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- wyłonienie zwycięzcy
- rozwijanie umiejętności strzeleckich
- integracja środowiska strzeleckiego
- popularyzacja strzelectwa sportowego
Strzelecki Klub Sportowy BUNKIER 98-220 Zduńska Wola
t. 609 310 777
Data – 26 lipca 2020 Start g. 9:00 zakończenie rejestracji g 13
Miejsce: Strzelnica Okręglica
Tor 2 gun: ak 47 i ar 15, pistolet dynamiczny, TRAP
- członkowie Klubu i innych klubów
- osoby posiadające licencję PZSS
- osoby bez licencji
indywidualna według uzyskanych wyników
1 miejsce 2gun: Pas CCB (Concealed Carbon Belt) od GTG i puchar
1 miejsce pdynamiczny: Vortex fog free lens cleaning kit i puchar
1 miejsce trap Magpul Daka Pouch i puchar
pozostałe miejsca medale
NAGRODY SPONSORUJE MEX ARMORY https://mexarmory.pl/
W dniu zawodów, o kolejności startów decyduje kolejność
zgłoszenia
Cena: 2 gun – 70 pln, pdynamiczny-60 pln, Trap-50 pln. 3 konkurencje 150 pln. Ammo: 2 gun 60 pln, pdynamiczny 40, trap 40 pln
Broń i amunicja własna lub Strzelnicy NA KONKURENCJĘ TRAP
TRZEBA SIĘ ZAPISAĆ I PRZYJECHAĆ NA G 11 LUB WCZEŚNIEJ
ZAPISY:

https://tinyurl.com/ycthdc76

Tor KRAMER czyli 2 gun ar15 + ak 47
Odległość: 50 do 20 m
Cele: gongi stalowe i tarcza ‘żołnierz’
Broń: karabin w kalibrze 5.56 /dowolne przyrządy/ oraz typu ak47 /przyrządy tylko mechaniczne/
Amunicja: dwa magazynki 5.56 po 10 sztuk + 1 magazynek ak47 10 sztuk
Przebieg konkurencji:
pozycja startowa leżąc na plecach ręce wyciągnięte nad głową w kierunku kulochwytu, karabin leży z boku
z podpiętym magazynkiem, nieprzeładowany, zabezpieczony, lufa w kulochwyt. Na sygnał timera zawodnik
przewraca się na brzuch, przeładowuje i oddaje leżąc 3 strzały do gongu, wstaje na kolano i oddaje 3 strzały
do gongu, wstaje i oddaje JEDNORĄCZ w oparciu o dołek strzelecki 4 strzały do gongu, dobiega do
ninehola, zmienia magazynek /dopuszczalna zmiana magazynka w trakcie przemieszczania ale najwcześniej po przyjęciu postawy stojącej/ oddaje 10 strzałów ze wskazanych otworów. Odkłada bezpiecznie karabin. Przebiega do stanowiska z AK, Pobiera karabin typu AK, podpina magazynek i oddaje stojąc, oburącz
5 strzałów z ręki mocnej i 5 ze słabej do tarczy. Odkłada bezpiecznie karabin.
Ocenia się celność i czas. Wynik to czas pomniejszony o punkty z tarczy i powiększony o misy do gongu.
Procedura: +3 sekundy za miss, tarcza minus odpowiednia ilość sekund odpowiadająca punktom.
Jeśli magazynek upadnie zawodnik traci możliwość strzelania z niego.
Wszelkiego rodzaju pasy i mocowania muszą być zdjęte.

Tor KWINTO pistolet dynamiczny 30 strzałów
Odległość: 25 m
Cele: gongi i/lub tarcze Czas 2 minuty
Broń: dowolny pistolet centralnego zapłonu
Amunicja: 3 magazynki po 10 sztuk
Każdy zawodnik sam przygotowuje sobie tor czyli magazynki i ułożenie broni.
Przebieg konkurencji: pozycja stojąc, na sygnał timera otwarcie sejfu /szyfr to 123456/, wyjęcie pistoletu i
2 magazynków, schowanie 1 magazynka do ładownicy lub w dowolne inne miejsce, załadowanie drugiego
magazynka i zmiana miejsca do wskazanego stanowiska, przeładowanie , oddanie oburącz 10 strzałów do
gongu, zmiana magazynka w trakcie przemieszczania się na kolejne stanowisko, oddanie 10 strzałów do
tarczy ze słabej ręki, przemieszczenie się do kasetki, otwarcie jej i wyjęcie 3go magazynka, przemieszczenie
się /zmiana magazynka w ruchu/ na kolejne stanowisko i z pozycji leżącej na dowolnym boku oddanie 10
strzałów do małych gongów oburącz.
Ocenia się czas. Miss +3 sekundy, punkty z tarczy minus odpowiednia ilość sekund
Jeśli magazynek upadnie zawodnik traci możliwość strzelania z niego
Procedura +3 sekundy, przyrządy optyczne plus 5 sekund

