27. GPS MB ,PS speciálních sil AČR a 1.PTS Táborník MB
========================================================
AKCE č. 1: Bojovka II.
1. PTS Táborník Mladá Boleslav pořádá dne 26.4.2015 pokračování
airsoftové bitvy pro malé i velké bojovníky.
Kdy : 26.4.2015
Organizátor : Kříž Petr-Indián/SAVE
NÁMĚT:
I.etapa : boje o velitelství. Útočící strana musí prorazit přes tři pásma.
Každé zvlášt.
11.30-12.00 - oběd
II.etapa : konvoj s dokumenty. Poražení musí zabránit dopravení materiálu
na místo určení.
Kde : BVP Milovice
Startovné : 50,-Kč.

AKCE č. 2 Cvičení Štít - 2015
Airsoftová Hra ve dnech 7.-9. 5. 2015
Organizátor: Kříž Petr - Indian
NÁMĚT:
Branný závod s airsoftovými střety. V této hře si můžete zkusit pochod s
plnou polní,s přidanou zátěží. V neznámém terénu. V průběhu hry vás
čekají boje o kóty a plnění různých úkolů. Jako je zborka a rozborka AK,
hod granátem na cíle, topografie,první pomoc + přesun zraněných,
znalostní test,atd. Z pátku na sobotu bude noční akce a poslední den, bude
už v softové verzi. Doprava materiálu do kasáren a jejich obrana.
Na konci bude nástup a vyhlášení nejlepšího týmu.
Věk hráčů: min 15 let, výjimky pouze na žádost.
Zbraně: pouze Airsoftové 6BB. Nepovolují se ostré ani slepé zbraně .
Uniformy: armády účastnící se konflorktu
Startovné : 50,-Kč.
Kde : BVP Ralsko

AKCE č. 3 : GROM VI.
Airsoftová bitva ve dnech : 19.-21.6.2015
Organizátor : Kříž Petr-Indián/SAVE
NÁMĚT :
… v roce 1995 vpadla intervenční vojska Ruska do Urgeztánu na hranicích
s EU. Rozmístila zde rakety a vyhlásila v álečný stav západoevropským
zemím. Evropská unie si to nenechala líbit a za pomoci sil rychlé reakce
NATO zahájila protiútok… Jako každý rok můžete čekat řízené i neřízené
řešení nečekaných situací, ve dne v noci.
Věk hráčů: min 15 let, výjimky pouze na žádost.
Zbraně: pouze Airsoftové 6BB. Nepovolují se ostré ani slepé zbraně .
Uniformy: armády účastnící se konflorktu
Startovné : 150,-Kč.
Kde : BVP Ralsko

