Turośń Kościelna 2021-05-13

Zawody strzeleckie 3GUN
Iwanówka 29.05.2021
1. Cel zawodów
 współzawodnictwo sportowe z użyciem pistoletu centralnego zapłonu, karabinu centralnego zapłonu i strzelby
gładkolufowej
 popularyzacja sportu strzeleckiego;

promocja regionu i sportu w regionie;

promocja aktywnego wypoczynku;

doskonalenie umiejętności strzeleckich;

wymiana doświadczeń;

integracja klubów strzeleckich oraz sympatyków strzelectwa
2. Organizator
KSS Legion Wschodni, 18-106 Turośń Kościelna ul. Białostocka 7 NIP: 9662126087
3. Termin i miejsce zawodów
29 maja 2021 r. Iwanówka, Strzelnica Klubu Strzeleckiego Legion Wschodni, godz. 09:00- 16:00 Zapisy na miejscu od
8:00 do 8:30
3.1 Harmonogram
 Otwarcie strzelnicy 7:45
 Otwarcie biura zapisów 8:00-8:30
 Rozpoczęcie zawodów 9:00
 Przybliżone zakończenie 16:00
4. Uczestnictwo
 członkowie Klubu Strzeleckiego Legion Wschodni;

członkowie innych klubów;

obywatele RP posiadający licencję zawodnika PZSS;

obywatele RP posiadający pozwolenie na broń sportową;

osoby nie posiadające licencji PZSS - będą klasyfikowani poza klasyfikacja ogólną.
5. Klasyfikacja
Prowadzona jest klasyfikacja mieszana kobiet i mężczyzn w klasie sprzętowej STANDARD i OPEN. Klasyfikacją będą objęci
wszyscy zawodnicy bez względu na przynależność klubową.
6. Nagrody
Kategoria Open:
1. miejsce – medal, dyplom, nagroda
2. miejsce – medal, dyplom, nagroda
3. miejsce – medal, dyplom
Kategoria Standard:
1. miejsce – medal, dyplom, nagroda
2. miejsce – medal, dyplom, nagroda
3. miejsce – medal, dyplom
Sponsorem nagród jest KSS Legion Wschodni https://legionwschodni.p oraz Specgear Białystok ul. Hetmańska 36
https://specgear.com.pl/

7. Zgłoszenia na zawody
Z powodu zagrożenia epidemiologicznego covid-19 i wprowadzonego reżimu sanitarnego na strzelnicy w dniu
współzawodnictwa obowiązuje limit osób przebywających na strzelnicy do 45 oraz poniższe wytyczne:







BRAK możliwości rejestracji na miejscu w dniu współzawodnictwa
Dopuszcza się możliwość rejestracji w dniu współzawodnictwa jedynie gdy pozostają wolne miejsca startowe.
Rejestracja w dniu współzawodnictwa obciążona jest dodatkową opłatą w wysokości 10 zł pokrywającą koszty
związane z podniesieniem wymogów sanitarnych podczas świadczenia usług
Organizator nie bierze odpowiedzialności za brak możliwości rejestracji w dniu współzawodnictwa.
Zapisy odbywają się poprzez formularz internetowy https://forms.gle/kDXtx9PZnFNAVs4N6 do dnia: 24.05.2021
do godz. 18:00. Po tym terminie formularz zapisów przestanie przyjmować zgłoszenia.
Uczestnicy zostaną podzieleni na grupy “składy”.

8. Koszty uczestnictwa









Opłata startowa nie podlega zwrotowi ale może zostać przeniesiona na innego zarejestrowanego zawodnika.
Wprowadzony jest limit uczestników do 45 jednorazowo. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Przed przystąpieniem do zawodów każdy zawodnik obowiązkowo wpłaca startowe w wysokości: 120,00 zł ale nie
później niż do 27.05.2021 na numer konta: 42 1140 2004 0000 3102 7829 1006 mBank
Nie wpłacenie w określonym terminie skutkować będzie usunięciem z listy głównej zawodnika i przeniesieniem go
na listę rezerwową.
W dniu zawodów startowe w wysokości 150 zł
Opłata startowa nie podlega zwrotowi, ale może zostać przeniesiona na innego zarejestrowanego zawodnika
Zawodnik zapewnia amunicję we własnym zakresie.
Za cele uszkodzone przez zawodnika poprzez ostrzelanie z broni nie przeznaczonej do danego celu koszty ich naprawy
ponosi zawodnik.

