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- wyłonienie zwycięzcy zawodów
- rozwijanie umiejętności strzeleckich
- integracja środowiska strzeleckiego
- popularyzacja strzelectwa sportowego
Strzelecki Klub Sportowy BUNKIER
98-220 Zduńska Wola
t. 609 310 777
Data zawodów – 18 kwietnia 2021
Start g. 9:00 zakończenie rejestracji g 12
Wyniki ogłoszone następnego dnia na stronie klubu
Miejsce: Strzelnica OKRĘGLICA
HALO SANEPID ?! – pistolet dynamiczny 30 strzałów
LOCKDOWN CZYLI WYPAD Z RESTAURACJI – strzelba 13, pistolet 18
STREFA CZERWONA – karabin dynamiczny 45 strzałów
**** DOWOLNA ILOŚĆ AMUNICJI DO KAŻDEJ KONKURENCJI *****
- członkowie Klubu i innych klubów
- osoby posiadające licencję PZSS
- osoby bez licencji
indywidualna według uzyskanych wyników
Medale i uścisk dłoni Prezesa
W dniu zawodów, o kolejności startów decyduje kolejność
zgłoszenia
Cena: pierwsza konkurencja 120 pln, pozostałe 50. Amunicja: karabin 90 sztuk -200 pln, pistolet 51 sztuk – cena 80 pln, strzelba 15
sztuk – 60 pln
Przyrządy dowolne-„co masz z tym lecisz”
Broń i amunicja własna lub Strzelnicy
Organizator zapewni broń i amunicję osobom
nieposiadającym własnej broni
Zawody wpisane w kalendarz ŁZSS.

REGULAMIN ZAWODÓW
HALO! SANEPID ? pistolet dynamiczny 30 strzałów
Odległość: 25 do 5 m
Cele: gongi stalowe, tarcze IDPA,
Broń: Pistolet (wyłącznie centralnego zapłonu).
Amunicja: dowolna ilość, minimalna 30 sztuk, 3 magazynki, konieczne 2 zmiany magazynka w
trakcie. Ładowanie dowolne.
Na starcie: Pistolet załadowany i nieprzeładowany, w kaburze.
Przebieg konkurencji :
Pozycja startowa stojąc, broń w kaburze załadowana, nieprzeładowana.
Na sygnał timera zawodnik biegnie na koniec toru po telefon.
Krzyczy do słuchawki ‘halo sanepid??” i wraca ze słuchawką na punkt początkowy toru.
Słuchawkę cały czas musi mieć przy uchu, lub w trakcie zmiany magazynków i usuwania zacięć przy ciele /np. pod pachą/.
Stojąc twarzą do kulochwytu wyjmuje pistolet, przeładowuje i wykonuje Mozambique Drill
/2xcentrum tarczy i 1xgóra tarczy/, do 3 tarcz IDPA.
Zmienia pozycję na wskazaną i oddaje tyle strzałów by trafić 5 x do gongu jedną ręką, zmienia pozycję i klęcząc /dowolnie ale na obu kolanach/ oddaje tyle strzałów by trafić po 5 razy z
każdego ze wskazanych dwóch otworów nine hola.
Zmienia pozycję i leżąc z materaca (chwyt dowolny) oddaje taką ilość strzałów aby osiągnąć 5
trafień do gongu.
Zmianie pozycję i może strzelać do butelki-sam musi zdecydować czy ją trafił czy nie, może ją
ostrzelać dowolną liczną amunicji (wymagane jedno trafienie), sędzia po zakończeniu
/zawodnik chowa broń do kabury i krzyczy ‘koniec!’/ sprawdza czy butelka została trafiona.
Pod nadzorem sędziego rozładowuje i sprawdza broń. Powrót z pistoletem w kaburze.
Trafienie butelki – minus 10 sekund
Trafienie tarczy – A 0 sek, D + 2 sek, C +1 sek
miss + 3 sek
brak okrzyku ‘halo sanepid’ -procedura
upuszczenie magazynka lub naboju-procedura
strzał niekontrolowany – DQ
brak zmiany magazynka - procedura

procedura +3 sek
niezabezpieczenie broni - procedura
złamanie kątów - DQ
upuszczonych nie podnosić

