
XII. Умови і порядок виконання спортивних стрілецьких вправ з 

прикладної стрільби 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ВПРАВИ ЗІ СТРІЛЬБИ З ШТУРМОВОЇ ГВИНТІВКИ «ФОРТ» 
(АВТОМАТА КАЛАШНИКОВА) 

АК-1 100 3 3 хв. 1 
лежачи 

без упору 
10 8 хв. Мішень № 2 

Стрільба 

одиночними 

АК-2 200 - - 

1 
лежачи 

без упору 
10 15 сек. 

Мішень № 7 Стрільба чергами 
2 з коліна 10 20 сек. 

3 стоячи 10 25 сек. 

АК-3 100 5 5 хв. 

1 лежачи 10 8 хв. 

Мішень № 2 
Стрільба 

одиночними 
2 з коліна 10 10 хв. 

3 стоячи 10 12 хв. 

АК-4 100 5 30 сек. 

1 лежачи  10 30 сек. 

Мішень № 1 
Стрільба 

одиночними 
2 з коліна 10 40 сек. 

3 стоячи 10 50 сек. 

ВПРАВИ ЗІ СТРІЛЬБИ З ПІСТОЛЕТА КАЛІБРУ 9 ММ «ФОРТ-12» 

(«ФОРТ-17»  ТА  МАКАРОВА)  

ПМ-1, 

ПМ-1 (а) 
25 3 3 хв. 1 стоячи 10 10 хв. 

Мішень № 4 
(мішень з 

чорним колом); 
мішень № 2 
(у вправах з 
індексом (а) 

Стрільба 

з однієї руки 

ПМ-2, 

ПМ-2 (а) 
25 5 5 хв. 1-2 стоячи 10  10 хв. 

ПМ-3, 

ПМ-3 (а) 
25 5 5 хв. 1-3 стоячи 10  10 хв. 

ПМ-4 25 5 
20 

сек. 

1 

стоячи 5 

20 сек., 

(ураховуючи 

час на 

попереднє 

подолання 

дистанції 
25 м) 

Верхня частина 

комбінованої 

фігурної мішені 

(5 шт.)  

Стрільба з однієї 

руки  

 

(крім видів 

спортивних 

багатоборств) 2 

Нижня частина 

комбінованої 

фігурної мішені 

(5 шт.)  

ПМ-5 25 3 8 сек. 1-3 стоячи 3 8 сек. 
Мішень № 1-в 

(3 шт.) 

Стрільба з однієї 

руки після 

розвороту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



ПМ-6 50 3 30 сек. 1 стоячи 12  

100 сек. 

(ураховуючи 

час на 

попереднє 

подолання 

100 м смуги 

перешкод)  

Мішень № 1 

(фігурна 

мішень) 

Стрільба з однієї 

руки, пробні 

постріли 

виконуються  

без подолання 

смуги перешкод 

ПМ-7 15 3 25 сек. 1 стоячи 
12  

(6+6) 
25 сек.  

Мішень № 2 

(3 шт.) 

Дозволяється 

стрільба з двох 

рук 

ПМ-8 25 5 

3 сек. 

на 

постріл 

1-3 стоячи 10  
3 сек. на 

постріл 

Мішень № 5 

(мішень з 

чорним колом) 

Стрільба з однієї 

руки  

ВПРАВИ ЗІ СТРІЛЬБИ ЗІ СНАЙПЕРСЬКОЇ ГВИНТІВКИ КАЛІБРУ 7,62 ММ 

СГ-1 300 5 5 хв. 

1 
лежачи без 

упору 
10 8 хв. 

Мішень № 2 

Вправа 

виконується без 

оптичного прицілу 
2 з коліна 10 10 хв. 

3 стоячи 10 12 хв. 

