały – czas 6 sek.
9) Broń w postawie „gotów”. 3 strzały – czas 5 sek.
Zadanie 5: 22,8 m - 8 strzałów (1 magazynek)
10) Broń w kaburze. 4 strzały stojąc i 4 strzały klęcząc – czas 20 sek.
Czas brany pod uwagę w przypadku tej samej końcowej punktacji rywalizujących zawodników w teście do
wyniku końcowego. Zapisać na Tarczy!!!
Dyskwaliﬁkacja następuje za naruszenie zasad bezpieczeństwa opisanych w Regulaminie Zawodów GTS
B.R.A.S.S. a w szczególności:
za naruszenie zasad rozegrania testu,
za oddanie strzału w trakcie ładowania, rozładowania broni,
za oddanie strzału nie mierzonego w kierunku celu,
za naruszenie kątów bezpieczeństwa,
za utratę kontaktu z bronią, poza kaburą.

Test karabinowy „RIFLE TEST” BRASS 2022
Test jest sprawdzianem umiejętności w zakresie posługiwania się bronią długą w konwencji przewidzianej
dla funkcjonariuszy chroniących prawo. DO TESTU DOPUSZCZA się osoby, które posiadają pozwolenie na
broń, patent strzelecki lub legitymację funkcjonariusza uzbrojonej formacji państwowej, a także żołnierzy
służby czynnej. Zawodnicy zobowiązani są okazać stosowny dokument na zawodach w trakcie rejestracji.
Wymagany jest pas nośny do karabinu.
Test obejmuje 6 zadań w trakcie których zawodnik oddaje z karabinu centralnego zapłonu, 60 strzałów.
Postawa wyjściowa „gotów”: stojąca, karabin – kąt 45 stopni w kierunku ziemi, kolba przy ramieniu, nie
dotyka policzka - o ile opis nie stanowi inaczej.
Stan broni: podpięty magazynek, karabin przeładowany, zabezpieczony - o ile opis nie stanowi inaczej.
Każde traﬁenie w tarczę (obrys sylwetki) oznacza zdobycie 1 punktu.
Oddanie strzału po czasie skutkuje odjęciem przestrzeliny z wewnętrznego pola sylwetki tarczy.
Przy jednakowej liczbie przestrzelin w tarczy o kolejności miejsc decyduje czas uzyskany podczas drugiego
testu z zadania 6.
W zależności od liczby uzyskanych przestrzelin w tarczy zawodnik uzyskuje stopień:
agent za 40 traﬁeń (80% możliwego wyniku),
instruktor za 45 traﬁenia (90% możliwego wyniku)
Start następuje na sygnał timera.
Zadanie 1. Jeden magazynek załadowany, 4 naboje, 5 metrów, 4 serie:
1 strzał, pozycja stojąca (broń przeładowana, zabezpieczona) – 1 sekunda
1 strzał, pozycja klęcząca (broń przeładowana, zabezpieczona) – 1,5 sekundy
1 strzał, pozycja stojąca (broń przeładowana, zabezpieczona) – 1 sekunda
1 strzał, pozycja stojąca (broń przeładowana, zabezpieczona) – 0,5 sekundy
Zadanie 2. Dwa magazynki, pierwszy magazynek 2 naboje, drugi magazynek 9 naboi, 11 strzałów,
10 metrów, 3 serie:
5 strzałów, pozycja stojąca (broń przeładowana, zabezpieczona) – 3 sekundy
2 strzały, pozycja stojąca (broń przeładowana, zabezpieczona) – 1,5 sekundy
4 strzały, pozycja stojąca (po dwa naboje w magazynku, broń przeładowana, zabezpieczona –
zmiana magazynka w dowolny momencie) – 5 sekund
Zadanie 3. Dwa magazynki, pierwszy magazynek 10 naboi, drugi magazynek 2 naboje, 12 strzałów,
25 metrów, 6 serii:
2 strzały, pozycja stojąca (broń przeładowana, zabezpieczona) – 3 sekundy
2 strzały, pozycja klęcząca (broń przeładowana, zabezpieczona) – 4 sekundy
1 strzał, pozycja stojąca (broń przeładowana, zabezpieczona) – 1,5 sekundy
1 strzał, pozycja stojąca (broń załadowana nieprzeładowana na pasie nośnym) – 4 sekundy
2 strzały, pozycja stojąca (broń załadowana nieprzeładowana na pasie nośnym) – 5 sekund
4 strzały, pozycja stojąca (dwa magazynki po dwa naboje w magazynku broń przeładowana,
zabezpieczona – zmiana magazynka w dowolny momencie) – 5 sekund
Zadanie 4. Dwa magazynki, pierwszy magazynek 10 naboi, drugi magazynek 1 nabój, 11 strzałów,
50 metrów, 4 serie:
2 strzały, pozycja stojąca (broń przeładowana, zabezpieczona) – 3 sekundy
3 strzały, pozycja stojąca (broń przeładowana, zabezpieczona) – 4 sekundy
4 strzały, pozycja stojąca (broń przeładowana, zabezpieczona) – 5 sekund
2 strzały, pozycja stojąca (dwa magazynki, po jednym naboju w magazynku broń przeładowana,
zabezpieczona ) – 5 sekund

