REGULAMIN “ANGELA”

v1.32

23 maja 2021 “W imię zasad”
HEAVY, LIGHT
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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

23 Maja 2021 r.
Start godzina: 7:30
Wyniki ogłoszone w ciągu 3 dni na stronie klubu
Miejsce: Strzelnica Okręglica koło Sieradza
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PROGRAM

- 3 tory dynamiczne 2gun - (pistolet + karabin)
- 1 tor dynamiczny 2gun - (pistolet + strzelba)
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UCZESTNICTWO

- członkowie klubów strzeleckich
- osoby posiadające aktualną licencję PZSS
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KLASYFIKACJA

Indywidualna oraz sumaryczna ze wszystkich torów

7

ZGŁOSZENIA

Przez internet do wyczerpania miejsc

8

KOSZTY UCZESTNICTWA

Wpisowe: 150zł + (50zł za każdy tor)

9

UWAGI

Broń i amunicja własna lub strzelnicy.
Organizator zapewnia broń i amunicję osobom nieposiadającym własnej broni.
Zawody wpisane w kalendarz ŁZSS.
Organizator nie zapewnia wyposażenia (hełm, kamizelka, itp.)

ANGELA

PRZEBIEG TORU
Zawodnik na pokonanie całego toru ma określoną ilość czasu. Koniec czasu sygnalizowany będzie sygnałem. Cele metalowe
(gong, płytki, poppery itp.) zawodnik może ostrzelać dowolną ilością amunicji by osiągnąć konieczną ilość traﬁeń. Określenie
“oddaje x strzałów” oznacza konieczną ilość traﬁeń.

[START] Zawodnik krzyczy z dramaturgią w głosie "ANGELAAAA!!". Sędzia włącza timer.
[1] Bieg po dwa naboje do strzelby
[2] Bieg na stanowisko trap. Zawodnik ładuje klubową strzelbę i próbuje strącić dwa rzutki. Rzutek
wystrzeliwany jest po komendzie "DAJ". Nie ma znaczenia czy strzeli dwa razy do jednego rzutka, czy
po jednym strzale do dwóch. Strącony rzutek to premia czasowa. Zawodnik strzela z wyznaczonego
miejsca.
[3] Rozładowuje, zabezpiecza i odkłada strzelbę, biegnie do bunkra i schodzi po magazynki do
karabinu. Umieszcza je w ładownicach.
[4] Biegnie za osłonę. Ładuje karabin i trafia 10 razy do gongu zielonego. Strzały (aż do uzyskania
trafienia) należy oddawać naprzemienne, raz z lewej, raz z prawej strony przeszkody.
[5] Zabezpiecza karabin. Przeczołguje się pod rozwiniętym "drutem kolczastym". Lufa karabinu musi
być skierowana w kierunku bezpiecznym. Zerwanie "drutu kolczastego" z patyków jest karane.
[6] Zawodnik oddaje 5 strzałów (3 w brzuch i 2 w głowę) przez środek opony. Może opierać broń o
oponę ale nie może jej przewrócić co przerywa serię (niedostrzelone strzały to miss).
[7] Zawodnik trafia 5 razy w gong zielony przez środek opony. Może opierać broń o oponę ale nie
może jej przewrócić co przerywa serię (niedostrzelone strzały to miss).
[8] Zawodnik trafia 5 razy w gong niebieski, 5 razy w gong zielony i 5 strzałów do płytek. Może
korzystać dowolnie z dwóch okien, nie może się jednak o nie opierać ani wystawiać poza nie przewodu
lufy. W oknach będą wisieć firanki.
[9] Zawodnik zabezpiecza karabin. [HEAVY] Zabiera go ze sobą. [LIGHT] Odkłada karabin. Następnie
przechodzi za osłonę i trafia 5 razy z pistoletu do gongu zielonego.
[10] Zawodnik biegnie na pozycję. Oddaje po 2 strzały w brzuch każdego z napastników. Obowiązkowo
zmienia magazynek. Oddaje ponownie po 2 strzały w brzuch. Obowiązkowo zmienia magazynek. Oddaje po
jednym strzale na głowę. Liczą się tylko przestrzeliny (brak rozróżnienia A,C,D).
[11] Zawodnik ustawia kolejno płytki karabinowe na miejsce, po czym trafia z każdej ich pozycji po
2 razy w niebieski gong. Nie można wrócić do wcześniejszych płytek, jeśli się je pominęło. Jeśli na
jakiejś pozycji płytka nie została wcześniej strącona, zawodnik również trafia 2 razy w gong
niebieski.
Oznaczenia: p - strzały z pistoletu, k - strzały z karabinu
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ANGELA