СГ-2 300 5 5 хв. 1-2 
лежачи без 

упору 
10 15 хв. Мішень № 2  

СГ-3 

100 

5 5 хв. 1-3 
лежачи з 

упору 
10 12 хв. Мішень № 5-а 

Пробні постріли 

виконуються на 

відстані 100 м 

200 

300 

СГ-5 200 5 5 хв. 1 
лежачи з 

упору 
10 

3 сек. на 

постріл.  

Мішень № 5-а 

Пробні постріли 

виконуються на 

відстані 100 м  

у мішень № 2  
Якщо мішені 

на щитах, які 

не рухаються, 

загальний час –  

40 сек. 

ВПРАВИ ЗІ СТРІЛЬБИ З МАЛОКАЛІБЕРНОЇ ГВИНТІВКИ КАЛІБРУ 5,6 ММ 

МГС-1 50 5 5 хв. 1-2 

лежачи 

без 

упору 

5 

5 сек. на 

постріл 

Мішень № 2-б  
Якщо мішені 

на нерухомих 

щитах, час на 

серію – 50 сек. 

Дуельна 

стрільба 
50 - - - 

лежачи 

без 

упору 

кількість 

стріляю-

чих +1 

не 

обмежено 

Мішень для 

дуельної 

стрільби 

Використовуються  
мішені, які падають 

чи руйнуються при 

влученні в них  

 

Примітка.  Вправи з лімітом часу на виконання однієї серії до 100 сек. відносяться до 

категорії швидкісних. 



1. Умови виконання спортивних стрілецьких вправ з прикладної стрільби 
 

Вправа АК-1 

 

Стрільба з автомата одиночними пострілами на відстані 100 м по грудній 

фігурі з колами (мішень № 2) із положення лежачи без упору, 3 пробні та 10 
залікових пострілів. 

 

Вправа АК-2 

 
Швидкісна стрільба з автомата чергами на відстані 200 м по поясній фігурі 

(мішень № 7) з трьох положень (лежачи, з коліна, стоячи) без упору, по 10 

залікових пострілів з кожного положення. 
 

Вправа АК-3 

 

Стрільба з автомата одиночними пострілами на відстані 100 м по грудній 
фігурі з колами (мішень № 2), з трьох положень (лежачи, з коліна, стоячи) без 

упору, 5 пробних пострілів перед першим положенням та по 10 залікових  

пострілів з кожного положення. 
 

Вправа АК-4 

 

Швидкісна стрільба з автомата одиночними пострілами на відстані 100 м 
по фігурній мішені (мішень № 1), що з’являється, з трьох положень (лежачи, з 

коліна, стоячи) без упору, 5 пробних пострілів перед першим положенням та 

серії по 10 залікових пострілів з кожного положення. 
 

Вправа ПМ-1 

 

Стрільба з пістолета з однієї руки на відстані 25 м по нерухомій мішені з 
чорним колом (мішень № 4), вправа ПМ-1 (а) − по грудній фігурі з колами 

(мішень № 2), 3 пробні і 10 залікових пострілів. 

 
Вправа ПМ-2 

 

Стрільба з пістолета з однієї руки на відстані 25 м по нерухомій мішені з 

чорним колом (мішень № 4), вправа ПМ-1 (а) − по грудній фігурі з колами 
(мішень № 2), 5 пробних і 20 залікових пострілів. 

 

Вправа ПМ-3 

 
Стрільба з пістолета з однієї руки на відстані 25 м по нерухомій мішені з 

чорним колом (мішень № 4), вправа ПМ-1 (а) − по грудній фігурі з колами 

(мішень № 2), 5 пробних і 30 залікових пострілів. 
Вправа ПМ-4 

 



Швидкісна стрільба з пістолета (після подолання 25-метрової відстані) з 

однієї руки (крім видів спортивних багатоборств) на відстані 25 м з переносом 
вогню по п’яти комбінованим фігурним мішеням, що з’являються, – перша серія 

у верхню частину мішеней (мішень № 2) і друга серія − у їх нижню частину 

(мішень № 1-в), 5 пробних пострілів та дві серії по 5 залікових пострілів.  