Zadanie 5. Dwa magazynki, w każdym po 5 naboi, 10 strzałów, 50 metrów, 1 seria:
10 strzałów, pozycja stojąca (dwa magazynki, po pięć sztuk broń załadowana nieprzeładowana).
Po sygnale timera zawodnik oddaje 5 strzałów w pozycji stojącej (zmiana magazynka, 5 strzałów
w pozycji klęczącej - zmiana magazynka w dowolny momencie) – 20 sekund
Zadanie 6. Dwa magazynki, pierwszy magazynek 3 naboje, drugi magazynek 9 naboi, 12 strzałów,
50 metrów, 2 serie:
3 strzały, pozycja stojąca (broń załadowana nieprzeładowana) – 10 sekund
9 strzałów * (dziewięć sztuk w magazynku broń załadowana nieprzeładowana). Po sygnale timera
zawodnik oddaje 3 strzały w pozycji stojącej, następnie 3 strzały w pozycji klęczącej, następnie
3 strzały w pozycji leżącej – 30 sekund
* Czas brany pod uwagę w przypadku tej samej końcowej punktacji rywalizujących zawodników w teście
do wyniku końcowego. Zapisać na Tarczy!!!
Dyskwaliﬁkacja następuje za naruszenie zasad bezpieczeństwa opisanych w Regulaminie Zawodów GTS
B.R.A.S.S. a w szczególności:
za naruszenie zasad rozegrania testu,
za oddanie strzału w trakcie ładowania, rozładowania broni,
za oddanie strzału nie mierzonego w kierunku celu,
za naruszenie kątów bezpieczeństwa
za upuszczenie na ziemię broni.

Test strzelbowy „Shotgun TEST” BRASS 2022
Test jest sprawdzianem umiejętności w zakresie posługiwania się strzelbą w konwencji przewidzianej dla
funkcjonariuszy chroniących prawo. DO TESTU DOPUSZCZA się osoby, które posiadają pozwolenie na
broń, patent strzelecki lub legitymację funkcjonariusza uzbrojonej formacji państwowej, a także żołnierzy
służby czynnej. Zawodnicy zobowiązani są okazać stosowny dokument na zawodach w trakcie rejestracji.
Test obejmuje 4 zadania w trakcie których zawodnik oddaje ze strzelby 30 strzałów.
Postawa wyjściowa „gotów”: stojąca, strzelba – kąt 45 stopni w kierunku ziemi, kolba nie dotyka policzka o ile opis nie stanowi inaczej.
Stan broni: Strzelba przeładowana, zabezpieczona – o ile opis nie stanowi inaczej. W przypadku zadań
wymagających doładowania broni – doładowanie następuje z ładownic bądź stolika. Po zakończeniu zadania
przez Zawodnika każdorazowo następuje rozładowanie i sprawdzenie stanu broni.
Po zakończeniu danego zadania przez wszystkich Zawodników startujących w danej turze następuje
komenda „lufa
w górę” i reset celi przez Helperów.
Przy jednakowej liczbie traﬁeń o kolejności miejsc decyduje czas uzyskany podczas czwartego testu
z zadania 4.
Amunicja: Do konkurencji dopuszczona jest wyłącznie amunicja śrutowa.
Cele: płytki stalowe, popery, rzutki
W zależności od ilości uzyskanych punktów zawodnik uzyskuje stopień:
Padawan 30 pkt (50% możliwego wyniku)
Agent 48 pkt (80% możliwego wyniku)
Instruktor 54 pkt (90% możliwego wyniku)
Punktacja: 30 strzałów – każdy strzał punktowany 2 pkt. Łączna maksymalna ilość punktów do zdobycia 60
Strzał niecelny 0 pkt. Strzał oddany po czasie 0 pkt.
Nie oddanie strzału 0 pkt. Ostrzelanie celu w niewłaściwej kolejności 0 pkt.
Zadanie 1 (odległość 7,0 m – 7 strzałów)
- 1 strzał – 1,0 sekunda
- 1 strzał – 1,0 sekunda
- 1 strzał – 0,5 sekundy
- 2 strzały – 2,0 sekund
- 2 strzały – 2,0 sekund
Zadanie 2 (odległość 10,0 m – 7 strzałów)
- 1 strzał – 1,5 sekundy (strzał oddawany z postawy klęczącej)
- 2 strzały – 3,0 sekundy (pierwszy strzał postawa stojąca, drugi postawa klęcząca)
- 4 strzały – 6,0 sekund (strzelba załadowana dwoma nabojami, po minimum jednym strzale następuje
doładowanie broni)
Zadanie 3 (odległość 12,5 m – 8 strzałów)
- 6 strzałów – 10,0 sekund (strzelba załadowana dwoma nabojami, po minimum jednym strzale następuje
doładowanie broni)
- 2 strzały – 1,0 sekunda (pierwszym strzałem Zawodnik ma za zadanie ostrzelać poper uruchamiający
wyrzutnię rzutek, drugi strzał oddawany jest do rzutka – czas 1,0 sek. liczony jest dla pierwszego strzału)
Zadanie 4 (odległość 15,0 m – 8 strzałów)
- 1 strzał – 1 sekunda
- 2 strzały – 2,0 sekundy
- 2 strzały – 2,0 sekundy
- 3 strzały – 2,0 sekundy * (pierwszym strzałem Zawodnik ma za zadanie ostrzelać poper uruchamiający
wyrzutnię rzutek, drugi strzał oddawany jest do płytki, trzeci do rzutka – czas 2,0 sekundy liczony jest dla
pierwszych dwóch strzałów)
* Czas brany pod uwagę w przypadku tej samej końcowej punktacji rywalizujących zawodników w teście
do wyniku końcowego. Zapisać na Tarczy!!!

