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Тактичко технички услови и пропозиције такмичења

Такмичење интервентних група КП Установа, одржаће се се у Центру за обуку запослених у Управи
за извршење заводских санкција у Нишу, дана 23. 24. и 25.03.2009 године у организацији Управе за
извршење заводских санкција, Центра за обуку у Нишу и КПЗ Ниш. Долазак припадника интервентних
група у Центар за oбуку запослених у Управи за извршење заводских санкција у Нишу је за I групу дана
23.03.2009.год. до 07,00 часова и за II групу 24.03.2009 године до 07,00 часова.
На такмичењу учествују интервентне јединице Казнено поправних установа, које су састављене од
пет припадника службе за обезбеђење. Интервентну јединицу ОЗ Београд, КПЗ Пожаревац, КПЗ Сремска
Митровица, КПЗ Ниш и КПЗ Ваљево чине 30 припадника службе за обезбеђење, подељених у 6 група а
остале КП Установа 5 припадника службе за обезбеђење. Свака јединица има вођу јединице. Припадници
интервентних јединица ће на такмичењу носити интервентну униформу припадника службе за обезбеђење.
Припадници интервентних јединица са собом носе наоружање на личном задужењу (пиштољ са два
оквира) без муниције и снајперску пушку (ако установа има на задужењу). Муницију, ПАП М59/66 кал.
7,62 мм, борбену сачмару и снајперску пушку обезбеђује Центар за обуку у Нишу.
Такмичење ће се одвијати на осам радних тачака.
• Радна тачка број 1.
• Расклапање и склапање П
ПА
АП
ПМ
М5599//6666 кал. 7,62 мм и пиштоља ЦЗ 99 кал. 9 мм
• Радна тачка број 2.
• Претрес лица и просторије
• Радна тачка број 3.
• Оријентационо кретање
• Радна тачка број 4.
• Бојево гађање из ПАП М59/66 кал. 7,62 мм
• Радна тачка број 5.
• Бојево гађање снајперском пушком
• Радна тачка број 6.
• Бојево гађање борбеном сачмаром
• Радна тачка број 7.
• Бојево гађање службеним пиштољем
• Радна тачка број 8.
• Специјална физичка обука
Задатак интервентних јединица је да у што краћем року, поштујући мере безбедности, изврше
тактичке задатке на осам радних тачака. Интервентне јединице ће се такмичити у екипној конкуренцији и
рангирање јединица ће се вршити према укупном збиру времена за које су извршени задаци на радним
тачкама. У појединачној конкуренцији бодоваће се времена на радним тачкама број 5, 7 и 8.
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Правила безбедности
Свако оружје се, у принципу, има сматрати напуњеним и тако се према њему треба односити.
Оружје се сме усмерити само у правцу мета.
Такмичар се не сме никада окретати унатраг са оружјем у руци.
Кажипрст сме да додирује окидач само када се пуца, иначе мора да буде испружен поред браника
обараче.
5. Оружје се пуни само на одговарајућу команду судије.
6. Гађање почињена одговарајућу команду судије.
7. По завршетку гађања оружје се држи у висини дијафрагме, са цеви усмереном ка метама и
затварачем у задњем положају.
8. По завршетку гађања прво се вади оквир и ставља под мали прст руке која држи пиштољ затим се
приступа извршењу безбедоносних радњи:
• Прво се два пута затварач повуче у задњи положај
• Затим се визуелно погледа лежиште метка, како би се судија уверио да је оружје празно
• Након тога се празан оквир враћа на своје место у оружју и врши контролно окидање
• Тек тада се празно оружје враћа у футролу
9. У футролу се никада не ставља запето оружје.
10. Оружје је безопасно тек када се нађе у футроли.
11. Такмичар мора носити акустичне штитнике и заштитне наочаре.
1.
2.
3.
4.

