REGULAMIN “FAT MAN”

v1.31

17 stycznia 2021 “Killerów dwóch”
LIGHT

1

CEL ZAWODÓW

- wyłonienie zwycięzcy zawodów
- rozwijanie umiejętności strzeleckich
- integracja środowiska strzeleckiego
- popularyzacja strzelectwa sportowego
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ORGANIZATOR

Strzelecki Klub Sportowy BUNKIER
98-220 Zduńska Wola
tel. 609-310-777
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TERMIN I MIEJSCE

17 Stycznia 2021 r.
Start godzina: 9:00
Wyniki ogłoszone w ciągu 3 dni na stronie klubu
Miejsce: Strzelnica Okręglica koło Sieradza
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PROGRAM

- 1 tor dynamiczny 2gun - “killerów dwóch” - start w parach (pistolet + karabin)
- 1 tor dynamiczny 2gun - “little boy” - (pistolet + karabin)
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UCZESTNICTWO

- członkowie klubów strzeleckich
- osoby posiadające aktualną licencję PZSS
- osoby bez licencji
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KLASYFIKACJA

Indywidualna i w parach, według uzyskanych wyników i torów
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NAGRODY

- dyplomy
- karabin z WBP Rogów 5.56 Mini Jack w drewnie
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ZGŁOSZENIA

Przez internet przed dniem zawodów.
Warunkowo w dniu zawodów - startowe wtedy wynosi 200pln.
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KOSZTY UCZESTNICTWA

FAT MAN 150 pln za osobę, LITTLE BOY 150 pln za osobę. Oba tory 200 pln za
osobę. Amunicja FAT MAN 180 pln za osobę, LITTLE BOY 120 pln za osobę

UWAGI

Broń i amunicja własna lub strzelnicy.
Organizator zapewnia broń i amunicję osobom nieposiadającym własnej broni.
Zawody wpisane w kalendarz ŁZSS.
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RZUT TORU
Wizualizacja ma jedynie charakter poglądowy. Proporcje, kolorystyka i rozstawienie figur może ulec
zmianie w zależności od warunków terenowych.

Przykłady oznaczeń
5p - pięć strzałów z pistoletu
6k - sześć strzałów z karabinu
7s - siedem strzałów ze strzelby
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Wynik końcowy
Czas pokonania całego toru uwzględniający wszystkie kary i nagrody. Ocena wyniku na tarczach odbywa się w obecności
zawodnika, co potwierdza własnoręcznym podpisem na metryce. Obecność podpisu zawodnika na metryce oznacza zgodę
z oceną sędziego.

Przygotowanie broni
AMUNICJA

BROŃ

STATUS BRONI

Razem

Mag.1

Mag.2

Mag.3

Pistolet

30

dow.

dow.

dow.

magazynek w broni, nieprzeładowana, schowana w kaburze

Karabin

50

dow.

dow.

dow.

rozładowany bez magazynka, suwadło może być w tylnym położeniu, przewieszony przez
ramię na pasie nośnym

Strzelba

2

x

x

x

naboje ułożone na torze; broń leży na stanowisku

Uwagi: zawodnik musi posiadać załadowane 3 magazynki pistoletowe i 3 karabinowe. Rozłożenie ilościowe amunicji
w magazynkach jest dowolne, wg uznania zawodnika.

Przygotowanie zawodnika
Nie ma ograniczeń wyposażenia broni. Karabin nie może być jednak typu PCC.

Uwagi wstępne
Zawodnicy startują na torze jako zespół. Tor podzielony jest na umowne sekcje, w których znajdują się zadania
strzeleckie. To, jak zawodnicy w danej sekcji podzielą się zadaniami zależy wyłącznie od nich. Przykładowo w sekcji pierwszej
należy przewrócić dziesięć razy oponę. Nie ma znaczenia, czy zrobi to jeden zawodnik, oboje na zmianę czy obaj będą
przewracać oponę jednocześnie. Kolejność ostrzeliwania celów również jest dowolna w obrębie sekcji.
Zawodnicy mogą wymieniać się magazynkami. Nie ma przeciwwskazań, by cały tor ostrzelał jeden zawodnik (np. awaria
broni) a drugi podawał magazynki lub doładowywał swoimi nabojami magazynki partnera. Zawodnicy mogą się także zamienić
w obrębie sekcji miejscami, lecz muszą to zrobić w sposób bezpieczny. Oboje przerywają strzelanie, zabezpieczają broń. Broń
musi być skierowana w kierunku bezpiecznym, a jeśli to niemożliwe - wyraźnie w ziemię lub wyraźnie w niebo.

