
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TOR 1 

 
 
 
Cele (typ i liczba): 5 tarcz PiRO, 6 Mini Popperów, kilka tarcz No Shoot (Nie strzelać) 
Liczba ocenianych strzałów: 16 
Pozycja startowa: Zawodnik stoi przed przesłoną, dotykając rękoma znaczników. 
Stan gotowości broni: Załadowana z pustą komorą. 
Sygnał startowy: Dźwiękowy 
Procedura: Po sygnale startowym ostrzelać wszystkie cele zgodnie z zasadami 
PiRO. 
Kąty bezpieczeństwa: 90° lewo/prawo, najniższa widoczna krawędź 
przechwytywacza 



 

TOR 2 

 
 
Cele (typ i liczba): 7 tarcz PiRO, kilka tarcz No Shoot (Nie strzelać) 
Liczba ocenianych strzałów: 14 
Pozycja startowa: Zawodnik siedzi przy stoliku trzymając w obu rękach linki.  
Broń i wszystkie używane na torze magazynki leżą na stoliku. 
Stan gotowości broni: Rozładowana. 
Sygnał startowy: Dźwiękowy 
Procedura: Po sygnale startowym zawodnik pociąga za trzymane linki i uruchamia 
oba kiwaki. Następnie przystępuje do ostrzeliwania celów, w dowolnej kolejności. 
Kąty bezpieczeństwa: 90° lewo/prawo, najniższa widoczna krawędź 
przechwytywacza 



 

TOR 3 

 
 
 
Cele (typ i liczba): 6 tarcz PiRO, 6 Mini Popperów, kilka tarcz No Shoot (Nie strzelać) 
Liczba ocenianych strzałów: 18 
Pozycja startowa: Zawodnik stoi przed przesłoną, dotykając rękoma znaczników. 
Stan gotowości broni: Załadowana. 
Sygnał startowy: Dźwiękowy 
Procedura: Po sygnale startowym ostrzelać wszystkie cele zgodnie z zasadami 
PiRO. 
Kąty bezpieczeństwa: 90° lewo/prawo, najniższa widoczna krawędź 
przechwytywacza 
 
 
 



 

TOR 1 
Cele (typ i liczba): 5 tarcz PiRO, 6 Mini Popperów, kilka tarcz No Shoot (Nie strzelać) 
Liczba ocenianych strzałów: 16 
Pozycja startowa: Zawodnik stoi przed przesłoną, dotykając rękoma znaczników. 
Stan gotowości broni: Załadowana z pustą komorą. 
Procedura: Po sygnale startowym ostrzelać wszystkie cele zgodnie z zasadami PiRO. 
 
TOR 2 
Cele (typ i liczba): 7 tarcz PiRO, kilka tarcz No Shoot (Nie strzelać) 
Liczba ocenianych strzałów: 14 
Pozycja startowa: Zawodnik siedzi przy stoliku trzymając w obu rękach linki.  
Broń i wszystkie używane na torze magazynki leżą na stoliku. 
Stan gotowości broni: Rozładowana. 
Procedura: Po sygnale startowym zawodnik pociąga za trzymane linki i uruchamia oba kiwaki. Następnie przystępuje 
do ostrzeliwania celów, w dowolnej kolejności. 
 
TOR 3 
Cele (typ i liczba): 6 tarcz PiRO, 6 Mini Popperów, kilka tarcz No Shoot (Nie strzelać) 
Liczba ocenianych strzałów: 18 
Pozycja startowa: Zawodnik stoi przed przesłoną, dotykając rękoma znaczników. 
Stan gotowości broni: Załadowana. 
Procedura: Po sygnale startowym ostrzelać wszystkie cele zgodnie z zasadami PiRO. 
 
WSZYSTKIE TORY 
Sygnał startowy: Dźwiękowy 
Kąty bezpieczeństwa: 90° lewo/prawo, najniższa widoczna krawędź przechwytywacza 
 


