WOJSKOWA SZKOŁA WALKI
KURS MILITARNY I - go STOPNIA Z WALKI W BLISKIM KONTAKCIE I WALKI BRONIĄ,
Stowarzyszenie KRAV MAGA – Polska, jako twórca systemu walki w bliskim kontakcie - WWBK dla
Wojska Polskiego jest organizatorem „WOJSKOWEJ SZKOŁY WALKI” Szkolenie zalecane jest dla
instruktorów prowadzących zajęcia w resorcie obrony narodowej, MSWiA i innych służb
mundurowych, oraz pracowników ochrony pracujących z bronią palną. Tematem kursu jest
samoobrona, walka wręcz, techniki i taktyka interwencji oraz walka bronią indywidualną z
uwzględnieniem zadań realizowanych przez żołnierzy i pracowników innych służb mundurowych w
czasie pokoju i na terenach objętych działaniami wojennymi. Zajęcia według autorskiego programu
poprowadzą twórcy systemu walki wręcz – WWBK i walki bronią – BLOS, które rozkazem z 2010 roku
są wdrażane w Polskich Siłach Zbrojnych, jako obowiązujący system szkolenia:
Kpt. Włodzimierz KOPEĆ - Szef szkolenia instruktorów z walki w bliskim kontakcie i walki bronią w
jednostkach podległych MON, II Dan KM, V-ce Prezes Stowarzyszenia KRAV MAGA – Polska
Kpt. Jacek KACZMARZYK – Specjalista instruktor walki bronią
Mjr rez. Piotr TARNAWSKI - Specjalista wojskowej walki wręcz I Dan KM, Prezes Stowarzyszenia
KRAV MAGA – Polska
W programie 80 godzin kursu rozłożone na trzy zjazdy po pięć dni szkoleniowych:
•

•

Realizacja programu szkolenia z walki w bliskim kontakcie (WWBK) zatwierdzonego w Szt.
Gen. WP - zakres I, II i III wraz z metodyką nauczania (48 godz.).
bezpieczne padanie
obrona przed próbą zaboru broni
atakowanie i obrona z użyciem broni
działanie bez broni (uderzanie, kopanie)
obrona przed duszeniami i obchwytami
zakładanie duszeń i chwytów obezwładniających
techniki transportowe
legitymowanie
pokonywanie czynnego oporu w czasie interwencji
stosowanie technicznych środków przymusu bezpośredniego (pałka, kajdanki itp.)
Realizacja programu szkolenia z walki i bezpiecznego posługiwania się indywidualną bronią
strzelecką (BLOS) zatwierdzonego w WP, I stopień - poziom podstawowy i
średniozaawansowany (32 godz.).
zasady bezpiecznego prowadzenia zajęć z bronią „BLOS”
strzelanie dynamiczne z broni krótkiej i długiej
użycie broni indywidualnej w walce w kontakcie bezpośrednim
ochrona VIP
metodyka nauczania walki bronią

•

Miejsce przeprowadzenia kursu: garnizon Poznań oraz obiekty otwarte: strzelnice i poligony
na terenie wielkopolski.

•

Terminy zjazdów szkoleniowych:
03 – 08.07.2011 (WWBK zakres I i II)
16 – 20.08.2011 (Walka Bronią – BLOS)
09 – 14.10.2011 (WWBK zakres III)

•

Warunki uczestnictwa w kursie:
ukończone 18 lat
niekaralność (umożliwiająca pracę w służbach mundurowych)
dobry stan zdrowia (umożliwiający pracę w służbach mundurowych)
dobra ogólna sprawność fizyczna
wcześniejsze doświadczenia związane z trenowaniem sportów, systemów lub sztuk
walki na poziomie minimum podstawowym
rozmowa kwalifikacyjna – UWAGA: Szef kursu zastrzega sobie prawo wykluczenia
kandydata ze szkolenia po rozmowie kwalifikacyjnej, pomimo spełnienia
wcześniejszych kryteriów

•

Uczestnik kursu powinien posiadać:
umundurowanie polowe i obuwie taktyczne do zajęć w terenie, oraz strój sportowy i
obuwie do zajęć w sali
rękawice bokserskie (w miarę możliwości)
ochraniacz krocza, piszczeli i szczęki
lekkie oporządzenie taktyczne (pas, kabura udowa, szelki lub kamizelkę taktyczną)
broń służbową – etatową lub prywatną (w miarę możliwości)
wykupione indywidualne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w
trakcie zajęć na kursie
Część potrzebnego oporządzenia może zabezpieczyć organizator kursu po
wcześniejszym ustaleniu.

•

Koszt uczestnictwa w kursie instruktorskim:
3800 zł. (opłata zawiera 80 godzin udziału tylko w zajęciach w ciągu 15 dni szkoleniowych bez
wyżywienia i zakwaterowania. Organizator zabezpiecza program szkolenia, kadrę
instruktorską, obiekty, broń i 400 szt. amunicji dla każdego uczestnika)
5200 zł. (opłata zawiera 80 godzin udziału w zajęciach w ciągu 15 dni szkoleniowych z
logistyką: zakwaterowanie i pełne wyżywienie – 3 posiłki dziennie. Organizator zabezpiecza
program szkolenia, kadrę instruktorską, obiekty, broń i 400 szt. amunicji dla każdego
uczestnika)
Kursanci, którzy w trakcie szkolenia będą posługiwać się własną ( prywatną lub służbową )
bronią i amunicją, za sam udział w kursie płacą 2800 zł. lub w pełnej opcji z wyżywieniem i
zakwaterowaniem 4200 zł.

•

Dzięki współpracy z AWF Poznań istnieje możliwość uzyskania uprawnień instruktora sportu
po zaliczeniu dodatkowych zajęć w danej dziedzinie sportu ( strzelectwo, judo, karate, boks
lub inne ). Koszt uprawnień państwowych ustala Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia AWF
Poznań w porozumieniu z Stowarzyszeniem Krav Maga Polska.

•

Uczestnik kursu, po zdaniu egzaminu końcowego, uzyska zaświadczenie ukończenia
szkolenia instruktorskiego z WALKI W BLISKIM KONTAKCIE I WALKI BRONIĄ, dającego
możliwość prowadzenia zajęć w jednostkach podległych Ministerstwu Obrony Narodowej.
Niniejsze zaświadczenie ważne jest z uprawnieniami państwowymi instruktora sportu
zgodnie z wymogami nowej ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010r..

•

Udział w kursie musi być wcześniej potwierdzony zgłoszeniem tel. +48 601877228 lub e-mail
wlodek@kravmaga.org.pl oraz wpłatą na konto:
ZAWODOWIEC – Włodzimierz Kopeć
Ul. Droga Dębińska 10c/216, 61-555 Poznań
Nr konta: 31 1020 4027 0000 1602 0438 7858

•

Wszelkie dodatkowe informacje:
Szef Szkolenia kpt Włodzimierz Kopeć
tel. +48 601877228 / c – mon 575329 lub e – mail: wlodek@kravmaga.org.pl