9. Wyposażenie zawodnika
Zawodnik biorący udział w zawodach 3GUN zapewnia sobie wyposażenie we własnym zakresie.
9.1. Zawodnik i tylko on, ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyposażenie, broń oraz amunicję używaną przez siebie w
trakcie zawodów.
9.2. Każde wyposażenie i broń używana przez zawodnika w czasie zawodów mają być sprawne, posiadać działające
mechanizmy, które pozwolą zawodnikowi każdorazowo sprawować nad nimi pełną kontrolę, co stanowi o ich
bezpieczeństwie.
9.3. Broń, amunicja i wyposażenie zawodnika muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa, regulaminu strzelnicy a także warunki
przewidziane dla poszczególnych klas sprzętowych niniejszego regulaminu.
9.4. W trakcie przebiegów niedozwolone jest korzystanie z pasów do broni długiej.
9.5. Zawodnicy nie mogą używać kabur stwarzających niebezpieczeństwo, a w szczególności odblokowujących broń palcem
wskazującym, podramiennych, typu „cross draw” oraz nie zakrywających całego języka spustowego. Jeżeli kabura
wyposażona jest w zapięcia, musi być użyte przynajmniej jedno.
9.6. W czasie całych zawodów zawodnik musi korzystać z tej samej broni – zmiana broni może nastąpić wyłącznie ze
względów bezpieczeństwa za zgodą Sędziego Głównego. 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.
Organizator zawodów nie zapewnia wyposażenia.
10. Przepisy bezpieczeństwa
10.1. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, postępowania zgodnie z regulaminem konkurencji
i opisami torów, oraz zachowania zgodnego z zasadami FAIR PLAY.
10.2. 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.
10.3. 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 BEZPIECZEŃSTWA (SB).
10.4. 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
BEZPIECZEŃSTWA (SB).
10.5. W przypadku upuszczenia broni na terenie strzelnicy należy wezwać sędziego funkcyjnego, który bezpiecznie podejmie
z ziemi broń i po sprawdzeniu stanu rozładowania przekaże ją zawodnikowi.