Przygotowanie broni
Brak ograniczeń ilości amunicji oraz magazynków. Karabin rozładowany bez podpiętego magazynka. Suwadło może być
w tylnym położeniu. Pistolet z podpiętym magazynkiem, nieprzeładowany, schowany w kaburze. Magazynek w pistolecie
należy podpiąć dopiero na polecenie sędziego. Magazynki karabinowe umieszczone w koszyku, na dnie bunkra.
HEAVY: Zawodnik ma na sobie plate carrier z płytami balistycznymi, rękawice strzeleckie i hełm. Nie ma ograniczeń
wyposażenia broni. Karabin nie może być jednak typu PCC. Zawodnik nie może upuścić magazynków na ziemię.
LIGHT: Zawodnik nie ma ograniczeń ubioru ani wyposażenia broni. Karabin nie może być jednak typu PCC. Puste
magazynki można upuścić na ziemię.

Bezpieczeństwo - priorytet!
Broń podczas przebiegu na torze musi być skierowana w kierunku kulochwytu, a jeśli to niemożliwe - karabin i strzelba
wyraźnie w niebo z lufą ponad głowę, a pistolet w stronę ziemi (max 45 stopni) w kierunku bezpiecznym. Obowiązują zasady
zachowania kątów. Przed zmianą stanowiska strzelania (bieg do następnego zadania) zawodnik musi broń zabezpieczyć i
potwierdzić ten fakt okrzykiem “ZABEZPIECZAM”. Podczas przemieszczania się palec musi być wyraźnie zdjęty ze spustu.
Wszelkie operacje z bronią przed i po przebiegu należy wykonywać WYŁĄCZNIE W BEZPIECZNEJ STREFIE.

Filmowanie i fotografowanie przebiegu - zmiany!
Rejestracja ﬁlmowa lub fotograﬁczna przebiegu przez osobę postronną możliwa jest wyłącznie za zgodą sędziego, na
prośbę zawodnika. Fotograf MUSI być zaopatrzony w odblaskową kamizelkę. Jeśli fotograf zaproszony przez zawodnika
stworzy zagrożenie dla siebie (wchodzenie na linię strzału itp.), dla sędziów lub zawodnika (zderzenie się z kimś, wywrócenie,
zagadywanie, komentowanie bądź podpowiadanie podczas przebiegu) lub uszkodzenie toru (wywrócenie celu, poppera) oznacza
to automatyczną dyskwaliﬁkację zawodnika.

Dyskwaliﬁkacje
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-

upuszczenie broni

-

opuszczenie strefy strzelania obiema stopami

-

oddanie strzału niekontrolowanego, przypadkowego, nieoczekiwanego w stronę inną niż wyznaczone cele

-

oddanie strzału ponad kulochwyt, wały boczne lub w kierunku uznanym za niebezpieczny

-

przemieszczanie się z bronią niezabezpieczoną (mimo upomnienia sędziego) lub palcem na spuście

-

złamanie zasady zachowania kątów, skierowanie lufy w niebezpiecznym kierunku

-

stworzenie zagrożenia przez fotografa zaproszonego przez zawodnika na tor

ANGELA

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.

Punktacja
Każda brakująca przestrzelina lub gong, to miss. W przypadku większej liczby przestrzelin niż to konieczne odrzucane są
najlepsze.
Lista kar standardowych
Kara

Opis
Upuszczenie broni
Celowe opuszczenie strefy strzelania obiema stopami
Oddanie strzału niekontrolowanego, przypadkowego, nieoczekiwanego w stronę inną niż wyznaczone cele

DQ

Oddanie strzału ponad kulochwyt, wały boczne, przed sygnałem lub komendą sędziego lub w innym kierunku uznanym za niebezpieczny,
Przemieszczanie się z bronią niezabezpieczoną (mimo upomnienia sędziego) lub palcem na spuście
Złamanie zasady zachowania kątów, skierowanie lufy w niebezpiecznym kierunku, lub w kogoś
Stworzenie zagrożenia przez fotografa zaproszonego przez zawodnika na tor

+3s

[Light] Każdy upuszczony “nie pusty” magazynek. [Heavy] Każdy upuszczony magazynek

+3s

Opuszczenie podczas strzelania wyznaczonego obszaru jedną stopą

+10s

Każda brakująca przestrzelina lub gong (miss)

+30s

Traﬁenie w cel NO-SHOT

+10s

PROCEDURA - kara za cofnięcie się, strzały ze złej pozycji, niewykonanie polecenia sędziego, niewykonanie elementu toru, zanotowanie danych
które powinny być zapamiętane wg regulaminu toru