 
Вправа ПМ-5 

 

Швидкісна стрільба (після розвороту) із пістолета з однієї руки на відстані 

25 м з переносом вогню по трьох силуетах ніг (мішень № 1-в), що з’являються, 3 
пробні постріли та 3 серії по 3 залікових пострілів. 

 

Вправа ПМ-6 
 

Швидкісна стрільба з пістолета (після подолання 100-метрової смуги 

перешкод, яка обладнується відповідно до схеми, передбаченої додатком 4 до 

цього Курсу стрільб), з однієї руки на відстані 50 м по фігурній мішені    (мішень 
№ 1), що з’являється, 3 пробні постріли та одна серія із 12 залікових пострілів.  

 

Вправа ПМ-7 
 

Швидкісна стрільба з пістолета з однієї або з двох рук на відстані 15 м з 

переносом вогню по трьох нерухомих грудних фігурах з колами (мішень № 2), 3 

пробні постріли та одна серія із 12 залікових пострілів, яка виконується 
подвоєними пострілами в кожну мішень при використанні двох магазинів, 

споряджених шістьма патронами. 

 
Вправа ПМ-8 

 

Швидкісна стрільба з пістолета з однієї руки на відстані 25 м по мішені з 

чорним колом (мішень № 5), що з’являється (у вихідному положенні рука з 
пістолетом опущена під кутом 45°), 5 пробних та 30 залікових пострілів. 

 

Вправа СГ-1 
 

Стрільба зі снайперської гвинтівки без оптичного прицілу на відстані 

300 м по грудній фігурі з колами (мішені № 2) з трьох положень (лежачи, з 

коліна, стоячи) без упору, 3 пробні постріли перед першим положенням та по 10 
залікових пострілів з кожного наступного положення. 

 

 

Вправа СГ-2 
 

Стрільба зі снайперської гвинтівки з оптичним прицілом на відстані 300 м 

по грудній фігурі з колами (мішені № 2) з положення лежачи без упору, 
5 пробних пострілів і дві серії по 10 залікових пострілів.  

 



Вправа СГ-3 

 
Стрільба зі снайперської гвинтівки з оптичним прицілом на відстані 100 м, 

200 м, 300 м по головній фігурі з колами (мішень № 5-а), з положення лежачи з 

упору, 5 пробних та 30 залікових пострілів (по 10 пострілів для кожної відстані).  

 
Вправа СГ-5 

 

Швидкісна стрільба зі снайперської гвинтівки з оптичним прицілом на 

відстані 200 м по головній фігурі з колами (мішень № 5-а), що з’являється, із 
положення лежачи з упору, 5 пробних та 10 залікових пострілів. 

 

Вправа МГС-1 
 

Швидкісна стрільба з малокаліберної гвинтівки з оптичним прицілом на 

відстані 50 м по силуету руки з пістолетом (мішені № 2-б), що з’являється, з 

положення лежачи без упору, 5 пробних та 10 залікових пострілів.  
 

Вправа з дуельної стрільби 

 
Стрільба ведеться з малокаліберної гвинтівки з положення лежачи без 

упору на відстані 50 м по мішенях  суперника (мішень для дуельної стрільби) з 

вибуванням учасників після влучення у їх мішені, після подолання командами 

стрільців відстані 50 м до лінії вогню.  
 

2. Порядок виконання спортивних стрілецьких вправ з прикладної стрільби 

 
ВПРАВИ ЗІ СТРІЛЬБИ З ШТУРМОВОЇ ГВИНТІВКИ (АВТОМАТА) 

 

1. Перед виконанням вправи (серії, окремого положення) керівник стрільб 

подає команду «До стрільби лежачи (з коліна, стоячи) приготуватися!» (час на 
приготування до виконання вправи − 3 хв., для положень з коліна, стоячи – 1 хв.). 

 

2. Пробні постріли виконуються з положення лежачи перед першою 
заліковою серією та відповідно до її умов (крім вправи АК-2). 