Кршење правила безбедности
Кршењем правила безбедности сматра се:
1. Усмеравање оружја било где осим у смеру мете.
2. Свако случајно испаљивање метка дефинисано као ненамерно ван смера ка мети.
3. Кретање са запетим оружјем или прстом на обарачу.
4. Испадање оружја из руке.
5. Небезбедно руковања оружјем.
6. Руковање са напуњеним оружјем (осим на ватреној линији).
7. Довођење у опасност других особа.
8. Свако непоштовања правила такмичења и команди судија.
9. Неспортско понашање.
10. Употребе алкохола или психоактивних супстанци.
КРШЕЊЕ ОВИХ ПРАВИЛА АУТОМАТСКИ ДИСКВАЛИФИКУЈЕ ТАКМИЧАРА СА ТАКМИЧЕЊА
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РРааддннаа ттааччккаа ббрроојј 11..

РРаассккллааппаањ
њее ии ссккллааппаањ
њее П
ПА
АП
ПМ
М5599//6666 ккаалл.. 77,,6622 м
мм
м ии ппииш
шттоољ
љаа Ц
ЦЗЗ 9999 ккаалл.. 99 м
мм
м

ПАП М59/66 кал. 7,62 мм и пиштољ ЦЗ 99 кал. 9 мм се налазе на столу. На команду
судије извршилац прво расклапа ПАП М59/66 кал. 7,62 мм по „Правилу пушка и
пушкомитраљез 7,62 мм“ тачка од 20 – 23 страна 141–150 а затим ЦЗ 99 кал. 9 мм по
„Правилу пиштољ 9 мм ЦЗ 99“ тачка 12 до 16. Када је оружје расклопљено почиње да
склапа прво ПАП М59/66 кал. 7,62 мм а затим ЦЗ 99 кал. 9 мм и након завршених радњи
извештава „ГОТОВО“.
Напомена:
• Код расклапања ПАП М59/66 кал. 7,62 мм није потребно користити рукохват са
поклопцем.
• Не одвајати механизам за окидање
• Не одвајати цев са сандуком од кундака .
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РРааддннаа ттааччккаа ббрроојј 22..
П
Пррееттрреесс ллииццаа ии ппррооссттоорриијјее

Задатак на радној тачки број 2 је да екипа у што краћем времену изврши претрес лица
и просторије и пронађе недозвољене предмете. Екипа, коју чине 5 чланова, долази до
просторије у којој ће бити извршен претрес и на знак судије улази у просторију и почиње са
претресом. Претрес почиње тако што се прво врши делимичан претрес 3 лица ( у обученом
стању ) а затим се врши претрес просторије. Након завршеног претреса, капитен екипе,
извештава судију да је претрес завршен и предаје пронађене предмете.
У просторији за претрес се налазе 3 предмета чије држање није дозвољено
„Правилником о кућном реду у казнено-поправним заводима и окружним затворима“.
Време за претрес просторије је ограничено на 10 минута. За сваки предмет који се не
пронађе, екипа добија процедуралну казну од 180 секунди на укупно време а за
непоштовање процедуре претреса додатних 180 секунди.
Напомена: Предмети и ствари у просторији се не смеју уништавати.
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РРааддннаа ттааччккаа ббрроојј 33..
О
Орриијјееннттааццииоонноо ккррееттаањ
њее

Радна тачка број 3. се наставља одмах након радне тачке број 2. Кретање се врши у групи и циљ је
да група у што краћем временском року пређе растојање од Центра за обуку до стрелишта КПЗ Ниш, по
задатој путањи.
У току кретања се мора проћи поред контролних тачака, иначе цела екипа добија процедуралну
казну од 180 секунди, за сваку контролну тачку, на укупно време. Крај задатка је када и задњи члан екипе
дође на стрелиште.
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РРааддннаа ттааччккаа ббрроојј 44..
Б
Боојјееввоо ггаађђаањ
њее иизз П
ПА
АП
ПМ
М5599//6666 ккаалл.. 77,,6622 м
мм
м

