МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ ЗАВОДСКИХ САНКЦИЈА

ТАКМИЧЕЊЕ
ИНТЕРВЕНТНИХ ЈЕДИНИЦА
КАЗНЕНО ПОПРАВНИХ УСТАНОВА

Ниш, 2008 године

2

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, 01.10.2008 године и 02.10.2008
године у организацији Управе за извршење заводских санкција, Центра за обуку у Нишу и КПЗ
у Нишу. Долазак припадника интервентних група у Центар за oбуку запослених у Управи за
извршење заводских санкција у Нишу је за I групу дана 30.09.2008.год. до 17,00 часова и за II
групу 01.10.2008 године до 17,00 часова.
На такмичењу учествују интервентне јединице Казнено поправних установа, које су
састављене од пет 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. Муницију, ПАП М59/66
кал. 7,62 мм, борбену сачмару и гасну пушку обезбеђује Центар за обуку запослених у Управи
за извршење заводских санкција у Нишу.
Такмичење ће се одвијати на осам радних тачака.
• Радна тачка број 1.
• Расклапање и склапање АП М70 кал. 7,62 мм и пиштоља ЦЗ 99 кал. 9 мм
• Радна тачка број 2.
• Претрес просторије
• Радна тачка број 3.
• Оријентационо кретање
• Радна тачка број 4.
• Тактичка вежба са извршењем бојевог гађања из ПАП М59/66 кал. 7,62 мм
• Радна тачка број 5.
• Бојево гађање службеним пиштољем
• Радна тачка број 6.
• Бојево гађање борбеном сачмаром
• Радна тачка број 7.
• Бојево гађање гасном пушком
• 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 4, 5 и 6.
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Правила безбедности
1. Свако оружје се, у принципу, има сматрати напуњеним и тако се према њему треба
односити
2. Оружје се сме усмерити само у смеру мета
3. Такмичар се не сме никада окретати унатраг са оружјем у руци
4. 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.
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..
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АП М70 кал. 7,62 мм и пиштољ ЦЗ 99 кал. 9 мм се налазе на столу. На команду судије
извршилац прво расклапа АП М70 кал. 7,62 мм по „Правилу пушка и пушкомитраљез 7,62 мм“
тачка од 81 - 85 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 АП М70 кал. 7,62 мм а затим ЦЗ 99 кал. 9 мм и
након завршених радњи извештава „ГОТОВО“.

Напомена:
•
•
•
•

Код расклапања АП М70 кал. 7,62 мм није потребно користити рукохват са поклопцем.
Не растављати повратни механизам АП М70.
Не растављати оквир .
Не скидати заштитник уста цеви АП М70.

Временска норма за оцену (сек.)
Радња и поступак који се проверава
5

4

до 60

до 61 до 80

3

2

Аутоматска пушка М70 кал. 7,62 мм
- Расклопити и склопити пушку

Пиштољ ЦЗ 99 кал. 9 мм
- Расклопити и склопити пиштољ

од 81 до 100 од 101 до 120
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РРааддннаа ттааччккаа ббрроојј 22..
П
Пррееттрреесс ппррооссттоорриијјее

Задатак на радној тачки број 3. је да екипа у што краћем времену изврши претрес
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.
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 није ограничено. За сваки предмет који екипа не пронађе добија процедуралну казну
од 180 секунди на укупно време.

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..

Ц
Цииљ
љ ббрроојј 22..::
ББееллии ппааппиирр ф
фооррм
мааттаа AA33

Ц
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љ ббрроојј 11..::

100 М

ББееллии ппааппиирр ф
фооррм
мааттаа АА33

В
ВП
П

П
Пооллааззннаа
ллиинниијјаа
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РРааддннаа ттааччккаа ббрроојј 44..
Т
Тааккттииччккаа ввееж
жббаа ссаа ииззввррш
шеењ
њеем
м ббоојјееввоогг ггаађђаањ
њаа 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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РРааддннаа ттааччккаа ббрроојј 55..
Ц
Цииљ
љ ббрроојј 44..::
ККрруужжннаа м
мееттаа