 

3. У вправах АК-1 і АК-3 після виклику зміни на лінію вогню учасникам 

надається 3 хв. для приготування до виконання вправи та по 1 хв. для положень 
з коліна, стоячи. Після завершення часу на підготовку перед пробними 

пострілами і заліковими серіями пострілів керівник стрільб подає команди: 

«Пробна (1-а / 2-а / 3-я залікова) серія!», «Заряджай!» і через 2-3 сек. – «Вогонь!».  

 
4. У вправі АК-2 стрільці в присутності контролера споряджають три 

магазини по 10 патронів кожен. За командою керівника стрільб: «Зміна, на лінію 

вогню кроком руш!» чергова зміна виходить на вказаний рубіж і за командою 
«До стрільби лежачи (з коліна, стоячи) приготуватися!» готується до стрільби. 

Після завершення часу на підготовку керівник стрільб дає команду: «Заряджай!» 



та проводить показ розташування мішеней протягом 30 сек., після чого, мішені 

прибираються і через 30 сек. з’являються на 15 сек. для виконання пострілів із 
положення лежачи. Стрільба ведеться чергами (по 2-3 постріли). Одиночний 

постріл дозволяється лише останнім патроном. Якщо стрілець виконав 

одиночний постріл на початку або в середині серії, то він штрафується на таку 

кількість пробоїн, яка дорівнює кількості зроблених одиночних пострілів. Перед  
виконанням вправи в положенні з коліна і стоячи дається час на підготовку (1 

хв.) до стрільби без попереднього показу мішеней. Час для виконання вправи з 

коліна становить 20 сек., стоячи – 25 сек.  

 
5. У вправі АК-4, після виклику зміни на лінію вогню стрільцям надається 

час для підготовки до вправи (1 хв.), після завершення якого керівник стрільб 

подає команду: «Заряджай!» і мішені прибираються в положення «на ребро» 
(якщо для цього є технічні можливості). Через 20 сек. після цієї команди керівник 

стрільб оголошує: «Залишилося 10 секунд!». Після закінчення цього часу мішені 

повертаються в положення «на лице», що є сигналом для початку стрільби. Після 

закінчення часу відведеного на стрільбу мішень повертається в положення «на 
ребро» (подається команда «Відбій!») проводиться розряджання та огляд зброї, 

оцінка та оголошення результату серії. 

Перед виконанням чергової серії керівник подає команду «До стрільби з 
коліна (стоячи), приготуватися!» (час на підготовку 1 хв.), після чого подається 

команда «Заряджай!». Для наступних серій стрільби подаються аналогічні 

команди. 

Якщо дана вправа виконується по нерухомій мішені, сигналом для початку 
виконання вправи є команда «Вогонь!», а для її закінчення – «Відбій!».  

 

6. Після виконання пробних пострілів, а також закінчення кожної залікової 
серії (або її частини) подаються команди «Відбій!», «Розряджай!», «Зброю до 

огляду!». 



ВПРАВИ ЗІ СТРІЛЬБИ З ПІСТОЛЕТА 

 
1. Для здійснення пострілів пістолет утримується лише однією рукою 

(крім виконання стрілецьких вправ ПМ-7 та ПМ-4 у видах спортивних 

багатоборств). 

 
2. Чергова зміна за командою керівника стрільб шикується на вихідному 

рубежі згідно зі списком змін. За командами «Зміна, на лінію вогню (старту) 

кроком руш!», «Приготуватися!» стрільці займають вогневі (стартові) позиції, 

споряджають магазини відповідною кількістю патронів (у нешвидкісних вправах 
дозволяється споряджати зброю по одному патрону), готуються до стрільби 

відповідно 3 хв. − перед виконанням вправи та 1 хв. – між серіями. 

Після закінчення часу на підготовку керівник стрільб оголошує назву 
вправи, яка виконується і приступає до проведення стрільб.  

