Zawody RIDE or DIE
Regulamin
ORGANIZATOR ZAWODÓW:
Strzelecki Klub Sportowy Bunkier
MIEJSCE I TERMIN ZAWODÓW:
Strzelnica myśliwska w Okręglicy
Termin: 25-26.06.2022 r., godz. 09:00-20:00
Zbiórka godzina 8.30 każdego dnia
Zawodnicy dzieleni są na grupy i
grupami realizują tory
ZGŁOSZENIA:
www.zawodnik.rezultaty24.pl
KOSZTY UCZESTNICTWA:
- 1 tor 150 pln
- 4 tory 450 pln

CEL ZAWODÓW:
- - Popularyzacja strzelectwa sportowego
- - Wyłonienie najlepszych zawodników
- - Utrzymanie licencji zawodniczej
- - Doskonalenie umiejętności strzeleckich
UCZESTNICTWO:
- Zawodnicy z ważną licencją zawodniczą PZSS
- Tylko osoby z własną bronią
NAGRODY:
- 1 karabinek GROT 10" w kategorii heavy
- 2 sejf Padeborn klasa S2 w kategorii heavy
- 1 prześliczny obrzyn w kategorii light
- 2 nóż w kategorii light
- 3 niespodzianki.

SPRAWY RÓŻNE:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

broń i amunicja własna (za wyjątkiem karabinka Grot na Torze nr 1 - udostępnia organizator)
akcesoria i wyposażenie własne
kabury z bocznym przyciskiem niedozwolone
w Zawodach obowiązuje niniejszy Regulamin.
obsługę sędziowską zapewnia organizator.
w sprawach nieujętych niniejszym regulaminem decydujące zdanie należy do Sędziego Głównego
organizator zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian oraz interpretacji niniejszego Regulaminu.
wyniki Zawodów zostaną ogłoszone w ciągu 24h po zakończeniu Zawodów.
Zawodnik krzyczy „zabezpieczam” gdy zabezpiecza broń w trakcie przebiegu – brak okrzyku = DQ!

Kategoria “LIGHT” - wyposażenie:
●
●
●

pas strzelecki
kabura
ochronniki słuchu i oczu

Procedura, za każde przewinienie:
● miss
● nie pusty magazynek na ziemi
(nie podnosimy!)
● strzał z pozycji/postawy innej niż wymagana
● zachowanie niezgodne z opisem toru

Kategoria “HEAVY” - wyposażenie:
●
●
●
●
●

pas strzelecki
kabura
ochronniki słuchu i oczu
plate carrier obciążony min. 3.5 kg
hełm balistyczny

Dyskwalifikacja (DQ) za:
● zachowanie zagrażające bezpieczeństwu
(w szczególności: złamanie kątów,
przemieszczanie z palcem na spuście,
strzał niekontrolowany / przypadkowy)
● upuszczenie broni
● rażąco niesportowe zachowanie
● pyskowanie :D

Tor 1 “TEST OSZNERA”
- pistolet + karabin GROT
Cele:

2 gongi, 2 tarcze IDPA, 5 płytek stalowych, 3 kubeczki z piachem

Broń:

dowolny pistolet centralnego zapłonu - własny, karabinek GROT - organizatora

Amunicja:

dowolna ilość, min. po 3 magazynki do każdej broni.
Minimum: karabin 32, pistolet 26

Warunki początkowe:

pistolet załadowany, nieprzeładowany, zabezpieczony (jeśli możliwe) w kaburze,
karabin załadowany, nieprzeładowany, zabezpieczony na plecach,
wszystkie magazynki do pistoletu przy sobie
1 magazynek do karabinu przy sobie, reszta przy bunkrze w zagłębieniu toru
postawa - stojąc (na płycie bunkra do rzutek), ręce wzdłuż ciała

Uwagi:

Minimum 2 zmiany magazynka na każdą broń
HEAVY - oznacza dodatkowe czynności dla tej kategorii

Na sygnał timera zawodnik wykonuje następujące czynności /w OPIS/:
ETYKIETA

HASŁO

OPIS

HEAVY

worek na start

Bieg po worek z piaskiem z napisem “TEST OSZNERA” i
przyniesienie go na start

HEAVY

jedną ręką

W kategorii HEAVY strzelamy z jednej ręki.

KARABIN

lewy gong 3x
prawy gong 3x
powtórzyć, min. 12 tr.

