OPIS TORU DYNAMICZNEGO pistolet strzelba karabin
CELE:
Tarcza - IPDA (PIRO) 5 szt.
NS
3szt.
TS-2
1 szt.
NT -23P
1szt.
Popery 2 szt.
Rzutki na statywach 7 szt.
ODLEGŁOŚĆ : min 7 metrów od celu
AMUNICJA :
Pistolet 25 szt. (9+10+6) .Zmiany magazynków tylko na stanowiskach. Puste magazynki można upuścić
Strzelba 9 szt. (5 +4 )amunicja znajduje się na statywach
Karabin: 4 sztuki
SPRZĘT :
Broń: Pistolet lub rewolwer w kalibrze do 11,43 mm (.45), (wyłącznie centralnego zapłonu). Używanie przyrządów
optycznych doliczane 7 sekund
Broń: Karabin samopowtarzalny lub powtarzalny w kalibrze do 11,43 mm (.45) (centralny lub boczny zapłon). Karabin
wyposażony w dowolne przyrządy celownicze ( nie ma ograniczeń co do siły spustu jednak musi on bezpiecznie
funkcjonować), rodzaju kolby i kompensatorów. W trakcie trwania konkurencji nie wolno zmieniać broni ani jej
zasadniczych części.
Strzelba: strzelba gładkolufowa, Nie wolno używać pasa nośnego oraz innego wyposażenia „wyczynowego” itp.
Używanie przyrządów optycznych doliczane 5 sekund. Automat-doliczane 5 sekund. Magazynki leżą na stanowisku muszą być ładowane w tym miejscu.
KĄTY BEZPIECZEŃSTWA :
lewo90o prawo 90o góra 90o dół20o
1.POZYCJA STARTOWA :
Stojąc na stanowisku Nr 1 pistolet załadowany (podpięty magazynek, nie przeładowany) w kaburze. Pozostałe
magazynki w ładownicy lub gdzie komu wygodnie.
2.PRZEBIEG KONKURENCJI:
Po usłyszeniu sygnału (timer) należy biec(iść) na platformę Nr.2 (omijając przeszkody), stojąc na niej –platforma
ruchoma- należy ostrzelać tarcze "A" po 3 strzały każdą-połączone z tarczami ‘no shoot’ ( 9 szt.). Następne przebieg
na stanowisko Nr 3 (ławeczka) gdzie leżąc strzelamy do tarczy "C" (TS-2) 10 strzałów . Po ostrzelaniu tarczy biegniemy
do stanowiska Nr.4 gdzie bierzemy strzelbę (znajdująca się w beczce obok stanowiska ) i amunicję (znajdująca się na
stojaku obok beczek) przemieszczając się w kierunku stanowiska Nr.3 (ławeczka) strzelamy w ruchu do
poperów(blach lub rzutków) "D" i "E" (9szt.)-konieczne doładowanie lub zmiana magazynka. po skończeniu strzelania
strzelbę odkładamy do beczki obok ławeczki nr.3 i strzelamy z pistoletu do tarcz "F" ( jeżeli się pojawiły po strzelaniu
ze strzelby ) a następnie biegniemy na stanowisko Nr 5 gdzie leży karabin- ładujemy magazynek i strzelamy 4 strzały z
oznaczonych otworów do tarczy "B"(NT-23P).

PUNKTACJA ZA KONKURENCJE
sekundy dodatkowe
A - 0 sek.
C - 1 sek. D - 2 sek.
Rzutek nie strącony 3 sek.
tarcza ‘ no shoot’ 3 sek.
Procedura 5 sek.
SUMA punktów na tarczach TS-2 i NT-23p

Wynik= zdobyte punkty dzielone na czas

OPIS TORU DYNAMICZNEGO PISTOLET KARABIN i PISTOLET
CELE:
TS-2
NT -23P
gong metalowy

1 szt.
5szt.
1 szt.

ODLEGŁOŚĆ : min 5metrów od celu
AMUNICJA :
Pistolet 16 szt. (6+10) karabin 13 szt. (9 + 4 )
Zmiany magazynków tylko na stanowiskach
puste magazynki można upuścić
KĄTY BEZPIECZEŃSTWA :
lewo 90o prawo 90o góra 90o dół 20o
1.POZYCJA STARTOWA :
Stojąc na stanowisku Nr 1 pistolet załadowany ( podpięty magazynek nie przeładowany ) w kaburze, pozostałe
magazynki w ładownicy lub gdzie komu wygodnie.
2.PRZEBIEG KONKURENCJI:
Po usłyszeniu sygnału (TIMER) należy dwie najbliższe tarcze ostrzelać pistoletem trzymanym TYLKO w słabej ręce po
trzy strzały każda(2x3 strz.). Następnie podnosimy obciążenie (A) w jedną rękę , w drugą bierzemy pistolet i
przemieszczając w kierunku pozycji Nr.2 (omijając przeszkody) ostrzeliwujemy tarcze( NT23p) po dwa strzały (5 x 2
szt.) do każdej rozstawionej w różnych odległościach od kulochwytu. Zostawiamy obciążenie na stanowisku
Nr2.Następnie biegniemy na stanowisko nr 3 gdzie leży karabin i magazynki (9 + 4). Ze stanowiska Nr.3 zza zasłony
należy ostrzelać z wyznaczonych otworów tarcze TS- 2 z postawy stojącej ,klęczącej i lezącej po trzy strzały (3x 3strz.)
dowolna kolejność postawy, po opróżnienia magazynka podpinamy następny (4 szt.) poruszamy się w kierunku
stanowiska Nr 4 oddając strzały do gongu .
A - 0 sek.
C - 1 sek. D - 2 sek.
tarcza ‘ no shoot’ 3 sek.; miss – 5 sek
Procedura 5 sek.
SUMA punktów na tarczach TS-2 i NT-23p
Wynik= zdobyte punkty dzielone na czas

