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SPRAWY RÓŻNE

- wyłonienie zwycięzcy zawodów
- rozwijanie umiejętności strzeleckich
- integracja środowiska strzeleckiego
- popularyzacja strzelectwa sportowego
Strzelecki Klub Sportowy BUNKIER
98-220 Zduńska Wola
t. 609 310 777
Start g. 8:00 zakończenie rejestracji g 12
Wyniki ogłoszone następnego dnia na stronie klubu
Miejsce: Strzelnica BUNKIER Łaska 5 98-220 Zduńska Wola
Pistolet centralnego zapłonu: 60 strzałów Test FBI
- członkowie Klubu i innych klubów
- osoby posiadające licencję PZSS
indywidualna według uzyskanych wyników
Dyplomy dla 3 miejsc
Zwycięzca całoroczny /największa ilość punktów/ wygrywa
darmowe szkolenie indywidualne z @c12 spec szkoleni Dariusz
Pollak
W dniu zawodów, o kolejności startów decyduje kolejność
zgłoszenia
Startowe: 50 dla klubowiczów, 70 pln dla zawodników innych klubów. Amunicja 90 pln.
WYMAGANIA SPRZĘTOWE
1. Dopuszcza się stosowanie broni i amunicji spełniających wymagania klasy Pistolet Standard lub Pistolet Fabryczny IPSC, Fabryczny
Rewolwer Obronny IDPA, oraz akcesoriów (kabury, ładownice, pasy)
spełniających wymagania przepisów IDPA. Nie przewiduje się podziału na klasy sprzętowe. Wszyscy zawodnicy startują razem i wyłania się jednego zwycięzcę.
Zabronione jest używanie kolimatorów i kompensatorów.
2. Ubranie musi całkowicie zakrywać broń i amunicję w postawie z
rękoma podniesionymi do poziomu.
3. Zawody wpisane w kalendarz PZSS

REGULAMIN ZAWODÓW ‘test FBI’ STRZELECKIEGO KLUBU
SPORTOWEGO ‘BUNKIER ‘

III KOMENDY SĘDZIOWSKIE
1. "Ładuj, przygotuj się" - stojący na stanowisku zawodnik ładuje broń,
wprowadza pocisk do komory nabojowej, wkłada ją do kabury i przyjmuje
postawę "gotów". (Postawa „GOTÓW” – broń w kaburze pod odzieżą
wierzchnią, dłonie wzdłuż tułowia)
2. "Czy jesteś gotów?" - jeśli zawodnik jest gotów do strzelania to nie reaguje,
jeśli nie jest gotów melduje "nie" i ma 30 sekund na zameldowanie "gotów",
jeśli nie zamelduje gotowości sędzia podaje komendę "Uwaga!"
3. "Uwaga!" - po komendzie zawodnicy muszą pozostawać w bezruchu, w
czasie od jednej do trzech sekund po komendzie "Uwaga!" sędzia musi podać
timerem sygnał startowy.
4. "Sygnał startowy timera" - po tym sygnale zawodnicy mogą wyjąć broń i
Rozpocząć strzelanie.
5. "Kabura" – zawodnik zabezpiecza broń i chowa broń do kabury.
6. "Jeśli skończyłeś, do przejrzenia broń" - zawodnik rozładowuje broń i
pokazuje sędziemu do inspekcji.
7. "Przejrzałem, strzał kontrolny, kabura" - zawodnik oddaje strzał kontrolny i
chowa broń do kabury. Po wykonaniu tej komendy zawodnik może zejść ze
stanowiska.
IV PROCEDURA STRZELANIA
1. Cel: 1x tarcza QIT-99 Silhouette. Maksymalna ilość strzałów 60.
1 trafienie = 1 punkt.
2. We wszystkich zadaniach start z bronią i amunicją ukrytą pod ubraniem.
Postawa startowa we wszystkich zadaniach stojąc, ręce swobodnie wzdłuż
tułowia, lub z dłońmi skrzyżowanymi na wysokości krocza. Tylko w zadaniu 1
strzelnie jedną ręką, w pozostałych dowolnie.
3. W trakcie wykonywania zadania broń przeładowana w kaburze. Pistolety
typu SA/DA lub SA – kurek zwolniony lub broń zabezpieczona w zależności od
budowy broni.
4. Minimum dla instruktora – 48pkt.
Minimum dla funkcjonariusza – 54pkt.
5. Postawa za zasłoną wymaga by 100% nóg i tułowia znajdowało się za
elementami zasłony
6. W zadaniach broń z kabury można wyjąć tylko po zatrzymaniu się na linii
strzału. Wyjęcie broni wcześniej będzie skutkować natychmiastową
dyskwalifikacją.
Zadanie 1
3 yd. (2,74 m) rm 12 st.
A. 3 strz. / 3 sek. Tylko silna ręka.

