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Snipe/s Mission fo zowody pnernoczone dlo snol.
per6w, rorgryrvone cyklicrnie od 2011. Sq orgo'
nizowdne prry wsp6lprocy z MON no poligonoch

w Slnepczu i Wqdrzynie. lmprezo zosluienie ryskola

miono iednei z noibordriej wymogoiqcych w Polsce.

Pnez oslolnie 5 lot formulo zowod6w mocno ewolu-

owolo, osiqgoiqc wysoki poziom lrudnoici i zyskuiqc

liczne grono sympo{kr5w.

Orgonizotorem piqtei edycii Sniper's
Mission byt Klub Sportowy CWS, Cen-
trum Wyszkolenio Sirzeleckiego i Sekcio
Sirzelecko Fundocii Szturmon. Ze sirony
Ministerstwo Obrony Norodowei wsporcio
udzielito Komendo OSrodko Szkolenio Po-
ligonowego Woisk Lqdowych w Wgdrzynie.

MtEDZyNARoDoWE ZAWoDY
Tegoroczno edycio zgromodzilo 17

dwuosobowych zespol6w snoiperskich.
Polskq reprezentowolo dziewiqi ekip w tym
reprezentonci: 'l . Worszowskiei Brygody
Poncernej, 17. Wielkopolskiei Brygody
Zmechonizowonej, 21. Brygody Strzelc6w
Podholo6skich, Policii, Biuro Ochrony Rzq-
du oroz Stro2y Gronicznej. Jednok zowo-
dy przeznoczone sq nie tylko dlo polskich
strzelc6w, do rywolizocji zoproszono lei
zespoty zogroniczne. W tym roku byly io
grupy z Niemiec, Stowocii i Wloch.

REATNA MISJA

Orgonizotorzy od 2010 tesiowoli roz-
moite scenoriusze, pozosfowioiqc do ko-
lelnych edycii ie nojbordziei wymogoiqce
i ciekowe. Od 2014 wprowodzono zo-
donio typu przetrwonie-unikonie-op6r-
-ucieczko, czyli SERE (Survivol, Evosion,
Resistonce, Escope), rozszerzoiqc iym
somym zokres oceny zowodnik6w o od-
porno6i no ogresywne przestuchonio i wy-
wieronie silnej presii psychicznel. Opr6cz
strzelonio no du2e dystonse, wsp6lnym
mionownikiem dlo wszystkich edycii iesi
somodzielne bytowonie w lerenie, brok
snu, ciqgly chorokter reolizowonych zodo6
i wysitek fizyczny zwiqzony z przemiesz-
czoniem siq pieszo no du2e odlegloSci.

W 201 5, podobnie iok w lotoch ubie-
glych, intencjq orgonizotor6w bylo
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Snipeft Mission lo wymogoiqce zawody dlo snoiper1w, orgonizowone od 20ll no poligonoch w Slrzepczu

i Wgdrzynie

stworzenie worunk6w
odzwierciedloiqcych
reolnq misiq bojowq.
Uczestnicy mieli ze sobq
nosi6 sprzqt niezbqdny
do przetrwonio kilku dni
w terenie, 8ro6, omuni-
cio, 2ywno5i, wodo, mo-
py, systemy nowigocii
oroz stroje moskuiqce,
to tyll<o niekt6re z ele-
ment6w sklodoiqcych
siq no czterdziestokilo-
gromowe wyposozenre
ko2dego z uczestnik6w.
W czosie zowod6w
obowiqzywol zokoz
u2pvonio urzqdzeh Ier-
mowizyjnych i nokiowi-
zyinych. Zespoly some
decydowoly o wybo-
rze trosy, pomiqtolqc
o obowiqzku przei-
Scio przez wyznoczone
punkty konirolne.

PMEMARSZE I PRZEJAZDY

Siedemnostu zespolom postowiono zo
zodonie przemorsz po potrolowonym przez
oponenl6w lerenie no dystonsie 45 km
i wykononie o6miu zodo6 w czosie nieprze-
kroczoiqcym 35 godzin. Zodonio strzelec-
kie reolizowono w spos6b ciqgly, przerwy
przeznoczojqc no forsowne przemorsze do
koleinych punkt6w kontrolnych.