Z płyty bunkra ostrzeliwuje GROTem lewy gong z lewej ręki 3x +
prawy gong z prawej ręki 3x - 2 powtórzenia. Dowolna ilość strzałów
– wymagane 12 trafień. Ilość miss to 12 minus ilość trafień.

HEAVY

jedną ręką

W kategorii HEAVY strzelamy z jednej ręki.

PISTOLET

2x Mozambique
tarcze na dole

Zabezpiecza karabin i przerzuca go na plecy. Dobywa pistolet. Z płyty
bunkra ostrzeliwuje w dół 2 tarcze IDPA – Mozambique Drill. Chowa
pistolet do kabury (uwaga, nabój w komorze!).

BIEGNIJ

na dół po magazynki

Zawodnik biegnie na dół do bunkra po magazynki od GROTa

KARABIN

karabin leżąc
5 blaszek

Wychodząc z bunkra we wskazanym miejscu przybiera postawę
leżącą i ostrzeliwuje 5 stalowych płytek do strącenia dowolną ilością
strzałów. Zabezpiecza karabin i przerzuca go na plecy.

PISTOLET

prawy gong w biegu
10 trafień
liczymy od 30 w dół
co 3

Wstaje i idzie w stronę strąconych blaszek po wyznaczonej trasie. W
ruchu ostrzeliwuje oburącz prawy gong. Odlicza przy każdym strzale
od 30 do 0 co trzy. Cel: 10 trafień. Zatrzymanie podczas strzału =
procedura. Błąd liczenia = procedura. Po błędzie zaczyna od nowa od
30. Chowa pistolet do kabury (uwaga, nabój w komorze!).

KARABIN

kubeczki z okrzykiem
max 3 strzały

Strzela z GROTA do 3 kubków z piachem. Maksymalnie 3 strzały Cel
– strącić wszystkie kubki. Po strąceniu każdego krzyczy “OSZNA!”.
Brak okrzyku = procedura. Zabezpiecza karabin.

BIEGNIJ

Przemieszcza się w kierunku lewego gongu stawiając blachy dla
następnego zawodnika.

KARABIN

leżąc na boku
prawy gong
12 trafień
zmiana boku na min.
5 strzałów

Dobiega do wskazanego miejsca. Postawa wymuszona: kładzie się
na boku i oddaje strzały do prawego gongu. W trakcie zmienia bok na
drugi na min. ilość 5 strzałów (jeśli nie = procedura). Cel: 12 trafień.

HEAVY

worek na miejsce

W kategorii HEAVY - odnosi worek z piachem na miejsce

PISTOLET

lewy gong w biegu
10 trafień
liczymy od 0 w górę
co 6

Zza prawego gongu zawodnik przemieszcza się za linią blach i
oddaje z pistoletu w ruchu strzały do lewego gongu. Odlicza po 6 od 0
w górę. Cel : 10 trafień Błąd liczenia = procedura, po błędzie zaczyna
od nowa od 0

Tor 2 “Run run run !!” (oś 100m)
- pistolet + karabin
Cele:

1 gong karabinowy, 1 gong pistoletowy, 1 cel trudny

Broń:

dowolny pistolet centralnego zapłonu - własny
dowolny karabinek centralnego zapłonu - własny

Amunicja:

dowolna ilość, min. po 3 magazynki do każdej broni.
Minimum: karabin 30, pistolet 25

Warunki początkowe:

pistolet załadowany, nieprzeładowany, zabezpieczony (jeśli możliwe) w kaburze,
karabin załadowany, nieprzeładowany, zabezpieczony na plecach,
wszystkie magazynki przy sobie
stojąc (w wyznaczonym miejscu), ręce wzdłuż ciała

Uwagi:

HEAVY - oznacza dodatkowe czynności dla tej kategorii

Na sygnał timera zawodnik wykonuje następujące czynności:
ETYKIETA

HASŁO

OPIS

HEAVY

5x burpees

W HEAVY przed zmianą postawy zawodnik wykonuje 5x burpees

KARABIN

gong
5x stojąc
5x klęcząc
5x leżąc

Zawodnik oddaje po 5 strzałów do gongu z karabinka z postawy po
kolei: Stojącej, Klęczącej i Leżącej. Dowolna ilość strzałów - min. 5
trafień z każdej postawy. Ilość miss to 15 minus ilość trafień.
Zabezpiecza karabin i przerzuca go na plecy.