 

3. Пробні постріли виконуються перед першою заліковою серією та 

відповідно до її умов (у вправі ПМ-6 – без попереднього подолання смуги 
перешкод). 

 

4. У вправах ПМ-1, ПМ-1 (а), ПМ-2, ПМ-2 (а), ПМ-3, ПМ-3 (а) перед 
пробними пострілами і заліковими серіями пострілів керівник стрільб подає 

команди: «Пробна (1-а / 2-а / 3-я залікова) серія!», «Заряджай!» і через              2-

3 сек. – «Вогонь!». 

 
5. У вправі ПМ-4 перша та друга серії стрільб виконуються у верхні та 

нижні частини комбінованих фігурних мішеней відповідно, після подолання 

стрільцем 25 метрової дистанції до лінії вогню, яка розміщена на відстані 
25 метрів від лінії мішеней. Час на подолання дистанції та виконання пострілів у 

кожній серії становить 20 сек. На вихідному рубежі (лінії старту) стрілець під 

наглядом керівника стрільб споряджає магазин п’ятьма патронами, вставляє його 

в рукоятку пістолета, поставленого на запобіжник, не виймаючи повністю 
пістолет з кобури, яка знаходиться на поясному ремені, поміщає пістолет у 

кобуру закритого типу (при цьому пістолет повинен бути повністю закритий 

кобурою), застібає її та доповідає керівнику стрільб про готовність до виконання 
вправи. Після розвороту мішеней з положення «на ребро» в положення «на лице» 

(якщо для цього відсутні технічні можливості – мішені встановлюються в 

положення для стрільби) або команд судді «Увага!», «Старт!» стрілець 

переміщається на лінію вогню. Лише досягнувши відмітки (лінія, прапорець 
тощо), розміщеної у двох метрах до лінії вогню, стрілець розстібає кобуру, з 

дотриманням заходів безпеки виймає пістолет, досягнувши лінії вогню, досилає 

патрон у патронник і проводить по одному пострілу у кожну мішень. Сигналом 

для закінчення стрільби є розворот мішеней в положення «на ребро» або команда 
«Відбій!» («Стоп!», «Припинити вогонь!»), після чого керівник стрільб подає 

команди «Розряджай!», «Зброю до огляду!». Після огляду зброї пістолет 

поміщається стрільцем до кобуру та проводиться визначення і оголошення 
результату серії. 

 



6. У вправі ПМ-5 умови та порядок виконання всіх серій стрільби однакові. 

Час на виконання кожної серії становить 8 сек. Стрілець на лінії вогню під 
наглядом керівника стрільб споряджає магазин трьома патронами, приєднує його 

до основи рукоятки пістолета, поставленого на запобіжник, не виймаючи 

повністю пістолет з кобури, яка знаходиться на поясному ремені, поміщає 

пістолет в кобуру закритого типу (при цьому пістолет повинен бути повністю 
закритий кобурою), застібає її, займає положення для стрільби стоячи спиною до 

мішеней (не торкаючись кобури) і доповідає керівнику стрільб про готовність до 

виконання вправи. Через 2-3 сек. за командою керівника стрільб «Вогонь!» 

мішені повертаються з положення «на ребро» в положення «на лице» (якщо для 
цього відсутні технічні можливості – мішені   встановлюються в положення для 

стрільби), стрілець розвертається до них обличчям, розстібаючи кобуру, з 

дотриманням заходів безпеки дістає пістолет, вимикає запобіжник, досилає 
патрон до патронника і проводить по одному пострілу в кожну мішень. Сигналом 

для закінчення стрільби є розворот мішеней у положення «на ребро» або команда 

керівника стрільб «Відбій!». («Стоп!», «Припинити вогонь!»), після чого 

керівник стрільб подає команди «Розряджай!», «Зброю до огляду!». Після огляду 
зброї пістолет поміщається стрільцем до кобуру та проводиться визначення і 

оголошення результату серії. 