TRAP 10 rzutków maszyna pływająca

WSZYSCY ZAWODNICY MUSZĄ BYĆ OBECNI O G.11 – ZAPISY https://tinyurl.com/ycthdc76
amunicja: trap, max naważka 28, śrut od 7.5 do 9
broń: własna lub klubowa. Czoki dozwolone, dowolne. Strzelba typu bok lub automat/półautomat lub dubeltówka
Rzutek podawany jest po komendzie zawodnika "DAJ" z maszyny pływającej w dwóch płaszczyznach. W
trakcie tej komendy zawodnik stoi z bronią przy ramieniu trzymaną pod kątem 45 stopni w dół, palec poza
kabłąkiem spustowym
Strzelanie odbywa się dla dwóch zawodników zajmujących dwa stanowiska /lub więcej/. Broń nie załadowana-w zależności od typu złamana lub zamek odciągnięty.
Na komendę Start, zawodnik podaje sygnał „DAJ” i oddaje strzał. Jeśli strąci rzutek, doładowuje strzelbę do
2 nabojów, podaje sygnał „DAJ” i strzela do drugiego rzutka. Rozładowuje strzelbę. Strzela kolejny zawodnik na tej samej zasadzie. Po zakończeniu strzelania przez drugiego /lub kolejnego/ zawodnika po komendzie sędziego przesuwają się jedno stanowisko w bok.
W momencie przyjęcia regulaminowej postawy strzeleckiej, z lufami w kierunku lotu rzutka, dozwolone jest
położenie palca na spuście.
W czasie zawodów dozwolone jest wzajemne pożyczanie sobie broni przez zawodników
Nie oddanie strzału do ukazującego się celu z powodu: nie załadowania broni, nie odbezpieczenia broni, nie
napięcia mechanizmów zamkowych lub innych niesprawności technicznych, traktuje i zalicza się jako
chybienie.
Za zgodą sędziego, zawodnik może wypróbować broń (oddając maksymalnie dwa strzały)

Dozwolona jest wyłącznie postawa stojąca, ze stopami w granicach stanowiska strzeleckiego, ze stopką
kolby znajdującą się w dołku strzeleckim
Wszelkie dodatki do broni o właściwościach powiększających, emitujących światło, naprowadzających lub
wyostrzających cel są zabronione.
Broń musi być rozładowana, z wyjątkiem stanowiska strzeleckiego i tylko po wydaniu komendy lub sygnału
„START”. Broń musi być rozładowana, dopóki zawodnik nie zajmie miejsca na stanowisku strzeleckim, patrząc i celując w kierunku wyrzutni rzutków (w kierunku przedpola), po uzyskaniu stosownej zgody udzielonej przez sędziego.
Gdy strzelanie jest przerwane, broń musi zostać otwarta i rozładowana;
Żaden zawodnik nie może opuścić swego stanowiska strzeleckiego, dopóki nie otworzy i nie rozładuje
broni.
Broń na strzelnicy nosi się rozładowaną, bez pokrowców i bez pasków, z otwartymi komorami nabojowymi
(otwartymi zamkami lub złamaną).
Nie wolno ładować broni przed zajęciem stanowiska strzeleckiego i skierowaniem wylotów luf w kierunku
lotu rzutków
Na stanowisku strzeleckim nie wolno ładować broni śrutowej więcej niż dwoma nabojami
Nie wolno odwracać się z bronią na stanowisku strzeleckim i opuszczać go przed otwarciem broni i usunięcia naboi z komór nabojowych.
Bezwzględnie należy przerwać strzelanie i rozładować broń, jeżeli na przedpolu ukażą się ludzie lub zwierzęta lub powstanie inne zagrożenie, albo podany zostanie sygnał przerwania strzelania.
Punktacja: Rzutek trafiony 1 strzałem 10 pkt, trafiony drugim 5 pkt
W wypadku takich samych wyników dogrywka shot off