Ц
Цииљ
љ ббрроојј 33..::
ББееллии ппааппиирр ф
фооррм
мааттаа АА33
ннаа ппоојјаасснноојј м
мееттии

Ц
Цииљ
љ ббрроојј 11..::
ББееллии ппааппиирр ф
фооррм
мааттаа АА33
ннаа ппоојјаасснноојј м
мееттии

Ц
Цииљ
љ ббрроојј 22..::
ББееллии ппааппиирр ф
фооррм
мааттаа АА33
ннаа ппоојјаасснноојј м
мееттии

20 m

10 m

7m

5m
Висока
барикада
Ниска
барикада

ВВП
П ббрр.. 11

ВВП
П ббрр.. 22
ппррееттррччаавваа
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РРааддннаа ттааччккаа ббрроојј 55
Б
Боојјееввоо ггаађђаањ
њее ссллууж
жббеенниим
м ппииш
шттоољ
љеем
м
Извршилац долази на ватрену линију са пиштољем у футроли и пуним
оквиром од 6 метака у левој руци а други оквир са 3 метка је у футроли. На
команду судије, на полазној линији, извршилац ставља оквир у пиштољ, враћа га у
футролу и извештава о спремности за гађање.
Гађање се изводи на следећи начин:
На команду судије и сигнала за старт извршилац :
• На ватреном положају бр.1 пуни пиштољ и из стојећег става са леве стране
барикаде гађа циљ бр.1. са два метка.
• На ватреном положају бр.1 из стојећег става са десне стране барикаде гађа
циљ бр.2 и 3. са по два метка.
• На ватреном положају бр.1 из барикаде врши препуњавање пиштоља и
претрчава до ватреног положаја бр.2.
• Са ватреног положаја бр.2 из клечећег става преко барикаде гађа циљ бр.4
(кружну мету) са три метка.
• Након завршетка гађања, на команду судије празни и проверава оружје и
враћа га у футролу.
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РРааддннаа ттааччккаа ббрроојј 66..
Ц
Цииљ
љ ббрроојј 22..

Ц
Цииљ
љ ббрроојј 11..

15 m

20 m

ВВП
П ббрр.. 22

15 m

ВВП
П ббрр.. 11

ппррееттррччаавваа

20 m
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РРааддннаа ттааччккаа ббрроојј 66
Б
Боојјееввоо ггаађђаањ
њее ббооррббеенноом
м ссааччм
маарроом
м
Извршилац долази на ватрену линију са празном пушком и 10 метка
(патрона) у носачу на опасачу или у џепу на униформи.
Гађање се изводи на следећи начин:
На команду судије и сигнала за старт извршилац :
1. На ватреном положају бр.1 врши пуњење пушке са 4 метка и наноси пушку
на циљ бр.1
2. Са ватреног положаја бр.1 пуца из стојећег става са по једним метком у циљ
до обарања.
3. На ватреном положају бр.1 врши препуњавање пушке и претрчава до
ватреног положаја бр.2.
4. Са ватреног положаја бр.2 пуца из стојећег става са по једним метком у циљ
до обарања.
5. Након завршетка гађања, на команду судије празни и проверава оружје.
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РРааддннаа ттааччккаа ббрроојј 77..

Ц
Цииљ
љ ббрроојј 11..