BIEGNIJ

przez opony

Zawodnik wstaje i biegnie przez opony do wyznaczonego miejsca.

PISTOLET

gong
po 5 trafień z każdej
ręki oburącz

Dobywa pistolet i z postawy stojącej oddaje dowolną ilość strzałów do
gongu tak aby uzyskać po 5 trafień z każdej ręki. Chowa pistolet do
kabury (uwaga, nabój w komorze!).

KARABIN

gong
5 trafień

Z wyznaczonego miejsca z pozycji wymuszonej z karabinu oddaje
dowolną ilość strzałów aby trafić 5x do gongu. Ilość miss to 5 minus
ilość trafień. Zabezpiecza karabin i przerzuca go na plecy.

PISTOLET

3 tarcze po 3 strzały
przez opony

Z wyznaczonego miejsca ostrzeliwuje 3 tarcze po 3 strzały
wykorzystując 2 tunele z opon.

PISTOLET

2 tarcze po 3 strzały

Przemieszcza się w wyznaczone miejsce i ostrzeliwuje 2 tarcze z
zakładnikiem po 3 strzały. Miss = procedura. Postrzelenie zakładnika =
kara +30 sek.

KARABIN

gong przez firankę
słaba ręka
10 trafień

Z postawy siedzącej z krzesła strzela przez firankę do gongu ze słabej
ręki. Dowolna ilość strzałów aby uzyskać 10 trafień. Zabezpiecza
karabin i przerzuca go na plecy.

BIEGNIJ

postawić cel trudny
z podskokiem przy
kulochwycie

Zawodnik biegnie postawić mały 2 x cel przy kulochwycie. Po
dobiegnięciu na miejsce jeśli cel jest postawiony zawodnik wykonuje 1
burpees. Wraca 100m do początku toru.

KARABIN
.308

snajperka 2 strzały
cel trudny

Z pozycji wymuszonej z kalibru.308 oddaje 3 strzały do trudnego celu.
Miss = procedura. Trafienie = bonus -15 sek. Pozostały nabój -15 sek

Tor 3 “ Come get some”
- pistolet + strzelba
Cele:

1 kiwak, 1 gong pistoletowy, 5 płytek stalowych, 1 drzewko /6 płytek/

Broń:

dowolny pistolet centralnego zapłonu - własny
dowolny strzelba gładkolufowa - własna

Amunicja:

dowolna ilość, min. po 3 pistolet, strzelba 1 doładowanie
Minimum: strzelba 9 , pistolet 28

Warunki początkowe:

pistolet załadowany, nieprzeładowany, zabezpieczony (jeśli możliwe) w kaburze
strzelba załadowana, nieprzeładowana, zabezpieczony w wyznaczonym miejscu
LIGHT wszystkie magazynki przy sobie
HEAVY wszystkie magazynki pod kulochwytem
stojąc (w wyznaczonym miejscu), ręce wzdłuż ciała

Uwagi:

HEAVY - oznacza dodatkowe czynności dla tej kategorii

Na sygnał timera zawodnik wykonuje następujące czynności:
ETYKIETA

HASŁO

OPIS

HEAVY

ładuj pod
kulochwytem i
wracaj

W kategorii HEAVY zawodnik najpierw biegnie po magazynki
zostawione pod kulochwytem i tam się ładuje. Wyjęcie broni pod
kulochwytem = DQ. Magazynek może doładować do broni w kaburze.
Wraca na stanowisko

PISTOLET

klęcząc do gongu
10 trafień

Dobywa pistolet i z pozycji klęczącej z pośladkami w górze
ostrzeliwuje gong. Cel: 10 trafień - dowolna ilość strzałów. Chowa
pistolet do kabury (uwaga, nabój w komorze!).

BIEGNIJ

do strzelby

Zawodnik przemieszcza się w wyznaczone miejsce i pobiera strzelbę.

STRZELBA

na jednej nodze
5 blaszek

Stojąc na jednej nodze, ostrzeliwuje 5 blach. Stanięcie na obu nogach
podczas oddawania strzału = procedura. Zabezpiecza strzelbę.

BIEGNIJ

do 9hole

Zawodnik przemieszcza się do 9hole

STRZELBA

4 cele

Ostrzeliwuje cele z wyznaczonych otworów – 4 strzały. Zabezpiecza
strzelbę i odkłada w bezpiecznie, wyznaczone miejsce.

