REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH
w oparciu o przepisy

3GUN
LIPNO
I. Organizator: LKS VIS LIPNO
II. Termin: 17.06.2018 r. Start godz. 12:00, zapisy do 11:00 w dniu zawodów
III. Miejsce: Strzelnica Złotopole
IV. Cel Zawodów:
 popularyzacja strzelectwa sportowego
 konsolidacja środowisk strzeleckich
 doskonalenie umiejętności strzeleckich
 wyłonienie zwycięzcy zawodów
V. Uczestnictwo:
Osoby uprawnione do posiadania broni palnej, posiadające licencję zawodniczą.
VI. Klasyfikacja:
indywidualna
VII. Broń i amunicja:
własna, klubowa.
VIII. Komendy na torze:
1. „Przygotuj się” - zawodnik podpina magazynek do pistoletu, przeładowuje i
zabezpiecza broń i przyjmuje pozycję startową w wyznaczonym miejscu.
2. „Czy jesteś gotów” - brak odpowiedzi oznacza, że zawodnik w pełni zrozumiał
wymagania toru i jest gotowy do jego rozpoczęcia. Jeżeli zawodnik nie jest gotowy,
powinien oświadczyć „Nie”.
3. „STOP” - sędzia toru może wydać komendę “Stop” podczas przebiegu. W takim
przypadku zawodnik musi natychmiast zaprzestać strzelania, zatrzymać się i czekać
na dalsze instrukcje.
4. „Jeśli skończyłeś, rozładuj i przedstaw do sprawdzenia” - jeśli zawodnik zakończył
strzelanie, kieruje broń w stronę kulochwytu, odpina magazynek i pokazuje
sędziemu pustą komorę nabojową. Po wykonaniu powyższych czynności należy:
zwolnić zamek i nacisnąć spust; otworzyć zamek, pozostawiając go otwartym lub
włożyć do komory nabojowej flagę bezpieczeństwa, a następnie podnieść broń lufą
do góry.

5. Wszystkie czynności z bronią - przygotowawcze i po zakończeniu strzelania,
zawodnik wykonuje wyłącznie na polecenie sędziego. Odstępstwo od tego skutkuje
natychmiastową dyskwalifikacją.
IX. Przebieg konkurencji:
Minimalna łączna liczba strzałów: 33
Pistolet: 15 szt.
Strzelba: 10 szt. (śrut)
Karabin: 8 szt.
1. Broń krótka.
Zawodnik zajmuje miejsce startowe, postawa stojąca. Po komendzie „przygotuj się”
podpina magazynek wprowadza nabój do komory i zabezpiecza broń, lufa skierowana w
kierunku kulochwytu. Na sygnał timera przemieszcza się oddając po min 2 strzały do
celów papierowych.
Otwiera okno w przesłonie i przytrzymuje w pozycji otwartej, a drugą ręką ostrzeliwuje
widoczne cele. Ostrzeliwuje poper, uruchamia kiwak i ostrzeliwuje pozostałe cele
papierowe. Obowiązkowa wymiana magazynka w trakcie ostrzeliwania celów.
Zabezpieczoną broń odkłada na stojak i pobiera strzelbę.
2. Broń gładkolufowa.
Ze stojaka zawodnik pobiera zabezpieczoną, z pustą komorą, załadowaną 5 szt. amunicji
strzelbę i strzela do poperów i gwiazdy – pozostała amunicja znajduje się na
zaimprowizowanym stole lub w ładownicach zawodnika.
Zabezpieczoną broń odkłada na stojak i przemieszcza się na stanowisko dla karabinu.
3. Karabin.
Ze stojaka pobiera zabezpieczoną broń, z pustą komorą, załadowaną 5 szt. amunicji i
oddaje po min 2 strzały do 4 tarcz papierowych oraz do celu bonusowego. Za trafienie
celu bonusowego zawodnik otrzymuje dodatkowo 5 punktów – miss nie powoduje
naliczania karnych punktów. Strzelanie do celu bonusowego nie jest obowiązkowe.
Obowiązkowa wymiana magazynka.
X. Klasyfikacja i punktacja:
Organizator przewiduje otwarcie klas standard i open (otwarcie klasy minimum 5
zawodników). Każda klasa będzie osobno klasyfikowana i będzie wyłoniony zwycięzca w
każdej klasie. Poszczególne klasy reprezentują różne typy broni. Użycie broni
zakwalifikowanej do open powoduje sklasyfikowanie w klasie open.
Przestrzeliny w tarczy są oceniane wg punktacji MINOR :
Strefa A - 5 pkt
Strefa C - 3 pkt
Strefa D - 1 pkt
Trafienie celu metalowego +5 pkt.
Cel bonusowy +5 pkt. - za miss nie nalicza się punktów
Minimalna ilość strzałów 33
Wynikiem decydującym o zajętym miejscu jest faktor, który powstaje przez podzielenie
zsumowanych punktów uzyskanych w konkurencji przez czas jej trwania.
Za miejsca 1-3 zostaną wręczone medale.