B. 3 strz. / 3 sek. Tylko silna ręka.
C. 3 strz. tylko silna ręka, przełożenie, 3 strz. tylko słaba ręka / 8 sek.
Zadanie 2
5 yd. (4,57 m) rm 12 st.
A. 3 strz. / 3 sek.
B. 3 strz. / 3 sek.
C. 3 strz. / 3 sek.
D. 3 strz. / 3 sek.
Zadanie 3
7 yd. (6,40 m) rm 16 st.
A. 4 st. / 4 sek.
B. 4 st. / 4 sek.
C. start z 4 naboje w broni. 4 strz, zmiana z otwartym zamkiem, 4 strz. / 8 sek.
Zadanie 4
15 yd. (13,72 m) rm 10 st.
A. 3 st. / 6 sek.
B. 3 st. / 6 sek.
C. 4 st. / 8 sek.
Zadanie 5
20 yd. (18.28 m) rm 10 st.
A. Stanowisko startowe 5 yd (4.6m) od zasłony. Ukryć się za zasłoną, 3 st.
stojąc, 2 st. klęcząc / 15 sek.
B. Stanowisko startowe 5 yd (4.6m) od zasłony. Ukryć się za zasłoną, 3 st.
stojąc, 2 st. klęcząc / 15 sek.
V KARY
Strzał poza limitem czasu – minus jeden punkt.
Strzał ponad liczbę wyznaczoną w opisie – minus jeden punkt.
Ww kary nie sumują się.
Błąd proceduralny – minus trzy punkty.
WYNIKI ZAWODÓW
1 Wynikiem końcowym zawodnika, jest suma zdobytych punktów,
pomniejszona o ewentualne kary.
2. Jeśli na miejscach 1 – 6 zawodnicy będą mieli równe wyniki, zarządzana jest
dogrywka.
3. Dogrywką jest zadanie 3C, strzelane nie w limicie czasu, ale z pomiarem
czasu strzelania.
4. W przypadku równej ilości punktów o kolejności miejsc zadecyduje
dodatkowe zadanie
5. Począwszy od miejsca siódmego zawodnicy z równymi wynikami zajmują tę
samą pozycję, z zachowaniem przerwy w numeracji miejsc odpowiadającej
liczbie strzelców z równymi wynikami na tej samej pozycji.
6. Wszelkie awarie broni i amunicji nie uprawniają zawodnika do powtórnego
strzelania. Awarie zawodnik usuwa sam, zachowując warunki bezpieczeństwa,
po usunięciu awarii zawodnik może kontynuować wykonywanie rozpoczętego
zadania.
PRZEPISY KOŃCOWE
6. Kwestie nie opisane w regulaminie rozstrzyga sędzia główny zawodów, mając

na względzie w szczególności bezpieczeństwo zawodników i innych osób
obecnych na strzelnicy, oraz przepisy stosowane w strzelectwie dynamicznym.
Dla wiadomości zawodników. Wg wymagań FBI 48 pkt (80%) = zaliczenie dla
funkcjonariusza; 54 pkt (90%) = zaliczenie dla instruktora.