Poruszanie po torze - D
 YSKWALIFIKACJE
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Ze względu na charakter konkurencji w której na torze jednocześnie przebywać będzie dwóch zawodników, kwestie
bezpieczeństwa będą szczególnie pilnowane i karane z pełną surowością!
Za zabezpieczenie broni uważa się załączenie bezpiecznika (o ile broń takowy posiada), palec zabrany ze
spustu, broń skierowana w kierunku bezpiecznym (kulochwyt), a jeśli to nie jest możliwe - wyraźnie w ziemię, lub
wyraźnie w niebo.
Przemieszczanie się, rozładowywanie, zmiana pozycji strzeleckiej, przekazywanie broni lub amunicji, likwidacja
zacięcia, wieszanie broni na ramieniu lub odkładanie na stojak itp. MUSI być poprzedzone jej ZABEZPIECZENIEM. Brak
zabezpieczenia broni w powyższych przypadkach karane będzie DYSKWALIFIKACJĄ!

Poruszanie z wyjętą bronią
Broń musi być z abezpieczona wg powyższej definicji. Obowiązuje zasada zachowania kątów. Należy pamiętać, że
zawodnicy zawsze muszą być ustawieni względem siebie podczas strzelania i przemieszczania się w linii prostej między nimi,
prostopadłej do kierunku strzelania. Zasada złamania kątów lub wybiegania “przed kolegę” karana będzie D
 YSKWALIFIKACJĄ!
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Przemieszczanie się “za plecami” kolegi z bronią niezabezpieczoną karane będzie D
 YSKWALIFIKACJĄ!

Jeśli zajdzie konieczność zmiany kierunku poruszania, zawodnicy muszą pamiętać, że jeden nie może biec “za drugim”.
W poniższym przykładzie zawodnik zielony zwraca broń w kierunku bezpiecznym, dołącza do zawodnika czerwonego, który na
niego czeka i już razem poruszają się do następnego celu. Zawodnik czerwony nie może rozpocząć przemieszczania dopóki
zawodnik zielony do niego nie dołączy. Zawodnicy do następnych sekcji toru poruszają się zawsze razem. Jeśli jeden nie skończył
strzelania, drugi na niego czeka. Złamanie powyższych zasad będzie karane DYSKWALIFIKACJĄ!
Poniższa sytuacja może wystąpić przykładowo w sekcji 6b - “cel kroczący” podczas ruchu do następnego stanowiska
strzeleckiego. Należy sobie dobrze zaplanować sposób i trasę poruszania się przed samym startem.
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Przewieszanie broni przez ramię
W obrębie całego regulaminu termin “zawiesić na ramieniu” oznacza w uproszczeniu takie umocowanie karabinu na pasie
nośnym, by broni nie trzeba było trzymać w rękach. Broń powinna być zabezpieczona przełącznikiem, a lufa skierowana wyraźnie
w ziemię lub wyraźnie w niebo. Nie ma znaczenia czy broń będzie zwisać na ramieniu, przełożona przez plecy czy na szyi.
Podczas zawieszania broni należy kontrolować kierunek lufy. Powinna się poruszać w kierunkach “góra - dół” a nie na
boki. Zasada złamania kątów obowiązuje i wycelowanie jej w kierunku kolegi znajdującego się obok, lub kogoś innego będzie
karane DYSKWALIFIKACJĄ!
Kontynuowanie przebiegu po dyskwalifikacji zawodnika
Dyskwalifikacji podlega tylko zawodnik, który “zawinił”. Drugi może normalnie kontynuować przebieg, chociaż z lekko
zmodyfikowanymi zasadami opisanymi w “uwagach”. Może też zabrać konieczną amunicję od partnera.
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SEKCJA 1 - “Trap”

1.

Przebieg sekcji
1.1.

Oponę należy przewrócić 5 razy w jedną stronę, następnie 5 razy z powrotem. Opona musi się znaleźć w polu
“start i meta”.

1.2.