10.6. W czasie trwania zawodów oraz w konkurencji, zawodników obowiązują zasady bezpieczeństwa zgodne z przepisami
3Gun, chyba, że niniejszy regulamin stanowi inaczej. Podczas trwania konkurencji należy zwrócić szczególną uwagę
na:
10.6.1. Wyjmowanie broni przez zawodników z kabur, pudełek lub innych futerałów, tylko na stanowisku strzeleckim lub
w strefie bezpieczeństwa;
10.6.2. Wprowadzenie pierwszego magazynka do broni tylko na stanowisku strzeleckim i na komendę sędziego;
10.6.3. Zakaz jakichkolwiek nieregulaminowych manewrów załadowaną bronią;
10.6.4. Zachowanie bezpiecznego kierunku zwracania wylotu lufy broni;
10.6.5. Niewysuwanie żadnej części ciała przed płaszczyznę wylotu lufy, w momencie oddawania strzału "Squib";
10.6.6. Kładzenie palca na języku spustowym tylko po skierowaniu broni w stronę celu;
10.6.7. Sędziowie jak i obsługa strzelnicy mogą nosić broń załadowaną. Inne osoby będą usuwane ze strzelnicy.
11. Klasy sprzętowe
Zawody rozgrywane są z podziałem na dwie klasy sprzętowe:
11.1. Klasa STANDARD
11.1.1. Karabin centralnego zapłonu wyposażony tylko w jeden komplet mechanicznych przyrządów celowniczych. Broń ta
nie może mieć zrobionego „portingu” lufy oraz nie może być wyposażona w: urządzenie wylotowe o wymiarach
przekraczających 30mm średnicy i 90mm długości (liczonych od korony lufy do końca urządzenia; dwójnóg,
dołączany „lejek” gniazda magazynka oraz ładownice typu „Redi-Mag”. Magazynki nie mogą być załadowane więcej
niż 30 nabojami.
11.1.2. Strzelba gładkolufowa powtarzalna wyposażona tylko w jeden komplet mechanicznych przyrządów celowniczych o
stałym magazynku. Broń ta nie może mieć zrobionego „portingu” lufy oraz nie może być wyposażona w jakiekolwiek
urządzenie wylotowe. Magazynek strzelby nie może być załadowany więcej niż 9 nabojami.
11.1.3. Pistolet centralnego zapłonu wyposażony tylko w mechaniczne przyrządy celownicze. Broń ta nie może mieć
zrobionego „portingu” lufy oraz nie może być wyposażona w: jakiekolwiek urządzenie wylotowe; dołączane elementy
do opierania kciuków; lejek gniazda magazynka, a magazynek załadowany nie więcej niż 18 nabojami
11.1.4. Dopuszczalne jest używanie połączonych w pary magazynków, kabur sportowych(,,wieszaków”)
11.2. Klasa OPEN
W klasie „OPEN” dozwolone jest używanie:
11.2.1. Dowolnej broni spełniającej wymogi klas „STANDARD” a także samopowtarzalnej broni gładkolufowej, przy czym
każda broń może być dowolnie zmodyfikowana i wyposażona w dowolne urządzenia, ładownice i przyrządy celownicze.
11.2.2. Strzelby gładkolufowej wykorzystującej odłączane magazynki lub szybkoładowacze.
11.2.3. Dowolnego, zgodnego z przepisami bezpieczeństwa, wyposażenia zawodnika w tym także kabur typu sportowego i
ładownic magnesowych.
11.2.4. Jeżeli wyposażenie lub broń zawodnika, który zadeklarował uczestnictwo w klasie „STANDARD” lub „OPEN”, nie
odpowiada wymaganiom tych klas w trakcie przebiegu, wówczas zawodnik zostanie sklasyfikowany w klasie OPEN
12. Amunicja
12.1. Ilość koniecznej amunicji zależna jest od ilości i przebiegu pojedynków, które rozegra zawodnik.
12.2. W zawodach zakazane jest używanie pocisków przeciwpancernych, zapalających, amunicji smugowej oraz ze stalowym
rdzeniem.
12.3. Zabroniona jest amunicja która powoduje wystrzelenie z broni więcej niż jednego pocisku (z jednego naboju).
12.4. Amunicja uznana przez sędziego za niebezpieczną musi być natychmiast wycofana z użytku przez zawodnika.

13. Rejestracja zawodnika
Kolejność startujących zależy od numeru startowego. Rejestrujący się zawodnik otrzymuję metryczkę a zarazem numer
startowy zgodnie z zgłoszeniem.
Skład zostanie ogłoszony na miejscu w dniu zawodów.
14. Zawody
Zawody składają się z 6 torów o różnym stopniu trudności. Łączna minimalna ilość potrzebnej amunicji: pistolet – 80 sztuk,
karabin – 62 sztuki, strzelba (trap) 54
15. Przebieg konkurencji
15.1. Konkurencja powinna zostać omówiona przez sędziego na początku każdego toru tzw. "Briefing" . Później sędzia może
omówić ją powtórnie, nie jest to jednak jego obowiązkiem.
15.2. Po Briefingu zawodnicy mają 3 min na zapoznanie się z torem. Po upływie tego czasu tor zostaje zamknięty.
15.3. Zawodnik zostaje wywołany na pozycję startową przez sędziego w takiej kolejności jak zostaną mu dostarczone
metryczki.
15.4. Zawodnik wzywany jest na stanowisko strzeleckie trzykrotnie w ciągu jednej minuty. Niestawienie się na stanowisko
strzeleckie skutkuje utratą startu i przebieg „0”