 
7. У вправі ПМ-6 стрільба виконується на відстані 50 м після подолання 

100-метрової смуги перешкод, по фігурній мішені (мішень № 1), що з’являється, 

3 пробні постріли та одна серія із 12 залікових пострілів. При стрільбі 

використовуються 2 магазини, споряджені шістьма патронами кожен. Час на 
подолання смуги перешкод та виконання пострілів – 100 сек.  

Стрілець на місці старту за командою керівника вставляє магазин з 

патронами в рукоятку пістолета, поставленого на запобіжник, не виймаючи 
повністю пістолет з кобури, яка знаходиться на поясному ремені. Вкладає 

пістолет та другий магазин у кобуру закритого типу (при цьому пістолет 

повністю закритий кобурою), застібає її і доповідає керівнику про готовність до 

виконання вправи. За командами керівника стрільб «Увага!», «Старт!» або 
іншим сигналом, мішені розвертаються з положення «на ребро» в положення «на 

лице» (якщо для цього відсутні технічні можливості – мішень встановлюються в 

положення для стрільби), стрілець долає перешкоди в наступній послідовності: 
«Паркан», «Колода», «Рів з водою». Перешкода «Паркан» долається будь-яким 

способом, крім оббігання. 

Перешкода «Колода» вважається подоланою, якщо стрілець почав рух по 

ній з ближнього краю, пробіг по всій її довжині та зіскочив з її дальнього краю. 
Перешкода «Рів з водою» вважається подоланою, якщо учасник, 

перескочивши через нього, при приземленні наступить хоча б однією ногою на 

лінію, що позначає її дальній край, або заступить за неї. 

Стрільцю дозволяється робити повторні спроби подолання перешкод.  
При досягненні відмітки (лінія, прапорець тощо), розміщеної у двох 

метрах до лінії вогню, учасник розстібає кобуру, з дотриманням заходів безпеки 

виймає пістолет, досягнувши лінії вогню, досилає патрон у патронник та 
проводить стрільбу (по одному пострілу в кожну мішень). Закінчивши перші 

шість пострілів, стрілець замінює магазин і продовжує виконувати вправу. 



Сигналом для закінчення стрільби є розворот мішеней у положення «на ребро» 

або команда судді, «Відбій!». Потім слідує команда, «Розряджай!», «Зброю до 
огляду!». Після огляду пістолет вкладається в кобуру. 

 

8. Вправа ПМ-7 виконується на відстані 15 м по трьом нерухомим грудним 

фігурам з колами (мішень № 2), 3 пробних постріли та одна серія із 12 залікових 
пострілів. При стрільбі використовуються 2 магазини, споряджені шістьма 

патронами кожен. У заліковій серії вогонь ведеться по трьом мішеням, 

подвоєними пострілами в кожну мішень, із заміною магазина після шести 

пострілів. Час на виконання серії – 25 сек.  
Стрілець на лінії вогню під наглядом керівника споряджає 2 магазини з 

шістьма патронами кожний, вставляє магазин з патронами в рукоятку пістолета, 

поставленого на запобіжник, не виймаючи повністю пістолет з кобури, яка 
знаходиться на поясному ремені. Вкладає пістолет та другий магазин у кобуру 

закритого типу (при цьому пістолет повністю закритий кобурою), застібає її, 

займає положення для стрільби обличчям до мішені, руки опущені вниз, не 

торкаючись кобури, після чого доповідає керівнику стрільб про готовність до 
виконання вправи. Після розвороту мішеней з положення «на ребро» в 

положення «на лице» (якщо для цього відсутні технічні можливості – мішені 

встановлюються в положення для стрільби) або за командою керівника 
«Вогонь!», стрілець дістає пістолет з кобури, досилає патрон у патронник і 

проводить стрільбу подвоєними пострілами в кожну мішень з переносом вогню 

по фронту. Напрямок переносу вогню (вправо чи вліво) по цілях – вільний. Після 

заміни магазина стрілець робить другу серію пострілів. При виконанні вправи 
всі дії зі зброєю стрілець проводить самостійно. 