Извршилац долази на полазну линију са два метка у фишеклији на опасачу.
Гађање се изводи на следећи начин:
На команду судије и сигнала за старт извршилац :
• Са полазне линије одлази на ватрену линију.
• По доласку на ватрену линију узима пушку заузима клечећи став и врши пуњење
пушке.
• По завршеном пуњењу доноси пушку у згиб рамена и решава тактичку вежбу тако
што гласом два пута упозорава лице да стане, позивом „Стој пуцаћу“ а затим пуца у
безбедном правцу (у грудобран који се налази на 50 метара испред мете).
• Гађа доњи део мете у покрету на удаљености од 100 м тако да погодак у мети добије у
зони која је обележена белом бојом.
• Након завршетка гађања, на команду судије празни и проверава оружје и одлаже га
поред ограде.
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Радна тачка број 4.

Ц
Цииљ
љ ббрроојј 22..::

ББееллии ппааппиирр ф
фооррм
мааттаа A
A33

Ц
Цииљ
љ ббрроојј 11..::

100 М

ББееллии ппааппиирр ф
А33
мааттаа А
фооррм

В
ВП
П

П
Пооллааззннаа
ллиинниијјаа

9

РРааддннаа ттааччккаа ббрроојј 55
Б
Боојјееввоо ггаађђаањ
њее ссннаајјппееррссккоом
м ппууш
шккоом
м
Извршилац долази на ватрену линију са 1 метком у оквиру.
Гађање се изводи на следећи начин:
На команду судије и сигнала за старт извршилац :
• На ватреном положају врши пуњење пушке са 1 метком и наноси пушку на циљ бр. 1
• Са ватреног положаја бр. 1 гађа из лежећег става са једним метком у циљ.
• Након завршетка гађања, на команду судије празни и проверава оружје.
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РРааддннаа таччккаа ббрроојј 55..

Ц
Цииљ
љ ббрроојј 11..
М
Мееттааллннии ккрруугг
П
Пррееччннииккаа1100 ссм
м

100 m

В
ВП
П
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РРааддннаа ттааччккаа ббрроојј 66
Б
Боојјееввоо ггаађђаањ
њее ббооррббеенноом
м ссааччм
маарроом
м
Извршилац долази на полазну линију са празном пушком и 8 метака (патрона) у
носачу на опасачу или у џепу на униформи.
Гађање се изводи на следећи начин:
На команду судије и сигнала за старт извршилац :
• На ватреном положају бр. 1 врши пуњење пушке са 4 метка и наноси пушку на циљ
бр .1
• Са ватреног положаја бр. 1 гађа из стојећег става са по једним метком у циљ до
обарања.
• Са ватреног положаја бр. 1 врши претрчавање до ватреног положаја бр. 2 и из стојећег
става гађа циљ бр. 2 са по једним метком до обарања.
• На ватреном положају бр. 2 врши препуњавање пушке са 4 метка иза барикаде а
затим врши претрчавање до ватреног положаја бр. 3 и из стојећег става гађа циљ бр. 3
са по једним метком до обарања.
• Након завршетка гађања, на команду судије празни и проверава оружје.
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РРааддннаа таччккаа ббрроојј 66..

Ц
Цииљ
љ ббрроојј 22..
Д
в
а
м
е
т
Два метааллннаа ппооппеерраа

Ц
Цииљ
љ ббрроојј 33..
ЈЈееддаанн м
е
т
метааллннии ппооппеерраа ии
ттррии м
мееттааллннаа ггооннггаа