Lista nagród standardowych
Nagroda

Opis

-5s

Traﬁenie w A napastnika

-3s

Traﬁenie w C napastnika

-1s

Traﬁenie w D napastnika

Lista kar i nagród charakterystycznych dla toru
Nagroda lub kara

4

Opis

-20s

Traﬁenie w rzutek

+50s

Niewykonanie zadania czołgania, zerwanie linki

+30s

Brak wykonania obowiązkowej zmiany magazynka

+10s

Niepostawiona płytka

ANGELA
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HEAVY, LIGHT
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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

3

TERMIN I MIEJSCE

23 Maja 2021 r.
Start godzina: 7:30
Wyniki ogłoszone w ciągu 3 dni na stronie klubu
Miejsce: Strzelnica Okręglica koło Sieradza

4

PROGRAM

- 3 tory dynamiczne 2gun - (pistolet + karabin)
- 1 tor dynamiczny 2gun - (pistolet + strzelba)

5

UCZESTNICTWO

- członkowie klubów strzeleckich
- osoby posiadające aktualną licencję PZSS

6

KLASYFIKACJA

Indywidualna oraz sumaryczna ze wszystkich torów

7

ZGŁOSZENIA

Przez internet do wyczerpania miejsc

8

KOSZTY UCZESTNICTWA

Wpisowe: 150zł + (50zł za każdy tor)

9

UWAGI

Broń i amunicja własna lub strzelnicy.
Organizator zapewnia broń i amunicję osobom nieposiadającym własnej broni.
Zawody wpisane w kalendarz ŁZSS.
Organizator nie zapewnia wyposażenia (hełm, kamizelka, itp.)

CHEMIK

PRZEBIEG TORU
Zawodnik na pokonanie całego toru ma określoną ilość czasu. Koniec czasu sygnalizowany będzie sygnałem. Cele metalowe (gong, płytki,
poppery itp.) zawodnik może ostrzelać dowolną ilością amunicji by osiągnąć konieczną ilość traﬁeń. Określenie “oddaje x strzałów” oznacza
konieczną ilość traﬁeń.

[1] Trafia 5 razy z opon wysokich w gong zielony, biegnie do następnych, trafia 5 razy z opon średnich do gongu
zielonego lub niebieskiego, biegnie do następnych, trafia 5 razy do gongu niebieskiego. Broń musi się znajdować
NAD oponami. Może się o nie lub na nich opierać.
[2] Biegnie w stronę auta i wsiada na miejscu kierowcy. Trafia 5 razy przez okno w gong niebieski. Zabezpiecza
broń i zostawia w aucie. Lufa musi być skierowana w podłogę.
[3] Wysiada z auta i zbliżając się do niebieskiego gongu, trafia po jednym razie przy każdym z pachołków w
niebieski gong. Chowa broń
[4] Bierze ciężarek i transportuje go do bagażnika w samochodzie. Po odłożeniu ciężarka otwiera jedno z pudeł i
zapamiętuje dwie widoczne w nim cyfry. Otworzyć pudło może tylko raz!
[5] Wsiada na miejscu pasażera. Otwiera schowek i zapamiętuje dwie cyfry. Otworzyć schowek może tylko raz!
[6] Trafia 5 razy przez okno w gong zielony. Zabezpiecza broń i zostawia w aucie. Lufa musi być skierowana w
podłogę.
[7] Wysiada z auta i zbliżając się do zielonego gongu, trafia po jednym razie przy każdym z pachołków w gong
zielony. Chowa broń
[8] Bierze ciężarek i transportuje go do bagażnika w samochodzie. Po odłożeniu ciężarka otwiera drugie z pudeł i
zapamiętuje dwie widoczne w nim cyfry. Otworzyć pudło może tylko raz!
[9] Zawodnik bierze z auta zabezpieczony karabin i biegnie do basenu (lufa skierowana w niebo, wylot lufy ponad
głową):
- zawodnik może ominąć basen w zupełności: wtedy musi strzelać do plate racka z pistoletu pod koniec konkurencji
- zawodnik może przejść przez wodę w basenie: wtedy zamiast strzelania do plate racka, będzie musiał strącić
butelkę z wodą dwoma strzałami z obrzyna
- dodatkowo zawodnik będąc w basenie może wyłowić dwa ciężarki. Każdy inną ręką. Wyłowiony ciężarek to dwie
cyfry podpowiedziane przez sędziego. Wyciągając oba można zyskać cztery z sześciu cyfr.
[10] Zawodnik chowa się za osłoną i podaje zapamiętane cyfry. Następnie ostrzeliwuje je dowolną liczbą pocisków
(liczy się i tak jedna przestrzelina). Trafienie w inną cyfrę niż wymagana oraz brak trafień są karane (+20s).
Każde trafienie we właściwą cyfrę premiowane (-10s). Jeśli zawodnik wyłowił ciężarki z basenu, to na hasło DAJ
sędzia odczyta mu dwie, niezapamiętane cyfry za każdy ciężarek. Rozładowuje i zabezpiecza karabin.
[HEAVY] Zabiera go ze sobą. [LIGHT] Odkłada karabin.
-->
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[11] Biegnie do bagażnika auta. Jego zadaniem jest odłożenie obu ciężarków na miejsce. Sposób oraz
trasa przemarszu jest dowolna.
[12] Otwiera drzwi kierowcy i zza drzwi trafia 5 razy z pistoletu do gongu niebieskiego, i po 5
strzałów (3 w brzuch, 2 w głowę) do dwóch napastników. Zamyka drzwi.
[13a] *Jeśli zawodnik OMINĄŁ basen z wodą, to trafia z pistoletu do pięciu popperów na plate rack.
[13b] *Jeśli zawodnik POKONAŁ basen z wodą, to ładuje dwa naboje do obrzyna i strzela z niego do
butelki próbując ją strącić (-30s). Strzały należy oddać “z biodra”.
Oznaczenia: p - strzały z pistoletu, k - strzały z karabinu, s - strzały ze strzelby
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CHEMIK