15.5. Konkurencję rozgrywa się bez strzałów próbnych.
16. Boksy startowe
Boksy startowe powinny być wykonane z przymocowanych do podłoża taśm (biało czerwonych) lub listew drewnianych.
Mieć kształt zbliżony do kwadratu o bokach długości ok. 1m. I w kolorze czerwonym lub biało czerwonym.
17. Komendy
Wszelkie komendy w trakcie trwania konkurencji wydaje sędzia nadzorujący jej przebieg (Range Officer). Sygnałem
startowym rozpoczynającym konkurencję jest dźwięk stopera strzeleckiego.
Komendy sędziego na torze.
Wymagane przepisami komendy wydaje się w następującej kolejności:
„Ładuj, przygotuj się” (Load And Make Ready) lub „Gotuj broń” (Make Ready) w przypadku startu z bronią nie załadowaną.
Wydanie tej komendy rozpoczyna przebieg na torze. Pod bezpośrednim nadzorem RO zawodnik staje twarzą do kulochwytu
głównego lub w innym bezpiecznym kierunku wskazanym przez RO, zakłada ochronniki słuchu i wzroku, przygotowuje broń
do startu na torze w zgodzie z wymaganiami pisemnego opisu toru. Po zakończeniu przygotowań, zawodnik zajmuje pozycję
startową i przyjmuje wymaganą postawę startową. Od tej pory dalsze czynności wykonuje na polecenie RO.
Po wydaniu komendy „Ładuj, przygotuj się” lub równoważnej, zawodnikowi nie wolno opuścić stanowiska startowego przed
wydaniem sygnału startowego bez uprzedniej zgody i bezpośredniego nadzoru RO. Naruszenie tego wymogu skutkuje za
pierwszym razem w czasie zawodów ostrzeżeniem, a w razie powtórzenia karami z przepisu “3 Gun”.
„Jesteś gotów?” (Are You Ready?) – W braku negatywnej odpowiedzi zawodnika RO uznaje, że zawodnik rozumie opis toru
i jest gotów na sygnał startowy rozpocząć przebieg na torze. Jeśli jest inaczej, zawodnik musi wyraźnie stwierdzić „Nie” (Not
Ready). Zaleca się, by zawodnik sygnalizował RO stan gotowości zajmując pozycję i postawę startową.
„Uwaga” (Standby) – Po tej komendzie sygnał startowy powinien nastąpić w ciągu od 1 do 4 sekund.
„Sygnał startowy” – wydany przez sędziego zawodnikowi nakazuje rozpoczęcie przebiegu na torze. Jeśli zawodnik z jakiegoś
powodu nie zareaguje na sygnał startowy, RO sprawdzi ponownie, czy zawodnik jest gotów do rozpoczęcia przebiegu i
ponownie zacznie przygotowania do startu od komendy „Jesteś gotów?”.
W razie falstartu RO najszybciej jak to możliwe zatrzyma przebieg i po doprowadzeniu toru do stanu wyjściowego ponownie
wystartuje zawodnika.
„Stop” – Każdy RO przydzielony do danego toru może wydać tę komendę w każdej chwili w trakcie przebiegu. Zawodnik ma
obowiązek natychmiast przerwać strzelanie, zatrzymać się i oczekiwać dalszych poleceń RO.
W trakcie Ćwiczeń Standardowych, i/lub kiedy dwa lub więcej torów wykorzystują wspólnie oś lub miejsce na strzelnicy, RO
po zakończeniu jednego strzelania cząstkowego (stringu) lub toru a przed rozpoczęciem następnego mogą wydawać
zawodnikowi polecenia niestandardowe, np. „Jeśli potrzeba, przeładuj broń i schowaj do kabury” (Reload if required and
holster). Okoliczności wydania i dokładne brzmienie takich poleceń powinny być omówione w pisemnym opisie toru.
„Jeśli skończyłeś, rozładuj i pokaż do sprawdzenia” (If You Are Finished, Unload And Show Clear) – Jeśli zawodnik
zakończył strzelanie, ma obowiązek opuścić broń i umożliwić RO jej przegląd po usunięciu magazynka, z zamkiem otwartym
i pustą komorą nabojową. Rewolwer powinien mieć bęben wysunięty na wysięgniku i puste komory.
„Jeśli rozładowałeś, strzał kontrolny, kabura” (If Clear, Hammer Down, Holster) – Po wydaniu tej komendy zawodnikowi
nie wolno powrócić do ostrzeliwania celów.
18. Cele
18.1. W konkurencji stosuje się dowolnie umieszczone cele metalowe reaktywne, cele papierowe oraz rzutki.
18.2. Każdy cel papierowy powinien zawierać minimum 2 przestrzeliny, które będą oceniane.
19. Ocena tarcz
19.1.
Sędzia na torze, oceniając tarcze, wszelkie wątpliwości, powinien zawsze rozstrzygać na korzyść zawodnika.
19.2.
Wszystkie pola tarcz papierowych powinny być wyraźnie oznaczone.
19.3.
Zawodnik zalicza trafienie na tarczy ostrzelanej tylko od frontu.
19.4.
Jeżeli zewnętrzna część pierścienia zabrudzenia przestrzeliny na tarczy tekturowej dotyka perforacji wyznaczającej
pole wyżej punktowane, jest punktowana, jako trafienie w pole wyżej punktowane (promieniste rozdarcia papieru wokół
przestrzeliny nie są brane pod uwagę przy punktowaniu).
19.5.
Każda tekturowa tarcza -z wyjątkiem tarcz NS-powinna mieć widoczną na torze jedną pełną strefę „A” przynajmniej
z jednej z dozwolonych na torze pozycji strzeleckich. Dopuszcza się wyjątek, czyli „maskowanie” lub „ubieranie” tarcz jednak
z wyłączeniem tarcz typu NS.