Jui no storcie orgonizolorzy przypo-
mnieli, 2e uprzykrzonie Zycio zowodnikom
wpisone lest w formulg zmogo6, o opinie
o lrudno5ci imprezy nie biorq siq znikqd.
No rozgrzewkq zomiost deklorowonego
w opisie 4,5 km doi6cio do pierwszego

W |yn rcku w zowodach Snipe* Mission wziqly

udziol dwuosohowe zespoly z Niemiec, Slowacii

i Wloch. No zdiqciu ieden z wloskich strzelc6w

punktu konirolnego, po sprowdzeniu mo-
py okozolo siq, ie trzebo bqdzie przelSi
nie mniei ni2 l0 km. To wszysiko w czosie,
przewidzionym dlo dystonsu o ponod po-
lowq kr6tszego.

Jok wiodomo snoiperzy io misirzowie
improwizocii i no rozwiqzonie problemu
nie byto trzebo dlugo czekoi. Z vzysko-
nych nieoficiolnie informocji wiodomo,
2e niekt6re zespoly skorzystoly z zosob6w
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Zespoly snoiperskie hyly zgodne, ie w tym roku
gl6wnym celen rywalizacii hylo spruwdzenie wytrzy.

moloici psycholizycznei uczestnikiw

cel6w (0,3 x 0,6 m) oroz brok punki6w od-
niesienio. Resztq dnio zowodnicy spgdzili
no morszoch do kolelnych punkt6w kon-
trolnych i zmogonioch no posie ioktycznym
poligonu, skrodonio siq i przeprow przez
przeszkody wodne.

POJMANIE

Koniec pierwszego dnio to skryte przeni-
konie do budynku w centrum silnie potro-
lowonei wioski. Zespoly mioly zo zodonie
dotorcie do informotoro i pozyskonie in-
formocji. Poprowne wykononie zodonio
r6wnoto siq pojmoniu. Wspomnionq kon-
kurenciq zoko6czono dopiero nod ronem,
serwuiqc uczestnikom zomiost snu, kilku-
godzinne ogresywne przesluchonio i liiry
zimnei wody. Celem oponent6w byto wy-
dobycie od poimonych hosto kluczo, kori-
czqcego przesluchonie.

W opinii podpulkowniko Zbigniewo
Zblewskiego z Dow6dztwo Operocyjnego
Rodzol6w Sil Zbrolnych nodzoruiqcego
zodonie SERE, w por6wnoniu z rokiem
ubiegtym do sig zouwo)y( znaczqcq ro2-
nicq w nostowieniu zowodnik6w. Gronico
stowionego oporu znocznie siq przesunq-
to. Uczestnicy byli dobrze zmotywowoni
i mentolnie lepiel przygotowoni do trud6w
orzesluchonio.

ZADANIA STRZTIECKIE

Drugi dzieri to konkurencie gl6wnie
sirzeleckie, roczei dobrze wspominone
przez uczestnik6w.

Troso pierwszego zodonio wiodlo przez
wqwoz, w kt6rym no molych dystonsoch -
od 5 do 15 m, poiowioly siq z ukrycio cele
reoktywne. Wqsko Scieiko zlicznymi wiotro-
tomomi i wystoiqcymi korzeniomi uirudniolo
wzojemnq osekurociq. Sylwetki ukozywoly
siq tylko no kilko sekund, co wymuszoto
szybkie celowonie i strzelonie. Konkuren-
cio wymogoto od niewysponych por pelnei
koncenirocii i uwo2nego obchodzenio sig
z broniq. Czulne oko sqdziego wylopywolo
wszysikie niedociqgniqcio. Teren przy 6cie2-
ce zostot zominowony zo pomocq pulopek
pirotechnicznych. Zowodzenie stopq o kt6-

rykolwiek z odciqg6w kohczylo zodonie
z wynikiem zero punkt6w.

Koronno konkurencjo tegorocznei edycli
Sniper's Mission to sfrzelonie do sylwetki
2olnierza no odleglo5i 'l 500 m z wielko-

Zowody wynagaly przeidcio dziesiqlek kilonetr6w,
co miolo rcolistycznie odwzorouvyt'vo( rueczywiste

dziolania snaiper6w na terenie przeciwniko
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