Przygotowanie broni
Brak ograniczeń ilości amunicji oraz magazynków. Karabin rozładowany bez podpiętego magazynka. Suwadło może być
w tylnym położeniu. Pistolet z podpiętym magazynkiem, nieprzeładowany, schowany w kaburze. Magazynek w pistolecie
należy podpiąć dopiero na polecenie sędziego.
HEAVY: Zawodnik ma na sobie plate carrier z płytami balistycznymi, rękawice strzeleckie i hełm. Nie ma ograniczeń
wyposażenia broni. Karabin nie może być jednak typu PCC. Zawodnik nie może upuścić magazynków na ziemię.
LIGHT: Zawodnik nie ma ograniczeń ubioru ani wyposażenia broni. Karabin nie może być jednak typu PCC. Puste
magazynki można upuścić na ziemię.

Bezpieczeństwo - priorytet!
Broń podczas przebiegu na torze musi być skierowana w kierunku kulochwytu, a jeśli to niemożliwe - karabin i strzelba
wyraźnie w niebo z lufą ponad głowę, a pistolet w stronę ziemi (max 45 stopni) w kierunku bezpiecznym. Obowiązują zasady
zachowania kątów. Przed zmianą stanowiska strzelania (bieg do następnego zadania) zawodnik musi broń zabezpieczyć i
potwierdzić ten fakt okrzykiem “ZABEZPIECZAM”. Podczas przemieszczania się palec musi być wyraźnie zdjęty ze spustu.
Wszelkie operacje z bronią przed i po przebiegu należy wykonywać WYŁĄCZNIE W BEZPIECZNEJ STREFIE.

Filmowanie i fotografowanie przebiegu - zmiany!
Rejestracja ﬁlmowa lub fotograﬁczna przebiegu przez osobę postronną możliwa jest wyłącznie za zgodą sędziego, na
prośbę zawodnika. Fotograf MUSI być zaopatrzony w odblaskową kamizelkę. Jeśli fotograf zaproszony przez zawodnika
stworzy zagrożenie dla siebie (wchodzenie na linię strzału itp.), dla sędziów lub zawodnika (zderzenie się z kimś, wywrócenie,
zagadywanie, komentowanie bądź podpowiadanie podczas przebiegu) lub uszkodzenie toru (wywrócenie celu, poppera) oznacza
to automatyczną dyskwaliﬁkację zawodnika.

Dyskwaliﬁkacje
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-

upuszczenie broni

-

opuszczenie strefy strzelania obiema stopami

-

oddanie strzału niekontrolowanego, przypadkowego, nieoczekiwanego w stronę inną niż wyznaczone cele

-

oddanie strzału ponad kulochwyt, wały boczne lub w kierunku uznanym za niebezpieczny

-

przemieszczanie się z bronią niezabezpieczoną (mimo upomnienia sędziego) lub palcem na spuście

-

złamanie zasady zachowania kątów, skierowanie lufy w niebezpiecznym kierunku

-

stworzenie zagrożenia przez fotografa zaproszonego przez zawodnika na tor

CHEMIK

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.