50x50 cm

50 m

В
ВП
П
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РРааддннаа ттааччккаа ббрроојј 77
Б
Боојјееввоо ггаађђаањ
њее ггаасснноом
м ппууш
шккоом
м
Извршилац долази на ватрену линију са празном гасном пушком и 1 метком
са гуменим пројектилом (МН-05) у носачу на опасачу или у џепу на униформи.
Гађање се изводи на следећи начин:
На команду судије и сигнала за старт извршилац :
1. На ватреном положају врши пуњење пушке са 1 метком и наноси пушку на
циљ бр.1
2. Са ватреног положаја бр.1 пуца из стојећег става са једним метком у циљ.
3. Након завршетка гађања, на команду судије празни и проверава оружје.
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РРааддннаа ттааччккаа ббрроојј 88
С
Сппеецциијјааллннаа ф
фииззииччккаа ооббууккаа
1. Прескакање препреке падом унапред – изводи се тако што такмичар падом
унапред /zenpo ukemi/ прескаче препреку постављену на струњачи /tatami/. Циљ
вежбе је прелажење висинске препреке без обарања исте.
2. Провлачење испод препреке – изводи се тако што такмичар уклизавањем
унапред пролази испод препреке постављене на струњачи /tatami/. Циљ вежбе је
прелажење препреке без обарања исте.
3. Пењање уз конопац – изводи се из седеће позиције раширених ногу. Конопац се
налази испод леве испружене ноге, а хват се остварује обема рукама. На звучни
сигнал пиштаљком такмичар се пење уз конопац користећи се само рукама, без
помоћи ногу. Циљ вежбе је у што краћем временском интервалу дотакнути
звонце-тастер.
4. Извођење комбинације удараца – изводи се тако што такмичар на звучни сигнал
пиштаљком креће са извођењем комбинације удараца (директ, кроше, аперкат, мае
гери и маваши гери) у боксерску врећу у трајању од 1 минута. Циљ вежбе је
континуирано извођење правилних снажних удараца до истека времена.
5. Потисак са равне клупе (bench press) – је једна од основних вежби снаге и
представља једну од базичних вежби за готово све спортове. Вежба се изводи на
клупи у лежећем положају. Такмичар хвата шипку широким хватом и ''гура'' тег
навише . Циљ вежбе је ''гурнути'' тег тежине 50 кг пекторалисима у што већем
броју понављаја.
Бодовање:
Вежба
1.
2.
3.
4.
5.

Време извођења
--------------------------------------------Од 5 до 10 секунди
1 минут
1 минут

Исправност
100
100
100
100
100

Казна
50
50
50
50
50

Оцена

БОЈЕВО ГАЂАЊЕ
ПИШТОЉ НА
ЗАДУЖЕЊУ

5

7

БОЈЕВО ГАЂАЊЕ
ГАСНА ПУШКА кал. 38
мм

Циљ бр.1.
Квадрат величине 50x50 cm

50

15-20

5-20

Циљ бр.1.
Бели папир формата А3 на појасној мети
на даљини 5 метара.
Циљ бр.2.
Бели папир формата А3 на појасној мети
на даљини 7 метара.
Циљ бр. 3
Бели папир формата А3 на појасној мети
на даљини 10 метара.
Циљ бр.4
Кружна мета на даљини 20 метара.

4

6

100

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

БОЈЕВО ГАЂАЊЕ
ПАП М59/66 кал. 7,62
мм

Циљ бр.1.
Два метална попера на даљини 20 метра.
Два метална гонга (круга) на даљини 15
метра.
БОЈЕВО ГАЂАЊЕ
Циљ бр.2.
БОРБЕНА САЧМАРА
Један метални попер на даљини 20 метра.
кал. 12
Два метална гонга (квадрат) на даљини 15
метра заклољена са два казнена квадрата
црвене боје.

4

3

2

1

Врста гађања

Садржај гађања

Даљ ина у метрима

Број радне тачке

Број метака

1

9

9

2

5

Број метака

Циљеви

0

0

0

0

6

П робних или резервних

Мери се
време за
које је
изведено
гађање

8

Време за
гађање

Стојећи

Стојећи

3

2

За сваку процедуралну грешку
изршилац ће добити казну од 10 а за
сваки промашај 30 секунди на укупно
време.

За сваку процедуралну грешку
изршилац ће добити казну од 10 а за
сваки промашај 30 секунди на укупно
време.

За сваку процедуралну грешку
изршилац ће добити казну од 10 а за
сваки промашај 180 секунди на укупно
време.

13

Напомена

Мери се
време за
које је
изведено
гађање

10 11 12

4

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.

9

5

Мери се
време за
које је
изведено
гађање

Мери се
Стојећи за
време за
циљ бр.1,2,3
које је
и клечећи за
изведено
циљ бр.4.
гађање

Клечећи са
наслона

7

Став за
гађање

Оцена
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