Сигналом для закінчення стрільби є розворот мішеней у положення «на 

ребро» або команда судді «Відбій!». Потім слідує команда «Розряджай!», 
«Зброю до огляду!». Після огляду пістолет вкладається в кобуру. Проводиться 

визначення та оголошення результату вправи. 

 

9. Вправа ПМ-8 виконується з пістолета на відстані 25 м по мішені з 
чорним колом (мішень № 5), що з’являється на 3 сек. 

Після виклику зміни на лінію вогню стрільцям надається 3 хв. для 

підготовки до вправи. Після завершення часу на підготовку керівник подає 
команду «Заряджай, мішені у положення «на ребро»!». Стрільці на лінії вогню 

впродовж однієї хвилини споряджають магазини п’ятьма патронами, вставляють 

його в рукоятку пістолета і досилають патрон у патронник, приймають вихідне 

положення для стрільби. У вихідному положенні для стрільби перед кожним 
пострілом рука з пістолетом опущена під кутом не більше 45°  до вертикалі та 

залишається нерухомою в цьому положенні до появи мішені (команди 

«Вогонь!»). Мішень повертається в положення «на лице», що є сигналом для 

виконання пострілу. Стрільцю дозволяється підіймати руку з пістолетом у 
момент початку розвороту мішеней. Після закінчення часу (3 сек.), відведеного 

на постріл, мішень повертається в положення «на ребро» (подається команда 

«Відбій!») на 7 сек., рука зі зброєю опускається у вихідне положення. При кожній 
появі мішені виконується тільки один постріл. Після кожних п’яти пострілів 

проводиться розряджання та огляд зброї за командами «Відбій!», «Розряджай!», 



«Зброю до огляду!», після чого пістолет оглядається та кладеться на столик чи 

вкладається в кобуру. Далі проводиться визначення та оголошення результату 
стрільби в серії, заміна (заклеювання) мішені. 

 

ВПРАВИ ЗІ СТРІЛЬБИ З СНАЙПЕРСЬКОЇ ГВИНТІВКИ 

 
1. Вправи цієї категорії виконуються з гвинтівки калібру 7,62 мм з 

оптичним прицілом довільної кратності збільшення (за винятком вправи СГ-1, 

яка виконується зі снайперської гвинтівки Драгунова без оптичного прицілу).  

 
2. Вправи СГ-1, СГ-2 і СГ-3 за командами керівника стрільб виконуються 

аналогічно вправам зі стрільби з штурмової гвинтівки (автомата), умови та 

порядок виконання яких передбачено пунктами 1 і 2 цього розділу.  
 

3. Вправа СГ-5 виконується з положення для стрільби лежачи з упору на  

відстані 200 м по головній фігурі з колами (мішень № 5-а), яка з’являється на 

показ для кожного пострілу на 3 сек., з паузою на 7 сек. між кожним показом. 
Пробна серія виконується впродовж 5 хв. на відстані 100 м по грудній фігурі з 

колами (мішень № 2). 

 
4. За командою керівника стрільб «Зміна, на лінію вогню, кроком руш!» 

стрільці виходять на лінію вогню і за командою «Приготуватись!» готуються до 

стрільби лежачи. Після завершення часу на підготовку (3 хв.) подається команда 

«Заряджай!», за якою стрільці заряджають зброю і доповідають про готовність. 
Керівник стрільб, перевіривши готовність до стрільби, подає команду «Вогонь» 

для появи мішені. 

У випадку, якщо мішені встановлені на стаціонарних щитах, які не 
рухаються, для виконання вправи встановлюється загальний час – 40 сек. 

 

5. Після виконання пробних пострілів, а також закінчення кожної залікової 

серії (або її частини) подаються команди «Відбій!», «Розряджай!», «Зброю до 
огляду!», здійснюється огляд зброї. 