Na każdym końcu toru trap znajduje się jeden nabój do strzelby. Sama strzelba znajduje się na środkowym
stanowisku. Zawodnik musi zabrać nabój lub naboje, wziąć strzelbę i oddać strzały z dowolnego pola toru trap
do rzutka. Po strzelaniu odłożyć r ozładowaną i z abezpieczoną strzelbę na miejsce.

1.3.

Rzutek zostanie wystrzelony po haśle “DAJ”.

1.4.

Jeśli zawodnik trafi za pierwszym strzałem, może poprosić o drugi rzutek. Daje to możliwość zdobycia
dodatkowej nagrody czasowej.

2.

Uwagi
2.1.

Kolejność zadań w sekcji jest dowolna. Dowolny jest również podział zadań wśród zawodników. Oponę mogą
przewracać oboje jednocześnie, najpierw jeden, potem drugi lub tylko jeden z zawodników. Mogą się także
zmieniać w trakcie.

2.2.

To samo tyczy się strzałów ze strzelby. Strzelać może tylko jeden lub mogą się podzielić każdy po jednym
strzale. Nie ma też znaczenia kto przyniesie amunicję ani to, czy będzie to jeden czy oba naboje. Pole oddania
strzału można zmienić po każdym strzale.

2.3.

W tym samym czasie jeden zawodnik może strzelać a drugi przewracać oponę. Mogą też obie te czynności
wykonywać razem. Pełna dowolność.

2.4.

Warunkiem przejścia do następnej sekcji jest pozostawienie opony w polu mety, oraz oddanie przynajmniej
jednego strzału do rzutka.

2.5.
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By przemieścić się ze strzelbą musi być ona zabezpieczona oraz rozładowana.
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Sekcja 2 - “9hole”

3.

Przebieg sekcji:
3.1.

Jeden zawodnik ostrzeliwuje gong z 9hole. Po dwa strzały z każdego otworu.

3.2.

Drugi zawodnik ostrzeliwuje płytki (6szt) oraz dwa cele kartonowe po 6 strzałów każdy (4 strzały
w korpus, 2 strzały w głowę) z pozycji stojącej.

3.3.

4.

Zawodnicy zabezpieczają b
 roń i przewieszają przez ramię.

Uwagi:
4.1.

Na obu torach znajdują się wolnostojące sylwetki “No-Shot”. Każde trafienie oznacza karę czasową.

4.2.

Po zakończeniu strzelania na stanowisku można rozpocząć przemieszczanie do następnej sekcji
wyłącznie p
 o zabezpieczeniu broni i przewieszeniu przez ramię.
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Sekcja 3 - “nosze”

6.

Przebieg sekcji:
6.1.

Zawodnicy ze stanowiska [1] biorą nosze z manekinem i przemieszczają się na stanowisko [2]

6.2.

Układają nosze na ziemi i zajmują stanowiska za osłoną. Zawodnik z lewej ostrzeliwuje kartonową sylwetkę (3
strzały w korpus, 2 w głowę) a zawodnik z prawej strony gong (5 strzałów). Oboje z pozycji klęczącej za zasłoną.

6.3.

Zawodnicy zabezpieczają b
 roń i przewieszają przez ramię.

6.4.

Biorą nosze z manekinem i przemieszczają się na stanowisko [3].

6.5.

Układają nosze na ziemi i zajmują stanowiska za osłoną. Zawodnik z lewej ostrzeliwuje gong (5 strzałów)
a zawodnik z prawej strony kartonową sylwetkę (3 strzały w korpus, 2 w głowę). Oboje z pozycji klęczącej za
zasłoną.

7.
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6.6.

Zawodnicy zabezpieczają b
 roń i przewieszają przez ramię.

6.7.

Biorą nosze z manekinem i przemieszczają się na stanowisko [1]. Odkładają nosze.

Uwagi:
7.1.

Zawodnicy ustalają między sobą zza której strony osłony będą strzelać.

7.2.

Upuszczenie manekina na ziemię oznacza karę czasową.

7.3.

Upuszczonego manekina trzeba położyć z powrotem na nosze.

7.4.

W przypadku dyskwalifikacji partnera, nosze należy ciągnąć.

LIGHT

Sekcja 4 - “ewakuacja”

8.

Przebieg sekcji:
8.1.

Jeden z zawodników zajmuje miejsce na płachcie ewakuacyjnej. Przygotowuje broń do strzału. Nie ma znaczenia
jaką pozycję strzelecką przyjmie.

8.2.

Drugi zawodnik ciągnie płachtę na pole “meta”.

