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W związku, iż są to pierwsze zawody 3 GUN, będą one rozgrywane tylko i wyłącznie w klasie
STANDARD.

1. Cel zawodów.
Celem konkurencji 3GUN LIGA WSCHODNIA jest współzawodnictwo sportowe z użyciem
karabinu centralnego zapłonu, pistoletu centralnego zapłonu, strzelby gładkolufowej a
przede wszystkim
podnoszenie umiejętności strzeleckich, wymiana doświadczeń i
integracja środowisk strzeleckich, wyłonienie najlepszych zawodników.

2. Organizator.
Organizatorami zawodów są kluby strzelectwa sportowego z terenu wschodniej Polski.
Obecnie do ligi przystąpili: KS K-15 Halickie, AKS Krechowiak z Augustowa, PSKS
Szwadron Białystok, Legion Wschodni Turośń Kościelna.
3. Miejsce rozgrywania zawodów.
Strzelnica sportowa Legionu Wschodniego w Iwanówce.

4. Postanowienia ogólne i zasady bezpieczeństwa.
a) Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, regulaminu
strzelnicy, postępowania zgodnie z regulaminem konkurencji i opisami torów.
b) Wszyscy uczestnicy zawodów w trakcie ich trwania muszą używać na torach
ochronników oczu i uszu, a wszyscy widzowie muszą w trakcie trwania zawodów
używać ochronników oczu.
c) Broń długą w czasie zawodów można przenosić tylko całkowicie rozładowaną tj. bez
jakiejkolwiek amunicji, łusek, atrap i zbijaków w jej obrębie; bez podpiętego magazynka,
z lufą skierowaną w górę lub w dół – zawsze z zamkiem w tylnym położeniu lub z
włożoną flagą bezpieczeństwa. Można ją także przenosić w pudełkach lub pokrowcach,
a jakiekolwiek inne czynności z bronią można prowadzić tylko na komendę sędziego lub
w strefie „TU ROZŁADUJ BROŃ”
d) Broń krótką w czasie trwania zawodów można przenosić wyłącznie całkowicie
rozładowaną tj. bez jakiejkolwiek amunicji, łusek, atrap i zbijaków w jej obrębie; bez
podpiętego magazynka - tylko w kaburach, pudełkach lub pokrowcach, a jej wydobycie
może nastąpić tylko i wyłącznie na komendę sędziego lub w strefie „TU ROZŁADUJ
BROŃ”

5. Wyposażenie sprzętowe i zasady techniczne.
a) Zawodnik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyposażenie, broń oraz amunicję
używaną przez siebie w trakcie zawodów
b) Każde wyposażenie i broń używana przez zawodnika w czasie zawodów mają być
sprawne i posiadać działające mechanizmy, które pozwolą zawodnikowi każdorazowo
sprawować nad nimi pełną kontrolę, co stanowi o ich bezpieczeństwie.
c) Broń, amunicja i wyposażenie zawodnika muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa,
regulaminu strzelnicy a także warunki przewidziane dla klas sprzętowych w zawodach.
d) Wymagane jest od zawodnika posiadanie własnego karabinu, pistoletu i strzelby.
e) Istnieje możliwość skorzystania ze strzelby obiektowej.
f) Maksymalna ilość amunicji do karabinu 30 sztuk i pistoletu 30 sztuk oraz 8 do strzelby.
g) Rodzaj amunicji do pistoletu i karabinu: tylko i wyłącznie z miękkim rdzeniem; do strzelby
typu TRAP.
h) Kąty boczne ograniczone do 90 stopni. Ich przekroczenie skutkuje dyskwalifikacją.
i) W czasie całych zawodów zawodnik musi korzystać z tej samej broni – zmiana broni
może nastąpić wyłącznie ze względów bezpieczeństwa za zgodą Sędziego Głównego.
j) W razie jakichkolwiek wątpliwości Sędzia Główny decyduje o zgodności broni i
wyposażenia zawodnika z przepisami klas sprzętowych oraz z przepisami
bezpieczeństwa, a jego decyzja w tym zakresie jest ostateczna.
k) Sędzia może nakazać zawodnikowi zakończenie przebiegu gdy uzna, że zawodnik nie
jest w stanie go kontynuować np. z powodu poważnego zacięcia broni (zawodnik nie
potrafi sobie poradzić z zacięciem przez czas dłuższy niż 2 minuty). Po takim
przerwaniu, przebieg należy ocenić, a zawodnikowi nie przysługuje prawo do jego
powtórzenia.
l) Jeżeli sędzia przerwał przebieg z uwagi na niebezpieczną sytuację niezawinioną przez
zawodnika, awarię strzelnicy lub z innych przyczyn niezależnych od zawodnika, należy
przyznać mu możliwość powtórzenia przebiegu na torze.
m) Jeżeli sędzia przerwał przebieg z uwagi na sprzeczne z regulaminem lub inne
niebezpieczne zachowanie zawodnika musi go, po podaniu powodu, niezwłocznie
zdyskwalifikować.
n) Każdy zawodnik, bezpośrednio przed swoim przebiegiem, powinien mieć zapewnioną
możliwość zapoznania się z pisemnym opisem toru a także z samym torem (chyba, że
opis toru wyraźnie tego zabrania). Zapoznanie zawodników z torem następuje po
odczytaniu przez sędziego opisu toru przed rozpoczęciem zawodów.
o) Wszyscy zawodnicy powinni posiadać ważną licencję zawodnika PZSS lub pozwolenie
na broń sportową, myśliwską lub inną zgodną z formułą zawodów.
6. Przebieg zawodów, pisemny opis toru
Minimalna ilość strzałów na torze: 45.
pistolet – minimum 20 strzałów
karabin – minimum 20 strzałów
strzelba – minimum 5 strzałów
Cele do ostrzelania przewidziane na torze:
Popery – 11 sztuk w tym 5 dla strzelby i 6 dla karabinu (ilość trafień: 1)
Tarcza IPSC (kartonowa) – 17 sztuk w tym 10 dla pistoletu i 7 dla karabinu
Tarcza IPSC (kartonowa) NIE STRZELAĆ! – 5 sztuk w kolorze białym
Wyposażenie na torze:
Stoliki na pistolet, karabin i strzelbę ST1, ST2, ST3
Urządzenie do Odkładania Broni UDB1 – broń: pistolet ; lufa w kierunku kulochwytu głównego –
broń rozładowana i zabezpieczona!