 

ВПРАВИ ЗІ СТРІЛЬБИ З МАЛОКАЛІБЕРНОЇ ГВИНТІВКИ 
 

1. Вправа МГС-1 виконується в положенні лежачи з руки із малокаліберної 

гвинтівки довільного зразку (калібр 5,6 мм) з оптичним прицілом (коефіцієнт 

збільшення − не менше 2+), по силуету руки з пістолетом (мішень № 2-б), на 
відстані 50 м, яка з’являється 10 разів для показу на 5 сек. для кожного пострілу 

з паузою на 10 сек. між показми (виконуються дві серії по 5 пострілів). При 

стрільбі використовуються патрони з капсулем кільцевого спалахування.  

 
2. За командою керівника стрільб «Зміна, на лінію вогню, кроком руш!» 

стрільці виходять на лінію вогню і за командою «Приготуватись» готуються до 

стрільби лежачи. Після завершення часу на підготовку керівник стрільб подає 
команду: «Заряджай», за якою стрільці заряджають зброю і доповідають про 



готовність. Керівник стрільб, перевіривши готовність до стрільби, подає команду 

«Вогонь!» для появи мішені.  
У випадку, якщо мішені встановлені на стаціонарних щитах, які не 

рухаються, встановлюється загальний час на виконання серії – 50 сек. 

 

3. Після виконання пробних пострілів, а також закінчення кожної залікової 
серії подаються команди «Відбій!», «Розряджай!», «Зброю до огляду!», 

здійснюється огляд зброї. 

 

4. Дуельна стрільба виконується з малокаліберної гвинтівки довільного 
зразку (калібр 5,6 мм) з оптичним прицілом або без нього. При стрільбі 

використовуються патрони з капсулем кільцевого спалахування. 

Патрони викладаються на лінії вогню. Кількість патронів на кожного 
стрільця команди видається на один патрон більше від кількості тих, що 

стартують. Дозволяється використовувати підставки під патрони. На старті 

керівник перевіряє зброю стрільців (затвор закритий, контрольний спуск курка 

зроблений).  
 

5. За командою «На старт!» стрільці зі зброєю в руках стають у шеренгу на 

визначених для них секторах біля лінії старту, не наступаючи на неї. Після 
приготування стрілецьких команд керівник на старті подає команду «Старт!» 

(удар у гонг, постріл або помах прапорцем). Після цієї команди стрільці, не 

міняючись місцями, пробігають 50 метрів до лінії вогню, заряджають гвинтівку 

і роблять постріли по мішенях суперника. Положення для стрільби лежачи без 
упору. Стрільба ведеться перехресно, тобто мішені, в які необхідно влучити, 

знаходяться навпроти сектору суперника.  

 
6. При стрільбі дозволяється використовувати гвинтівковий ремінь зброї. 

Одягати на руку гвинтівковий ремінь можна лише після подолання лінії старту. 

Заборонено відкривати затвор зброї до потрапляння у двометрову зону лінії 

вогню. 
 

7. Стрілець вважається вибулим, як тільки буде уражена його мішень 

(номер мішені відповідає номеру доріжки стрільця). У цьому випадку контролер 
подає відповідний сигнал (кладе руку на плече стрільцю або закриває йому 

щитком сектор обстрілу) вибулому стрільцю, який одразу ж припиняє стрільбу. 

У командному стрілецькому поєдинку вибулий стрілець має право передати, 

лише в положенні лежачи, патрони, які залишилися в нього, товаришу по 
команді. Учасник команди, який влучив в одну мішень суперника, має право 

патронами, які залишилися, вести вогонь по інших мішенях суперника. 

Після закінчення стрільби (влучення в усі мішені одного із суперників або 

при використанні всіх патронів) за командою «Відбій!» учасники команд 
повинні розрядити зброю, зробити контрольний спуск курка і після огляду зброї 

та команди «Встати!» – залишити лінію вогню. 
 