19.6.
Wszystkie przesłony i elementy konstrukcyjne toru uważa się za nieprzenikalne. W przypadku, gdy zawodnik odda
strzał przez jakikolwiek inny niż tarcza element wyposażenia toru, jego trafienie nie będzie skutkowało zaliczeniem celu bądź
naliczeniem kar.
19.7. Wszystkie tarcze uznawane są za przenikalne.
19.8. Gdy tarcze stykają się powierzchniami, wtedy zasłonięta część tarczy spodniej traktowana jest jako nieistniejąca.
19.9.
W przypadku strzału, który trafił w tarcze „NS”a potem tarcze-cel, zawodnik otrzyma karę za trafienie tarczy NS i
zaliczone zostanie trafienie w cel.
19.10. W przypadku strzału, który trafił w punktowaną tarcze a potem tarczę NS, zawodnikowi zostanie zaliczone trafienie
w cel, a później otrzyma karę za trafienie tarczy „nie strzelać.
19.11. Jeżeli cel metalowy przewróci się samoistnie lub zostanie tak ustawiony, że nie ma możliwości by zawodnik go
przewrócił sędzia powinien zatrzymać zawodnika i zarządzić powtórzenie przebiegu po uprzednim usunięciu
nieprawidłowości celu.
19.12. Kalibracji dokonuje Sędzia Główny Zawodów lub jego przedstawiciel po przebiegu na wyraźne życzenie zawodnika,
pod warunkiem, że cel metalowy nie został w trakcie przebiegu przewrócony. Negatywny wynik takiej kalibracji jest
jednoznaczną podstawą do powtórzenia przez zawodnika przebiegu a pozytywny skutkuje spisaniem trafień uzyskanych przez
zawodnika i czasu przebiegu z niezaliczeniem kalibrowanego celu.
19.13. Wszystkie cele metalowe podlegają kalibracji z minimalnej dopuszczonej opisem toru odległości z broni krótkiej
amunicją 9x19 lub z broni gładkolufowej amunicją 24 Trap –sędzia, kalibrując cel metalowy, winien trafić w pole na celu,
które jest dla tego celu właściwe np. w „główkę” a nie w „nogę” Poppera. Sposób kalibracji jest wybierany przez sędziego a
uzależniony od opisu toru.
19.14. Po zakończonym przebiegu w metryczkę zawodnika sędzia na torze wpisuje czas przebiegu oraz wszystkie uzyskane
trafienia oraz ewentualne bonusy i kary.
19.15. Wszystkie trafienia uzyskane przez zawodnika powinny być tak zapisane, by nie było problemów z ich jednoznacznym
odczytaniem a ewentualne wątpliwości powinny być rozstrzygnięte na korzyść zawodnika.
19.16. Sędzia spisując wynik zawodnika na torze musi się każdorazowo upewnić czy na metryczce jest wpisany czas i czy
ilość wymaganych do oddania na torze strzałów się zgadza. Nie zaklejone tarcze - o ile istnieje możliwość weryfikacji trafień