Punktacja
Każda brakująca przestrzelina lub gong, to miss. W przypadku większej liczby przestrzelin niż to konieczne odrzucane są
najlepsze.
Lista kar standardowych
Kara

Opis
Upuszczenie broni
Celowe opuszczenie strefy strzelania obiema stopami
Oddanie strzału niekontrolowanego, przypadkowego, nieoczekiwanego w stronę inną niż wyznaczone cele

DQ

Oddanie strzału ponad kulochwyt, wały boczne, przed sygnałem lub komendą sędziego lub w innym kierunku uznanym za niebezpieczny,
Przemieszczanie się z bronią niezabezpieczoną (mimo upomnienia sędziego) lub palcem na spuście
Złamanie zasady zachowania kątów, skierowanie lufy w niebezpiecznym kierunku, lub w kogoś
Stworzenie zagrożenia przez fotografa zaproszonego przez zawodnika na tor

+3s

[Light] Każdy upuszczony “nie pusty” magazynek. [Heavy] Każdy upuszczony magazynek

+3s

Opuszczenie podczas strzelania wyznaczonego obszaru jedną stopą

+10s

Każda brakująca przestrzelina lub gong (miss)

+30s

Traﬁenie w cel NO-SHOT

+10s

PROCEDURA - kara za cofnięcie się, strzały ze złej pozycji, niewykonanie polecenia sędziego, niewykonanie elementu toru, zanotowanie danych
które powinny być zapamiętane wg regulaminu toru

Lista nagród standardowych
Nagroda

Opis

-5s

Traﬁenie w A napastnika

-3s

Traﬁenie w C napastnika

-1s

Traﬁenie w D napastnika

Lista kar i nagród charakterystycznych dla toru
Nagroda lub kara
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Opis

+50s

Niewykonanie zadania przeniesienia ciężarka

+20s

Każde traﬁenie w złą cyfrę lub miss na tarczy z cyframi

-10s

Każda przestrzelona prawidłowo cyfra

-30s

Strącenie celu przy pomocy obrzyna

CHEMIK

REGULAMIN “FRANZ”

v1.32

23 maja 2021 “W imię zasad”
HEAVY, LIGHT

1

1

CEL ZAWODÓW

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

2

ORGANIZATOR

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

3

TERMIN I MIEJSCE

23 Maja 2021 r.
Start godzina: 7:30
Wyniki ogłoszone w ciągu 3 dni na stronie klubu
Miejsce: Strzelnica Okręglica koło Sieradza

4

PROGRAM

- 3 tory dynamiczne 2gun - (pistolet + karabin)
- 1 tor dynamiczny 2gun - (pistolet + strzelba)

5

UCZESTNICTWO

- członkowie klubów strzeleckich
- osoby posiadające aktualną licencję PZSS

6

KLASYFIKACJA

Indywidualna oraz sumaryczna ze wszystkich torów

7

ZGŁOSZENIA

Przez internet do wyczerpania miejsc

8

KOSZTY UCZESTNICTWA

Wpisowe: 150zł + (50zł za każdy tor)

9

UWAGI

Broń i amunicja własna lub strzelnicy.
Organizator zapewnia broń i amunicję osobom nieposiadającym własnej broni.
Zawody wpisane w kalendarz ŁZSS.
Organizator nie zapewnia wyposażenia (hełm, kamizelka, itp.)

FRANZ

PRZEBIEG TORU
Zawodnik na pokonanie całego toru ma określoną ilość czasu. Koniec czasu sygnalizowany będzie sygnałem. Cele metalowe
(gong, płytki, poppery itp.) zawodnik może ostrzelać dowolną ilością amunicji by osiągnąć konieczną ilość traﬁeń. Określenie
“oddaje x strzałów” oznacza konieczną ilość traﬁeń.

[1] - zawodnik losuje trzy cyfry i je zapamiętuje
[2] - biegnie do stolika. Ładuje leżący tam AKM (magazynek z amunicja leży obok) i oddaje
dwa strzały do pudełka zapałek. Rozładowuje, zabezpiecza i odkłada AKM na miejsce.
[3] - biegnie i ustawia dwa duże poppery. Jeśli popper upadnie zawodnik MUSI się cofnąć
by postawić go prawidłowo.
[4] - biegnie do opon. Czołga się po nich aż na sam ich koniec.
[5] - ładuje swój karabin leżąc na oponach. Leżąc na oponach trafia 5 razy do gongu.
Zabezpiecza karabin.
[6] - biegnie do przesłony. Trafia po 2 razy do gongu z każdego z trzech otworów
przesłony, oraz z jej lewej i prawej strony (łącznie 10 trafień). Zawodnik nie może
opuścić wyznaczonego do strzału pola. Zabezpiecza karabin.
[7] - biegnie za niską przesłonę. Oddaje po 5 strzałów do każdego z dwóch celów niskich z
pozycji klęczącej. Rozładowuje i zabezpiecza karabin. (HEAVY - karabin na plecy. LIGHT odkłada karabin).
[8] - przejście na pistolet. Zawodnik oddaje po 5 strzałów (3 w brzuch, 2 w głowę) do
trzech celów oznaczonych zapamiętanymi cyframi. Trafienie w NO-SHOT lub cel inny niż
wylosowany jest karane. Zawodnik NIE MOŻE się cofnąć, jeśli pominął jakiś cel.
[9] - ostrzelanie siedmiu popperów. Poruszać się można jedynie wzdłuż wyznaczonego pola.
[10] - trafia 5 razy z jednej ręki do gongu stojąc na równoważni.