Ц
Цииљ
љ ббрроојј 11..
т
е
Двваа м
метааллннаа ппооппеерраа
Висока
барикада

ппррееттррччаавваа

ппррееттррччаавваа

РРааддннаа ттааччккаа ббрроојј 77
Б
Боојјееввоо ггаађђаањ
њее ссллууж
жббеенниим
м ппииш
шттоољ
љеем
м
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Такмичар долази на РТ са пиштољем без оквира и са 2 празна оквира. Са стола пуни
оквире одговарајућом муницијом. Један оквир пуни са 6 метака а други са 4 метка. Оквир са 4
метака одлаже у футролу док оквир са 6 метака држи у слабијој руци тј. (дешњак у левој, леворук
у десној).
Такмичар на себи мора имати антифоне и заштитне наочаре. На знак судије креће ка
ватреној линији. На ватреној линији, на команду судије ОРУЖЈЕ УЗМИ - потеже пиштољ јачом
руком. На команду судије ОКВИР УБАЦИ – убацује оквир. На питање судије ДА ЛИ ТИ ЈЕ
ПОЛИГОН ЈАСАН, И ДА ЛИ СИ СПРЕМАН – извештава о спремности.
На знак судије креће да решава полигон. Прилази барикади и иза барикаде са њене леве
стране, отвара угао и гађа на грудној силуети бео папир А-4 формат са 2 метка на раздаљини од
5 метара. Затим са десне стране барикаде отвара угао и гађа на грудној силуети бео папир А-4
формат са 2 метка на раздаљини од 7 м, затим такође са десне стране барикаде решава
најудаљенију мету на раздаљини од 10 м са 2 метка, на грудној силуети бео папир А-4 формат.
Такмичар иза барикаде врши тактичку замену оквира, (пун оквир убацује у пиштољ) док
(празан оквир одлаже у футролу), убацује метак у лежиште цеви, држи оружје усмерено ка
метама и претрчава до следеће позиције. Кажипрст руке којом такмичар пуца, приликом
претрчавања НЕ СМЕ бити на окидачу, у противном свако држање прста на окидачу
приликом претрчавања, повлачи дисквалификацију такмичара.
Из следеће позиције, из клечећег става, решава задату метну ситуацију. Пред собом има 4
метална попера на раздаљини од 10 м, која гађа по сопственом нахођењу.
По завршетку полигона, на команду судије, врши мере безбедности на следећи начин:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Оквир избаци – покажи празан !
Репетирај !
Репетирај, визуелно провери лежиште цеви !
(Важи за ТТ М-57 и ЦЗ М-70) оквир убаци !
У безбедоносном правцу изврши контролно окидање !
(За ТТ М-57 И ЦЗ М-70) оквир избаци !
Празан пиштољ у футролу врати !

Затим хитро, трчећим кораком одлази и подиже оборене металне попере (уколико има
оборених), потом трчећим кораком долази до следећег такмичара који је на припремној линији и
додирује га руком. Оног тренутка када га такмичар који је завршио додирне, тек онда следећи
такмичар може да крене на ватрену линију.
Последњи такмичар екипе (капитен) након извршених мера безбедности, заједно са
судијом креће у пребројавању погодака и потписивању листе.
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Р
Раадднна ттааччккаа ббрроојј 77..

Ц
Цииљ
љ ббрроојј 11..
ЧЧееттииррии ммееттааллннаа ппооппеерраа

Ц
Цииљ
љ ббрроојј 33..::
ББееллии ппааппиирр ф
фооррммааттаа АА44 ннаа
ппоојјаасснноојј ммееттии

10 m
Ц
Цииљ
љ ббрроојј 11..::
ББееллии ппааппиирр ф
фооррммааттаа АА44 ннаа
ппоојјаасснноојј ммееттии

ВВП
П ббрр.. 22
10 m

Ц
Цииљ
љ ббрроојј 22..::
ББееллии ппааппиирр ф
фооррммааттаа АА44 ннаа
ппоојјаасснноојј ммееттии

7m

5m
Висока
барикада

ВВП
П ббрр.. 11

ппррееттррччаавваа
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Садржај гађања

Врста гађања

Д аљ ина у
м етри м а

Б рој м етак а

П робних или
р езерв н и х

Број метака

Број радне тачке

Циљеви

1

2

3

4

5

6

4

БОЈЕВО ГАЂАЊЕ
ПАП М59/66 кал. 7,62
мм

Циљ бр.1.
Бели папир формата А3
Циљ бр.2.
Бели папир формата А3

100

2

5

БОЈЕВО ГАЂАЊЕ
СНАЈПЕРСКА ПУШКА

Циљ бр.1.
метални круг пречника 10 цм

100

1

6

7

Циљ бр.1.Два метална попера на даљини
10 метара иза барикаде.
БОЈЕВО ГАЂАЊЕ Циљ бр.2.Два метална попера на даљини
БОРБЕНА САЧМАРА
10 метара иза барикаде.
кал. 12
Циљ бр.3 Један метални попер и три
метална гонга (круг) на даљини 10 метара.