BIEGNIJ

drzewko

Zawodnik przemieszcza się do drzewka w wyznaczone miejsce.

BIEGNIJ

PISTOLET

Ostrzeliwuje drzewko dowolną liczbą strzałów by obrócić płytki
2xkomplet (komplet to 6).

BIEGNIJ

kiwak

Zawodnik przemieszcza się do kiwaka w wyznaczone miejsce.
Przemieszczanie się z palcem na spuście = DQ!

PISTOLET

poper
kiwak - dublet

Ostrzeliwuje poper, który uruchomi kiwak, a następnie strzela dublet w
kiwak będący w ruchu.

PISTOLET

manekin

Łapie manekina i ciągnąć go wraca tyłem odliczając głośno od 0 w
górę co 1, oddaje strzały do gongu jedną ręką. 2 strzały co 3
odliczenia: raz, dwa, trzy (2 strzały), cztery, pięć, sześć (2 strzały )

BIEGNIJ

Tor 4 “SZERYF W USA” (oś 50m)
- pistolet + karabin. Ponieważ tor jest skonstruowany na zasadach ćwiczeń SWAT jest taki sam
dla Heavy i Light. Różni się tylko wyposażeniem.
Cele:

2 gongi, 4 płytki stalowe, tarcze specjalne

Broń:

dowolny pistolet centralnego zapłonu - własny
dowolny karabinek centralnego zapłonu - własny

Amunicja:

dowolna ilość, dowolna ilość, min. po 3 magazynki do każdej broni.
Minimum: karabin 38, pistolet 32

Warunki początkowe:

pistolet załadowany, nieprzeładowany, zabezpieczony (jeśli możliwe) w kaburze
wszystkie magazynki przy sobie
stojąc (w wyznaczonym miejscu), ręce wzdłuż ciała

Na sygnał timera zawodnik wykonuje następujące czynności:
ETYKIETA

HASŁO

OPIS

BIEGNIJ

pączek i wracaj

Zawodnik biegnie do stanowiska, pobiera pączka z pudełka i wraca z
nim na stanowisko startowe, pączek w zębach.

KARABIN

klęcząc słaba ręka
2 gongi po 5 trafień

Zawodnik z pączkiem w ustach z postawy klęczącej strzela ze słabej
ręki do 2 gongów tak by uzyskać po 5 trafień. Zabezpiecza karabin i
przerzuca go na plecy.

PISTOLET

1 + krok
2, 1 + krok
3, 2, 1 + krok
4, 3, 2, 1 + krok

4 cele metalowe ustawione po skosie. Zawodnik porusza się po
wyznaczonej linii. Najpierw oddaje 1 strzał do celu nr 1. Krok po linii i 2
strzały do celu nr 2 i 1 strzał do celu nr 1. Krok po linii i 3 strzały do celu
nr 3, 2 strzały do celu nr 2 i 1 strzał do celu nr 1. Krok po linii i 4 strzały
do celu nr 4, 3 strzały do celu nr 3, 2 strzały do celu nr 2 i 1 strzał do
celu nr 1. Do tego czasu pączek musi być zjedzony, jeśli nie = kara
+30sek. Pączek na ziemi = kara +30sek. Chowa pistolet do kabury
(uwaga, nabój w komorze!).

BIEGNIJ

pachołki

5 pachołków. Zawodnik przemieszcza się do pierwszego pachołka.

KARABIN

po 4 strzały przy
każdym pachołku
+ skanowanie

Zawodnik oddaje po 4 strzały przy każdym pachołku do tarczy
specjalnej. Po każdych 4 strzałach zawodnik skanuje teren z palcem
na spuście 30 st. lewo/prawo. Brak skanowania = procedura.
Przypadkowy strzał = DQ. Przemieszczanie się z palcem na
spuście = DQ!

BIEGNIJ

wracaj do
pierwszego
pachołka

Zabezpiecza karabin i wraca do pierwszego pachołka z lufą nad głową
skierowaną w górę. Ponownie po 4 strzały przy pachołku nr 1 i 2 do
tarczy specjalnej + skanowanie. Zabezpiecza karabin i na plecy

PISTOLET

Przy pozostałych pachołkacj po 4 strzały w głowę przy każdym
pachołku.