LOCKDOWN CZYLI WYPAD Z RESTAURACJI - pistolet i strzelba / 18 + 13 strzałów/
Odległość: 50 do 5 m
Cele: gong stalowy, cele reaktywne, tarcze papierowe
Broń: strzelba i pistolet. Obie zabezpieczane przy zmianie pozycji.
Amunicja: nieograniczona liczba amunicji. Minimalnie 13 strzelba, 18 pistolet. Konieczna
dwukrotna zmiana magazynka i co najmniej 3 doładowania strzelby
Na starcie: Strzelba załadowana dowolnie /konieczne dwa doładowania w trakcie/, nieprzeładowana, zabezpieczona. Pistolet załadowany, nieprzeładowany, w kaburze
Przebieg konkurencji:
Pozycja startowa stojąc, pistolet w kaburze załadowany, nieprzeładowany. Strzelba w stojaku.
Na sygnał timera zawodnik biegnie do stolika, uderza pięścią w stolik, podnosi manekin uderza go pięścią w tułów i wyrzuca we wskazane miejsce. Okrzyki dowolne.
Wraca na stanowisko startowe, stojąc twarzą do kulochwytu, dobywa pistolet i z niego
ostrzeliwuje 2 tarcze IDPA w Mozambique Drill /2xcentrum tarczy i 1xgóra tarczy/, chowa
broń do kabury, pobiera strzelbę i oddaje tyle strzałów ze strzelby aby trafić do 3 celi reaktywnych,
zmienia pozycję –dobiega do przesłony, odkłada ZABEZPIECZONĄ strzelbę na stolik,
Z pistoletu ponownie ostrzeliwuje 2 tarcze IDPA w Mozambique Drill.
Następnie przez otwór w przesłonie oddaje tyle strzałów aby każdy z 3 gongów trafić 2 razy
(6 trafień). Chowa pistolet.
Pobiera strzelbę i zza przesłony oddaje tyle strzałów aby trafić 5 celi reaktywnych.
Zmiana pozycji-przejście na równoważnię i oddaje tyle strzałów aby trafić 5 celi reaktywnych.
Koniec. Zawodnik w obecności i pod nadzorem sędziego rozładowuje i sprawdza obie bronie.
Powrót z pistoletem w kaburze i strzelbą z lufa w górę /otwarta komora i zabezpieczona/.
Punktacja:
Miss + 3 sek
Tarcza: A 0 sek, C + 1, D +2 sek
procedura +3 sek
upuszczenie magazynka lub naboju-procedura
strzał niekontrolowany – DQ
brak zmiany magazynka - procedura

niezabezpieczenie broni - procedura
złamanie kątów - DQ
upuszczonych nie podnosić

STREFA CZERWONA

Czyli karabin dynamiczny 45 strzałów

Odległość: 50 do 10 m
Cele: gong stalowy
Broń: karabin centralnego zapłonu. Dowolne przyrządy celownicze. 3 magazynki ładowane
dowolnie. Minimalna ilość strzałów 45.
Amunicja: bezrdzeniowa. Dowolna ilość. Konieczne minimum dwie zmiany magazynka.
Na starcie: magazynek nie podpięty, suwadło w dowolnym położeniu, zabezpieczona.
Czas liczony w dół: zawodnik ma 170 sekund
Przebieg konkurencji:
pozycja startowa stojąc, karabin w low ready.
Na sygnał timera zawodnik przebiega do oznaczonego miejsca, wraca, ładuje - stojąc twarzą
do kulochwytu - magazynek i oddaje oburącz tyle strzałów żeby trafić 5 razy,
zmienia pozycję i oburącz, leżąc oddaje tyle strzałów żeby trafić 5 razy,
znowu zmienia pozycję i stojąc oddaje tyle strzałów żeby trafić 5 razy,
dobiega do ninehola i dowolnie z 5 otworów oddać dowolną ilość strzałów aby trafić do
gongu 5 strzałów z każdego otworu,
zmienia pozycję i leżąc oddaje oburącz tyle strzałów żeby trafić 5 razy,
Po zakończeniu zawodnik pod nadzorem sędziego rozładowuje i sprawdza broń, wraca na
stanowisko z lufą w górę, z suwadłem w tylnym położeniu jeśli to możliwe.

Punktacja:
miss + 3 sek
upuszczenie magazynka lub naboju-procedura
strzał niekontrolowany – DQ
brak zmiany magazynka - procedura

procedura +3 sek
niezabezpieczenie broni - procedura
złamanie kątów - DQ
upuszczonych nie podnosić

