










Ammunition Specs
Caliber

Bullet
Weight

Bullet
C

Muzzle
Velocity Environmentals

6.5 CM
260 Rem
308 Win
308 Win
300 Win
300 Win
338 LM
338 LM
375 CT
50 BMG

0.552
0.592
0.427
0.475
0.527
0.607
0.682
0.818
0.89
1.05

0.282
0.303
0.218
0.243
0.27
0.31
0.349
0.419
0.446
0.518

2800
2780
2700
2650
2850
2710
2850
2715
3150
2800

130
140
168
175
190
220
250
300
352
750

G1 G7
Altitude: 25 ft ASL
Baro: 20 inHG
Temp: 70 F
Humidity: 50%
Wind: 5mph

All ammunition testing
was done in these
environmental conditions

مقارنة هبوط الطلقة 

0 قدم
20 قدماً (6 م)

40 قدماً (12.2 م)
60 قدماً (18.3 م)
80 قدماً (24.4 م)
100 قدم (30.5 م)
120 قدمًاً (36.6 م)
140 قدمًاً (42.7 م)
160 قدمًاً (48.8 م)

180 قدمًاً (55 م)
200 قدم (61 م)

0 قدمًا
20 قدماً (6 م)
40 قدماً (12.2 م)
60 قدماً (18.3 م)
80 قدماً (24.4 م)
100 قدم (30.5 م)
120 قدمًاً (36.6 م)
140 قدمًاً (42.7 م)
160 قدمًاً (48.8 م)
180 قدمًاً (55 م)
200 قدم (61 م)

460 متر 1375 متر 1830 متر 915 مترًا2290 متر

مقارنة االنحراف بفعل الريح

صر
الب

ط 
خ

االنحراف بفعل ريح بسرعة 5 أميال/ساعة (8 كم/ساعة) 

460 مترًا

915 مترًا

1375 مترًا

1830 مترًا

2290 مترًا
5 أقدام (1.5 م) 10 أقدام (3 م) 15 قدماً (4.5 م) 20 قدماً (6 م)

5 أقدام (1.5 م) 10 أقدام (3 م) 15 قدماً (4.5 م) 20 قدماً (6 م)

 375. شيان 
تاكتيكال

308. وينشستر

300. وينشستر

6.5 كريدمور260. رمنجتون

338. البوا ماغنوم 50. رشاش براوننج 
(بي إم جي)
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esert TechTraining Center

was founded in February of 2011, the company was created to provide a place for shooters and operators
from around the world to come and obtain world-class firearms instruction that incorporates real-life
scenarios that induce stress and make you a better fighter not just a better shooter.
Our 25,000 acre facility located in northern Utah, incorporates shooting ranges that take advantage of
natural terrain features that include high angle shooting, high altitude ranges, multi-stage ranges, counter

sniper engagement ranges, flat ranges, rock climbing, land navigation, all terrain vehicle training, and in
all four weather seasons.

D

gagement ranges, flat ranges, rock climbing, land navigation, all terrain vehicle training, and in
r weather seasons

نوع الميدان / الموقف          مساحة الميدان / الموقف 

الدورات املتوافرة 
املسدس 
كارباين 

حمل مسدس طويل مخفي 
بندقية القناصة طويلة املدى 

الرامي املاهر
 الزاوية العالية 

دورة قيادة السيارات 
تشكيل فرق كبار الشخصيات

الرماية في اإلضاءة منخفضة 
املخترق 

املهارات امليدانية 
املالحة األرضية 
املطاردة السرية 

الدوريات 
دورة الفريق 

الرامي / الراصد 
الرمي / املناورة

1     ميدان تصفير 100 ياردة (م)   15 × 150 ياردة (م) 
سعة حتى 15 راميًا في املرة

2   موقف مربع                                50 × 50 ياردة (م)
30 هدفًا متقلبًا 
2 هدف متحرك 

حوامل صلب وورق وأهداف من ألواح الصلب
3    موقف سيارات                   50 × 50 ياردة (م)

4 سيارات 
20 هدفًا متوافقًا مع االحتاد الدولي للرماية العملية

4    العوائق                           50 × 50 ياردة (م)
8 متاريس، سطح، ساتر غير قياسي، منصات غير ثابتة

تيسير مسابقات للرماية بثالثة (3) أسلحة
5   موقف متعدد األغراض            25 × 25 ياردة (م)

        للرماية باملسدس وبنادق اخلرطوش   
2 موقف متعدد األغراض للرماية باملسدس وبنادق اخلرطوش

6    ركن املخترق                            25 × 25 ياردة (م)
4 محطات لالختراق امليكانيكي والباليستي واحلراري والتفجيري 

7    ميدان رشاشات متعدد األغراض 50 - 300 ياردة
رماية بالرشاشات اخلفيفة واملتوسطة والثقيلة

8    ميدان القناصة: املسافة املعروفة    100 - 1800 ياردة (م)
40 هدفًا ثابتًا من 100 إلى 1800 ياردة (م) بزيادات 100 ياردة (م) 

أهداف متحركة عند 300 و400 و500 ياردة (م)
هدف من الورق عند 100 ياردة (م)، جميع األهداف األخرى من الصلب

     9    ميدان القناصة: غير معروفة 
مسافة غير معروفة

8 نقاط رماية بخمسة (5) أهداف صلب لكل نقطة

10   ميدان االشتباك القريب
متارين إخالء الغرف والتدريب بالذخيرة احلية داخل املباني

11     ميدان داخل املباني
ميدان داخل مباٍن على مسافة 100 ياردة (م)

12    دورة قافلة الذخيرة احلية
الدفاع وتكتيكات القوافل

13    دورة قيادة السيارات 270
دورة ديناميكية ألساليب الرماية املتقدمة من املركبات

14    قاعدة العمليات األمامية
التدريب املعزول - قاعدة العمليات األمامية

15    مدينة التدريب
مدينة التدريب - العمليات العسكرية في املناطق احلضرية

16    دورة القيادة باألراضي الوعرة
املالحة الصحيحة واألكثر فعالية في األراضي الوعرة

17    الفصل الدراسي
تدريس رسمي داخل املباني

امليادين ومواقف املركبات

انتظرونا في 2014 - 2015
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sniper engagement ranges, flat ranges, rock climbing, land navigation, all terrain vehicle training, and in
all four weather seasons.
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