8.3.

Zawodnik na płachcie musi trafić 10 razy w gong. Strzelać może wyłącznie podczas ruchu oraz do momentu,
w którym płachta nie przekroczy mety.

8.4.

Po przekroczeniu linii mety, dowolny zawodnik oddaje 10 strzałów do tarczy pierścieniowej z pozycji klęczącej
na dwóch kolanach. Trafienia zaliczane są jako premia czasowa z faktorem. Drugi zawodnik czeka na
zakończenie strzelania (nie robi nic, przeładowuje broń lub podaje amunicję koledze itd.). Jeśli zawodnik
odpoczywający decyduje się zdjąć broń z ramienia, musi ustawić się w linii obok strzelającego partnera. Nie
może stać “za nim”.

9.

Uwagi:
9.1.

Należy tak ustalić tempo marszu, by zawodnik na płachcie zdążył oddać przynajmniej dziesięć strzałów.

9.2.

Strzały podczas postoju traktowane są jako miss.

9.3.

Pozycja klęcząca oznacza, że pośladki nie mogą dotykać żadnej c zęści ciała. Nie można “usiąść po japońsku”.

9.4.

W przypadku dyskwalifikacji partnera, zawodnik przeciąga pustą matę, a potem oddaje strzały z pozycji stojącej,
jedną słabą ręką do gongu.
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Sekcja 5 - “krążki”

10.

Przebieg sekcji
10.1.

Zawodnicy przygotowują broń (zmiana magazynków, doładowanie itp.)

10.2.

Zawodnicy zamieniają się z abezpieczonymi k
 arabinami

10.3.

Jeden z pozycji stojącej, drugi z klęczącej oddają strzały w kierunku 14tu krążków. Każdy trafiony oznacza
premię czasową.

10.4.

Zabezpieczają broń.

10.5.

Zamieniają się z powrotem karabinami.

10.6.

Rozładowują i z abezpieczają b
 roń. W komorze NIE MOŻE znajdować się nabój! Odkładają karabiny na pole
odkładcze.

11.

Uwagi:
11.1.

Zawodnicy w miarę potrzeby mogą wymieniać się amunicją czy magazynkami.

11.2.

W przypadku dyskwalifikacji partnera, zawodnik oddaje 7 strzałów z jednej pozycji, resztę z drugiej (kolejność
dowolna)
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Sekcja 6a - “plate rack”
12.

Przebieg sekcji
12.1.

Zawodnicy biegną na stanowisko plate rack

i wyciągają broń krótką.
12.2.

Ostrzeliwują plate rack (5 celów). Pozycja

dowolna.
12.3.

Ostrzeliwują drzewko (6 celów) przerzucając

płytki z lewej strony na prawą. Pozycja dowolna.
13.

Uwagi:
13.1.

Nie ma znaczenia jak zawodnicy podzielą się

ostrzeliwaniem celów. Nic nie stoi na przeszkodzie by
strzelali oboje do tego samego celu.

Sekcja 6b - ‘cel kroczący’
14.

Przebieg sekcji
14.1.

Jeśli na drzewku któraś płytka znajduje się

z lewej strony, musi z ostać przerzucona na stroną prawą,
zanim rozpocznie się ostrzeliwanie wg punktu 14.2!
Przerzucenie w tej sytuacji celu z prawej - kara +50s
14.2.

Zawodnicy ostrzeliwują drzewko przerzucając

płytki z prawej strony na lewą. Pozycja dowolna.
14.3.

Ostrzeliwują cel kroczący aż spadnie

z podestu. Pozycja dowolna.
14.4.

Zabezpieczają broń i biegną na stanowisko

drugie.

15.

Uwagi:
15.1.

Nie ma znaczenia jak zawodnicy podzielą się ostrzeliwaniem celów. Nic nie stoi na przeszkodzie by
strzelali oboje do tego samego celu.
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Sekcja 7a - ‘gong’

16.

Przebieg sekcji
16.1.

17.

Zawodnicy oddają z jednej ręki strzały naprzemiennie do gongu. Cel: 10 trafień. Pozycja stojąca.

Uwagi:
17.1.

W przypadku oddania kilku strzałów po sobie przez jednego zawodnika, trafienia te uznawane są za
miss.

17.2.