Urządzenie do Odkładania Broni UDB2 - broń: strzelba; lufa w „dół”, broń rozładowana i
zabezpieczona !
Urządzenie do Odkładania Bron UDB3 - broń: karabin; lufa w „dół”, broń rozładowana i
zabezpieczona !
Pozycja startowa i położenie broni:
Zawodnik ładuje pistolet na stanowisku ST1 po czym wsiada do auta na miejsce kierowcy w
punkcie P1. Pistolet z podpiętym magazynkiem, bez wprowadzonego naboju do komory
nabojowej odkłada na siedzenie obok i czeka na znak rozpoczęcia z rękoma na kierownicy.
Strzelba znajduje się na ST2 z załadowanym magazynkiem, bez wprowadzonego naboju do
komory nabojowej.
Karabin znajduje się na ST3 z podpiętym magazynkiem, bez wprowadzonego naboju do
komory nabojowej.
Procedura strzelania:
Po sygnale startowym zawodnik podnosi pistolet, przeładowuje i ostrzeliwuje z okienka w
przedniej szybie cele z grupy T1 - po minimum dwa strzały do celu - po czym wysiada z auta i
klęcząc zza jego drzwi ostrzeliwuje cele z grupy T2 – po minimum dwa strzały do celu. Po
ostrzelaniu grup T1 i T2 przemieszcza się na punkt P2 gdzie z jednej (dowolnej dla zawodnika)
ręki ostrzeliwuje grupę celów T3 po minimum dwa strzały do każdego. Po ostrzelaniu celów
zawodnik nie musi ale może ostrzelać cel BONUS, który odejmuje 10 sekund od ogólnego
czasu przebiegu toru. Odkłada broń rozładowaną i zabezpieczoną do Urządzenia do
Odkładania Broni UDB1 i przemieszcza się do punktu P3, pobiera strzelbę z ST2 i ostrzeliwuje
cele T4 po jednym strzale do celu. Rozładowuje broń i odkłada ją do UDB2. Po odłożeniu
strzelby pokonuje tor z opon do punktu P4 gdzie pobiera karabin z ST3 i zza osłony ostrzeliwuje
cele z grupy T5 – po jednym strzale do celu. Po ostrzelaniu przemieszcza się kolejno do punktu
P5 skąd oddaje minimum 2 strzały do tarczy T6 i do punktu P6 skąd ostrzeliwuje tarcze T7. Na
końcu przemieszcza się na punkt P7 i z prawej strony przeszkody ostrzeliwuje grupę celów T8
po minimum dwa strzały do każdego. Po ostrzelaniu grupy T8 następuje zatrzymanie czasu i
zawodnik rozładowuje broń i odkłada do UDB3.

Uwagi dodatkowe:
 Startujący oświadcza, że zapoznał się z regulaminem zawodów. Startujący oświadcza, że
wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 833 z 2000 r.
z późn. zmianami) przez Legion Wschodni Fundacja oraz wykorzystanie jego wizerunku.
 Opłata jaką ponosi zawodnik za start w zawodach wynosi 60 zł

RYSUNEK WIZUALIZACYJNY TORU
w DNIU ZAWODÓW