nie są powodem do powtórzenia przez zawodnika przebiegu na torze.
19.17. Jeżeli na metryczce zawodnika są nieprawidłowości uniemożliwiające prawidłową ocenę przebiegu i niemożliwe jest
wyjaśnienie tych nieprawidłowości, zawodnik musi powtórzyć swój przebieg. Jeśli przebieg nie zostanie powtórzony zawodnik
uzyskuje wynik wyrażony w sekundach jako dwukrotność najsłabszego wyniku uzyskanego na tym torze w swojej klasie
sprzętowej.
20. Punktacja
20.1. Punktacja opiera się na zasadzie Time Plus. Oznacza to, że wynik składa się z czasu uzyskanego na torze oraz dodanych
do niego kar (wyrażonych w sekundach).
20.2. Wartości stref punktowanych na tarczach tekturowych to:
„A” = 0,0 sekund kary,
„C” = 1,0 sekunda kary,
„D” = 2,0 sekundy kary.
20.3. Każdy cel papierowy powinien zawierać minimum 2 przestrzeliny, które będą oceniane.
21. Kary
a) Brak przestrzeliny po ostrzelaniu tarczy, nietrafienie celu metalowego lub rzutka (MISS) = 5 sekund
b) Nieostrzelanie celu (FTE) = 5 sekund za każdy nieostrzelany cel plus kara za brak przestrzeliny (MISS)
c) Trafienie tarczy typu No Shoot(Nie strzelać) (NS) = 5 sekund za każdy cel.
21.1. Za niesportowe zachowanie, zamiana metryczek między zawodnikami, co skutkuje startem w imieniu innego zawodnika,
karane jest dyskwalifikacją obu zawodników.
21.2. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa karane jest dyskwalifikacją strzelca z zawodów.
21.3. Za podpowiedzi lub przeszkadzanie zawodnikowi podczas przebiegu , karane jest dyskwalifikacją osoby to czyniącej
lub usunięcie jej z zawodów.
22. Kary proceduralne
22.1. Kara proceduralna - jest to dodanie do czasu zawodnika 5 sekund kary. Nakłada się ją za złamanie ogólnych zasad i
założeń zawartych w opisie toru i Regulaminie zawodów.
22.2. Sędzia na torze nakłada karę proceduralną za: Ćwiczenie sekwencji celowania podczas procedury ładowania, oraz
naruszenie przepisów.
22.3. Każdy wymagany do oddania strzał którego zawodnik dokona:
22.3.1. Bez dokonania wymaganej wymiany magazynka;
22.3.2. Po skróceniu sobie drogi, dopóki nie wróci do miejsca, w którym skrót rozpoczął;
22.3.3. Poza linią ograniczającą pole obszaru z którego prowadzony jest ostrzał z wyjątkiem ostrzeliwania celów metalowych.
22.4. Każdy rodzaj wykroczenia, którego dopuścił się zawodnik:
22.4.1. Niezgodne z regulaminem załadowanie magazynków lub szybkoładowaczy;
22.4.2. Celowe pozbycie się amunicji w trakcie przemieszczania się po torze–za rodzaj amunicji;