Oznaczenia: p - strzały z pistoletu, k - strzały z karabinu
2

FRANZ

Przygotowanie broni
Brak ograniczeń ilości amunicji oraz magazynków. Karabin rozładowany bez podpiętego magazynka. Suwadło może być
w tylnym położeniu. Pistolet z podpiętym magazynkiem, nieprzeładowany, schowany w kaburze. Magazynek w pistolecie
należy podpiąć dopiero na polecenie sędziego.
HEAVY: Zawodnik ma na sobie plate carrier z płytami balistycznymi, rękawice strzeleckie i hełm. Nie ma ograniczeń
wyposażenia broni. Karabin nie może być jednak typu PCC. Zawodnik nie może upuścić magazynków na ziemię.
LIGHT: Zawodnik nie ma ograniczeń ubioru ani wyposażenia broni. Karabin nie może być jednak typu PCC. Puste
magazynki można upuścić na ziemię.

Bezpieczeństwo - priorytet!
Broń podczas przebiegu na torze musi być skierowana w kierunku kulochwytu, a jeśli to niemożliwe - karabin i strzelba
wyraźnie w niebo z lufą ponad głowę, a pistolet w stronę ziemi (max 45 stopni) w kierunku bezpiecznym. Obowiązują zasady
zachowania kątów. Przed zmianą stanowiska strzelania (bieg do następnego zadania) zawodnik musi broń zabezpieczyć i
potwierdzić ten fakt okrzykiem “ZABEZPIECZAM”. Podczas przemieszczania się palec musi być wyraźnie zdjęty ze spustu.
Wszelkie operacje z bronią przed i po przebiegu należy wykonywać WYŁĄCZNIE W BEZPIECZNEJ STREFIE.

Filmowanie i fotografowanie przebiegu - zmiany!
Rejestracja ﬁlmowa lub fotograﬁczna przebiegu przez osobę postronną możliwa jest wyłącznie za zgodą sędziego, na
prośbę zawodnika. Fotograf MUSI być zaopatrzony w odblaskową kamizelkę. Jeśli fotograf zaproszony przez zawodnika
stworzy zagrożenie dla siebie (wchodzenie na linię strzału itp.), dla sędziów lub zawodnika (zderzenie się z kimś, wywrócenie,
zagadywanie, komentowanie bądź podpowiadanie podczas przebiegu) lub uszkodzenie toru (wywrócenie celu, poppera) oznacza
to automatyczną dyskwaliﬁkację zawodnika.

Dyskwaliﬁkacje
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-

upuszczenie broni

-

opuszczenie strefy strzelania obiema stopami

-

oddanie strzału niekontrolowanego, przypadkowego, nieoczekiwanego w stronę inną niż wyznaczone cele

-

oddanie strzału ponad kulochwyt, wały boczne lub w kierunku uznanym za niebezpieczny

-

przemieszczanie się z bronią niezabezpieczoną (mimo upomnienia sędziego) lub palcem na spuście

-

złamanie zasady zachowania kątów, skierowanie lufy w niebezpiecznym kierunku

-

stworzenie zagrożenia przez fotografa zaproszonego przez zawodnika na tor

FRANZ

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.

Punktacja
Każda brakująca przestrzelina lub gong, to miss. W przypadku większej liczby przestrzelin niż to konieczne odrzucane są
najlepsze.
Lista kar standardowych
Kara

Opis
Upuszczenie broni
Celowe opuszczenie strefy strzelania obiema stopami
Oddanie strzału niekontrolowanego, przypadkowego, nieoczekiwanego w stronę inną niż wyznaczone cele

DQ

Oddanie strzału ponad kulochwyt, wały boczne, przed sygnałem lub komendą sędziego lub w innym kierunku uznanym za niebezpieczny,
Przemieszczanie się z bronią niezabezpieczoną (mimo upomnienia sędziego) lub palcem na spuście
Złamanie zasady zachowania kątów, skierowanie lufy w niebezpiecznym kierunku, lub w kogoś
Stworzenie zagrożenia przez fotografa zaproszonego przez zawodnika na tor

+3s

[Light] Każdy upuszczony “nie pusty” magazynek. [Heavy] Każdy upuszczony magazynek

+3s

Opuszczenie podczas strzelania wyznaczonego obszaru jedną stopą

+10s

Każda brakująca przestrzelina lub gong (miss)

+30s

Traﬁenie w cel NO-SHOT

+10s

PROCEDURA - kara za cofnięcie się, strzały ze złej pozycji, niewykonanie polecenia sędziego, niewykonanie elementu toru, zanotowanie danych
które powinny być zapamiętane wg regulaminu toru