W przypadku dyskwalifikacji partnera, zawodnik oddaje 10 strzałów naprzemiennie raz z prawej, raz
z lewej ręki
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Sekcja 7b - ‘karton’

18.

Przebieg sekcji
18.1.

Zawodnicy muszą uzyskać 10 trafień do celu kartonowego. Do wyboru są dwa cele: bliski i daleki
(lepiej punktowany). Decyzja do którego strzelają należy do zawodników. Przed strzelaniem krzyczą:
“bliski” lub “daleki”. Pozycja stojąca.

18.2.

19.

Każde trafienie do celu innego niż zamierzony oznacza karę +10s

Uwagi:
19.1.

Zawodnik może zużyć tyle amunicji, ile uzna za stosowne.

19.2.

Tylko trafienia w A oznaczają premię czasową (-2s dla celu bliskiego, -4s dla celu dalekiego). Strzały
w C i D obarczone są karą: cel bliski (C +2s, D +4s), cel daleki (C +1s, D +2s)
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Sekcja 7c - ‘kiwak’

20.

21.

Przebieg sekcji
20.1.

Zawodnicy ostrzeliwują dwie płytki, oraz dwa poppery. Pozycja stojąca.

20.2.

Popper uruchamia cel na kiwaku

20.3.

Zawodnicy strzelając muszą uzyskać sumaryczną ilość 10 trafień w cel na kiwaku. Pozycja stojąca.

20.4.

Każde brakujące lub nadwyżkowe trafienie w cel obarczone jest karą czasową.

20.5.

Zawodnicy rozładowują broń, zabezpieczają, dają do przeglądu i chowają do kabury.

20.6.

KONIEC KONKURENCJI

Uwagi:
21.1.

Nie ma znaczenia jak zawodnicy podzielą się ostrzeliwaniem celów. Nic nie stoi na przeszkodzie by
strzelali oboje do tego samego celu.
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Punktacja
W przypadku trafienia w cel więcej niż konieczną ilość, prócz kary czasowej za każde nadmiarowe trafienie - odrzuca się nadmiarową
ilość najlepszych trafień! Przykład: zawodnik strzelił do tarczy 7 razy zamiast 5. Kara 2x -10s oraz odrzucone zostaną dwie najlepsze przestrzeliny.
Kara

Opis
Upuszczenie broni
Celowe opuszczenie podczas strzelania wyznaczonych obszarów obiema stopami
Oddanie strzału niekontrolowanego

DQ

Oddanie strzału ponad kulochwyt, wały boczne lub w innym kierunku uznanym za niebezpieczny
Oddanie strzału przed sygnałem lub komendą sędziego
Przemieszczanie broni z palcem na języku spustowym lub broni niezabezpieczonej
Złamanie zasady zachowania kątów, skierowanie lufy w kierunku niebezpiecznym, lub w kogoś
Wybieganie przed partnera, poruszanie się z wyjętą bronią za partnerem

+3s

Każdy upuszczony “nie pusty” magazynek

+3s

Opuszczenie podczas strzelania wyznaczonego obszaru jedną stopą

+10s

Każdy nietrafiony cel (miss). Każde trafienie ponad określoną ich liczbę. Strzał podczas postoju płachty ewakuacyjnej

+10s

Brak strzału lub strzały ponad limit z otworu w 9hole

+30s

Każdy upadek manekina z noszy

+30s

Trafienie w cel NO-SHOT

+50s

Przerzucenie celu z prawej strony na lewą, gdy cała lewa strona nie jest przerzucona w całości

+50s

Niewykonanie zadania przerzucenia opony (za mała liczba obrotów, opona nie wróciła na pole mety)

+50s

Niewykonanie zadania przeniesienia manekina

Nagroda lub kara
-20s

Trafienie w rzutek

-2s

Trafienie w A celu bliskiego - konkurencja “karton”

+2s

Trafienie w C celu bliskiego - konkurencja “karton”

+4s

Trafienie w D celu bliskiego - konkurencja “karton”

-4s

Trafienie w A celu dalekiego - konkurencja “karton”

+1

Trafienie w C celu dalekiego - konkurencja “karton”

+2s

Trafienie w D celu dalekiego - konkurencja “karton”

-5s

Trafienie w A napastnika

-3s

Trafienie w C napastnika

-1s

Trafienie w D napastnika

-3s

Trafienie w krążek

suma / 2
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Opis

Trafienia w tarczę pierścieniową

LIGHT