XI. Klasy sprzętowe:
 w klasie standard z pistoletem centralnego zapłonu z przyrządami celowniczymi
mechanicznymi bez urządzenia wylotowego, ze strzelbą gładkolufową z przyrządami
celowniczymi mechanicznymi bez urządzenia wylotowego (strzelba automatyczna –
doliczamy 0,3s za każdy strzał – łącznie 3 sekundy), z karabinem centralnego
zapłonu samopowtarzalnym z przyrządami celowniczymi mechanicznymi bez
urządzenia wylotowego w postaci kompensatora odrzutu.
 w klasie open z każdym pistoletem centralnego zapłonu, z każdą strzelbą
gładkolufową, z każdym karabinem centralnego zapłonu.
XII. Kary :
MISS - minus 5 pkt.
Trafienie celu „nie strzelać” NS – minus 5 pkt za każde trafienie
Nie oddanie strzału w kierunku celu, procedura – minus 10 pkt.
Ostrzelanie celu z nieodpowiedniego miejsca, trafienie w zasłony itp. - procedura – minus
10 pkt za każdy strzał
Kara proceduralna za inne wykroczenia – minus 10 pkt.
XIII. Opłaty:
Startowe w wysokości 20 zł zawodnik uiszcza w dniu zawodów wraz z pobraniem metryki
startowej – członkowie klubu VIS opłata 10 zł. Ilość zawodników ograniczona.
W celu rezerwacji proszę dokonać wpłaty na konto klubu – tytuł wpłaty:

„3GUN – nazwisko i imię”
Nr Rachunku: 91 1240 3392 1111 0010 7070 2674
Wszelkie zapytania proszę kierować na adres:
klub@vislipno.pl
XIV. Postanowienia końcowe - ważne:
1. Broń krótka -magazynki załadowane max 10 szt. amunicji, max ilość magazynków 2 szt.
2. Karabin – magazynki załadowane max 5 szt. amunicji, max ilość magazynków 2 szt.
3. Strzelba – maksymalna ilość amunicji 15 szt. (28g / 3mm).
4. Podczas przemieszczania się z bronią do kolejnego punktu „palec strzelający”
należy trzymać poza kabłąkiem broni, tak samo przy wymianie magazynka,
ładowaniu, odkładaniu broni.
5. Jeżeli w trakcie zawodów powstanie jakakolwiek wątpliwość lub sytuacja nieopisana w
regulaminie, głos rozstrzygający i ostateczny należy zawsze do Sędziego Głównego
Zawodów.
6. Przy strzelaniu z karabinu w postawie leżącej żaden jego element nie może dotykać
podłoża strzelamy z tzw. „łokci”
7. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji oraz zmiany regulaminu.
8. Karabiny i broń gładkolufowa przenoszona na terenie strzelnicy bez futerału
musi być oznaczona „flagą bezpieczeństwa”, a broń krótka rozładowana w
kaburze bez podpiętego magazynka – niezastosowanie się do tych wytycznych
powoduje natychmiastową dyskwalifikację.
9. Wszystkie czynności na torze wykonujemy na polecenie sędziego toru.
10. Wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania regulaminu strzelnicy,
regulaminu zawodów oraz przepisów bezpieczeństwa

XV. Dodatkowa opłata w przypadku korzystania z amunicji i broni organizatora:
Pistolet – 2 magazynki (łącznie 15 sztuk amunicji) - 20zł (każdy dodatkowy nabój – 1,5zł)
Karabin – 2 magazynki (łącznie 10 sztuk amunicji) - 15 zł (każdy dodatkowy nabój – 2zł)
Strzelba – 1 pakiet (10 sztuk amunicji) - 15 zł (każdy dodatkowy nabój – 1,5zł)

XVI. Wymagania
Wszyscy zawodnicy oraz osoby towarzyszące muszą posiadać i w trakcie trwania zawodów
stosować na terenie strzelnicy ochronniki słuchu oraz okulary. W przypadku konkurencji
dynamicznych z metalowymi celami reaktywnymi brak ochrony wzroku powoduje
automatyczne wykluczenie zawodnika.