Lista nagród standardowych
Nagroda

Opis

-5s

Traﬁenie w A napastnika

-3s

Traﬁenie w C napastnika

-1s

Traﬁenie w D napastnika

Lista kar i nagród charakterystycznych dla toru
Nagroda lub kara
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Opis

-30s

Traﬁenie w pudełko zapałek

+20s

Niepostawiony popper

+50s

Niewykonanie zadania czołgania po oponach

FRANZ

REGULAMIN “OLO”

v1.32

23 maja 2021 “W imię zasad”
HEAVY, LIGHT

1

1

CEL ZAWODÓW

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

2

ORGANIZATOR

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

3

TERMIN I MIEJSCE

23 Maja 2021 r.
Start godzina: 7:30
Wyniki ogłoszone w ciągu 3 dni na stronie klubu
Miejsce: Strzelnica Okręglica koło Sieradza

4

PROGRAM

- 3 tory dynamiczne 2gun - (pistolet + karabin)
- 1 tor dynamiczny 2gun - (pistolet + strzelba)

5

UCZESTNICTWO

- członkowie klubów strzeleckich
- osoby posiadające aktualną licencję PZSS

6

KLASYFIKACJA

Indywidualna oraz sumaryczna ze wszystkich torów

7

ZGŁOSZENIA

Przez internet do wyczerpania miejsc

8

KOSZTY UCZESTNICTWA

Wpisowe: 150zł + (50zł za każdy tor)

9

UWAGI

Broń i amunicja własna lub strzelnicy.
Organizator zapewnia broń i amunicję osobom nieposiadającym własnej broni.
Zawody wpisane w kalendarz ŁZSS.
Organizator nie zapewnia wyposażenia (hełm, kamizelka, itp.)

OLO

PRZEBIEG TORU
Zawodnik na pokonanie całego toru ma określoną ilość czasu. Koniec czasu sygnalizowany będzie sygnałem. Cele metalowe
(gong, płytki, poppery itp.) zawodnik może ostrzelać dowolną ilością amunicji by osiągnąć konieczną ilość traﬁeń. Określenie
“oddaje x strzałów” oznacza konieczną ilość traﬁeń.

[1] - zawodnik oddaje dwa strzały do kłódki lub po jednym do dwóch zawiasów (premia) i
wyłamuje drzwi (kopnięciem)
[2] - oddaje po 5 strzałów (3 w brzuch, 2 w głowę) do dwóch celów (łącznie 10 strzałów)
[3] - zabezpiecza i chowa pistolet do kabury, pobiera strzelbę, ładuje i poruszając się w
stronę kulochwytu wyszukuje dwanaście ukrytych po obu stronach toru płytek i oddaje do
nich strzały. Nie można cofnąć się do pominiętej płytki a tym bardziej obrócić z bronią!
[4] - zawodnik odkłada zabezpieczoną strzelbę lufą w stronę kulochwytu i przeciąga oponę
za linię pachołków
[5] - zawodnik biegnie wzdłuż prawego wału. Każdą napotkaną płytkę, jeśli jest
przewrócona ustawia na stojaku. Jeśli płytka stoi na stojaku (bez względu na to czy ją
postawił czy już stała na stojaku nie zestrzelona wcześniej) trafia raz do gongu z
pistoletu
[6] - zabezpiecza i chowa broń do kabury, biegnie na początek lewego wału. Wykonuje
analogiczne zadanie jak w punkcie [5]
[7] - chowa broń do kabury i biegnie po oponę. Przeciąga ją na pierwotną pozycję
[8] - zawodnik biegnie do przesłony i chowa się za nią. Wyjmuje pistolet i trafia z jej
lewej strony 5 razy do lewego napastnika (tarcza IDPA). Następnie chowając się za
przesłoną przemieszcza się na jej prawą stronę i trafia zza niej 5 razy do prawego
napastnika. Zawodnik MUSI być schowany za przesłoną podczas strzelania i przemieszczania.
Liczą się tylko przestrzeliny.

Oznaczenia: p - strzały z pistoletu, s - strzały ze strzelby
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OLO

Przygotowanie broni
Brak ograniczeń ilości amunicji oraz magazynków. Strzelba rozładowana bez nabojów w magazynku, umieszczona na
stanowisku. Pistolet z podpiętym magazynkiem, nieprzeładowany, schowany w kaburze. Magazynek w pistolecie należy
podpiąć dopiero na polecenie sędziego.
HEAVY: Zawodnik ma na sobie plate carrier z płytami balistycznymi, rękawice strzeleckie i hełm. Nie ma ograniczeń
wyposażenia broni. Zawodnik nie może upuścić magazynków ani nabojów do strzelby na ziemię. Strzelba nie może być
ładowana nabojami typu BRENEKA lub LOFTKA.
LIGHT: Zawodnik nie ma ograniczeń ubioru ani wyposażenia broni. Puste magazynki można upuścić na ziemię.
Upuszczenie nabojów strzelby na ziemię jest karane. Strzelba nie może być ładowana nabojami typu BRENEKA lub LOFTKA.