БОЈЕВО ГАЂАЊЕ
СЛУЖБЕНИМ
ПИШТОЉЕМ НА
ЗАДУЖЕЊУ

Циљ бр.1.Бели папир формата А4 на
појасној мети на даљини 5 метара.
Циљ бр.2.Бели папир формата А4 на
појасној мети на даљини 7 метара.
Циљ бр.3 Бели папир формата А4 на
појасној мети на даљини 10 метара.
Циљ бр.4. Четри метална попера на
даљини 10 метара.

10

5-10

8

10

Оцена
Став за Време за
гађање гађање 5

7

8

0

Клечећи са
наслона

Мери се
време за
које је
изведено
гађање

0

Лежећи

4

3

2

9 10 11 12

Напомена
13
За сваку процедуралну грешку
изршилац ће добити казну од 10, за
сваки промашај 180 а за погодак у
горњи део мете 300 секунди на укупно
време.
За сваку процедуралну грешку
изршилац ће добити казну од 10 а за
сваки промашај 300 секунди на укупно
време.

0

Стојећи

За сваку процедуралну грешку
изршилац ће добити казну од 10 а за
сваки промашај или погодак у казнени
квадрат по 30 секунди на укупно време.

0

Стојећи за
циљ бр.1,2,3
и клечећи за
циљ бр.4.

За сваку процедуралну грешку
изршилац ће добити казну од 10 а за
сваки промашај 30 секунди на укупно
време.
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РРааддннаа ттааччккаа ббрроојј 88
С
фииззииччккаа ооббууккаа
Сппеецциијјааллннаа ф
Задатак на радној тачки број 8 састоји се из 4 тактичких вежби специјалне физичке обуке.
1. Пењање уз конопац, прелажење хоризонталних лестви и спуштање низ конопац – изводи се
тако што се такмичари пењу уз конопац уз помоћ руку и ногу, прелазе раздаљину до следећег конопца и
спуштају се на струњачу. Растојање између два конопца се прелази уз помоћ хоризонталних лестви на
плафону тако да се препрека не обори. Казна за додиривање препреке је 30 с (секунди). Казна за обарање
препреке је 180 с (секунди). Казна за неурађену вежбу је 300 с (секунди).
2. Пролазак кроз „шпалир“ – по завршетку прве вежбе сваки такмичар пролази кроз договорени
спаринг. Први нападач са десне стране напада пластичном флашом одозго у главу, други нападач напада
пластичном флашом у предео груди с лева у десно, трећи нападач напада пластичном флашом бодом у
груди, четврти нападач напада пластичном флашом одоздо навише, пети нападач напада пластичном
флашом с десна у лево и шести нападач пластичном флашом одозго у главу. Казна за сваки примљени
ударац је по 30 с (секунди).
Напомена: Такмичари се бране од напада пластичном флашом користећи технике блокова, без контра
удараца у нападаче. Нападачи су статични и нападају без искорака.
3. Прескакање препреке – изводи се тако што такмичари летећим колутом (падом унапред)
прескачу летвицу која се налази на висини од 110 цм (центиметара). Казна за оборену препреку је 180 с
(секунди).
4. Провлачење испод препрека – изводи се тако што такмичари пролазе пузећи испод летвица
које се налазе на висини од 55 цм (центиметара). Казна за сваку оборену летвицу је 30 с (секунди).
Време извођења радне тачке бр. 8 рачуна се од када први такмичар такне конопац док задњи такмичар
не прође испод летвица и такне судијски сто. На слици се може видети распоред елемената радне тачке
бр. 8 - Специјална физичка обука.
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