Bezpieczeństwo - priorytet!
Broń podczas przebiegu na torze musi być skierowana w kierunku kulochwytu, a jeśli to niemożliwe - karabin i strzelba
wyraźnie w niebo z lufą ponad głowę, a pistolet w stronę ziemi (max 45 stopni) w kierunku bezpiecznym. Obowiązują zasady
zachowania kątów. Przed zmianą stanowiska strzelania (bieg do następnego zadania) zawodnik musi broń zabezpieczyć i
potwierdzić ten fakt okrzykiem “ZABEZPIECZAM”. Podczas przemieszczania się palec musi być wyraźnie zdjęty ze spustu.
Wszelkie operacje z bronią przed i po przebiegu należy wykonywać WYŁĄCZNIE W BEZPIECZNEJ STREFIE.

Filmowanie i fotografowanie przebiegu - zmiany!
Rejestracja ﬁlmowa lub fotograﬁczna przebiegu przez osobę postronną możliwa jest wyłącznie za zgodą sędziego, na
prośbę zawodnika. Fotograf MUSI być zaopatrzony w odblaskową kamizelkę. Jeśli fotograf zaproszony przez zawodnika
stworzy zagrożenie dla siebie (wchodzenie na linię strzału itp.), dla sędziów lub zawodnika (zderzenie się z kimś, wywrócenie,
zagadywanie, komentowanie bądź podpowiadanie podczas przebiegu) lub uszkodzenie toru (wywrócenie celu, poppera) oznacza
to automatyczną dyskwaliﬁkację zawodnika.

Dyskwaliﬁkacje
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-

upuszczenie broni

-

opuszczenie strefy strzelania obiema stopami

-

oddanie strzału niekontrolowanego, przypadkowego, nieoczekiwanego w stronę inną niż wyznaczone cele

-

oddanie strzału ponad kulochwyt, wały boczne lub w kierunku uznanym za niebezpieczny

-

przemieszczanie się z bronią niezabezpieczoną (mimo upomnienia sędziego) lub palcem na spuście

-

złamanie zasady zachowania kątów, skierowanie lufy w niebezpiecznym kierunku

-

stworzenie zagrożenia przez fotografa zaproszonego przez zawodnika na tor

-

strzelanie z nabojów typu BRENEKA lub LOFTKA

OLO

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.

Punktacja
Każda brakująca przestrzelina lub gong, to miss. W przypadku większej liczby przestrzelin niż to konieczne odrzucane są
najlepsze.
Lista kar standardowych
Kara

Opis
Upuszczenie broni
Celowe opuszczenie strefy strzelania obiema stopami
Oddanie strzału niekontrolowanego, przypadkowego, nieoczekiwanego w stronę inną niż wyznaczone cele

DQ

Oddanie strzału ponad kulochwyt, wały boczne, przed sygnałem lub komendą sędziego lub w innym kierunku uznanym za niebezpieczny,
Przemieszczanie się z bronią niezabezpieczoną (mimo upomnienia sędziego) lub palcem na spuście
Złamanie zasady zachowania kątów, skierowanie lufy w niebezpiecznym kierunku, lub w kogoś
Stworzenie zagrożenia przez fotografa zaproszonego przez zawodnika na tor

+3s

[Light] Każdy upuszczony “nie pusty” magazynek lub nabój strzelby. [Heavy] Każdy upuszczony magazynek lub nabój strzelby.

+3s

Opuszczenie podczas strzelania wyznaczonego obszaru jedną stopą

+10s

Każda brakująca przestrzelina lub gong (miss)

+30s

Traﬁenie w cel NO-SHOT

+10s

PROCEDURA - kara za cofnięcie się, strzały ze złej pozycji, niewykonanie polecenia sędziego, niewykonanie elementu toru, zanotowanie danych
które powinny być zapamiętane wg regulaminu toru

Lista nagród standardowych
Nagroda

Opis

-5s

Traﬁenie w A napastnika

-3s

Traﬁenie w C napastnika

-1s

Traﬁenie w D napastnika

Lista kar i nagród charakterystycznych dla toru
Nagroda lub kara
Procedura +10s

Poruszanie się za przesłoną w pozycji “odsłoniętej”

+5s

Niepostawiona płytka

-5s

Traﬁenie w oba zawiasy

+100s
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Opis

Niewykonanie zadania przeciągnięcia opony

OLO