22.4.3. Ostrzelanie celu z broni innej niż przewiduje tor (np. ostrzelanie z karabinu celów przeznaczonych dla strzelby)
22.4.4. Brak przy sobie w momencie startu PJO, chyba, że opis toru stanowi inaczej;
22.4.5. Dokonanie nieprawidłowej wymiany magazynka;
22.4.6. Włączania lub regulowania celowników optycznych, na broni już załadowanej lub w trakcie procedury ładowania
broni.
22.5. Każdorazowo sędzia dokonując oceny zachowania zawodnika kierować się powinien dbałością o równe szanse w
rywalizacji pomiędzy poszczególnymi uczestnikami zawodów.
22.6. Jeżeli sędzia uzna, że zawodnik specjalnie dopuścił się przewinienia, co dało mu przewagę to każdą z nałożonych kar
proceduralnych może podwoić lub potroić – decyzję taką zawsze musi zaakceptować Sędzia Główny zawodów.
23. Dyskwalifikacja(DQ)
23.1. Każdorazowo po orzeknięciu dyskwalifikacji wymagane jest zatwierdzenie tego werdyktu przez Sędziego Głównego
Zawodów.
23.2. Celowe pozbycie się przez zawodnika ochronników wzroku lub słuchu podczas trwania przebiegu zawsze będzie
skutkowało dyskwalifikacją.
23.3. Zabrania się chowania broni krótkiej do kabury po jej użyciu, nawet, jeżeli jest rozładowana lub zabezpieczona –
zachowanie takie każdorazowo skutkuje dyskwalifikacją zawodnika.
23.4. Dyskwalifikacja zawsze jest orzekana w przypadku naruszenia przez zawodnika zasad bezpieczeństwa, a w
szczególności:
23.4.1. „Posługiwania się bronią” poza okresem przebywania w SB lub na torze pod bezpośrednim nadzorem sędziego i
wykonywania wydanych przez niego komend,
23.4.2. Dopuszczenia do sytuacji, w której wylot lufy broni jest skierowany poza obowiązujące kąty bezpieczeństwa w czasie
przebiegu na torze -z wyjątkiem sytuacji, w której wylot lufy broni krótkiej zostanie skierowany w kierunku
przeciwnym do kulochwytu na odległość nie większą niż 1 m od nóg zawodnika w czasie chowania lub dobywania
broni z kabury,
23.4.3.
Upuszczenia broni załadowanej lub nie załadowanej przez zawodnika w jakimkolwiek momencie przebiegu.
Zawodnik, który ze względów bezpieczeństwa odłoży w trakcie trwania przebiegu w sposób kontrolowany,
bezpieczny i zamierzony broń na ziemię lub jakikolwiek stabilny element toru, nie podlega karze dyskwalifikacji za
niebezpieczne posługiwanie się bronią, jeżeli w ocenie sędziego utrzymuje nad nią kontrolę,
23.4.4. Odłożenia broni w sposób lub w stanie niezgodnym z Regulaminem. Uznaje się, że broń została odłożona w chwili,
gdy została umiejscowiona w UDB a zawodnik stracił z nią fizyczny kontakt,
23.4.5. Ponownego, już po odłożeniu broni do UDB manipulowania przy niej lub jej używania,
23.4.6. Dopuszczenia do sytuacji, w której oś lufy broni przecina jakąkolwiek część ciała zawodnika w czasie przebiegu (tzw.
sweeping). Zdarzenie nie stanowi podstawy do dyskwalifikacji, o ile następuje w czasie wkładania lub wyjmowania
broni krótkiej z kabury,
23.4.7. Używania w jakiejkolwiek chwili w czasie przebiegu więcej niż jednego egzemplarza broni. Przez używanie należy
rozumieć dotykania, podtrzymywania lub przytrzymywania.
23.4.8. Nie trzymania palca na zewnątrz kabłąka spustowego w czasie innym niż strzelanie, tj. np. w czasie ładowania,
wymiany magazynka, odkładania i rozładowywania broni,
23.4.9. Nie trzymania palca na zewnątrz kabłąka spustowego w czasie przemieszczania się, z wyjątkiem ostrzeliwania celów
w ruchu,
23.4.10. Posługiwania się w strefie bezpieczeństwa amunicją lub jej atrapami(w tym nabojami szkolnymi, treningowymi,
łuskami i zbijakami), w stanie luzem bądź zapakowanych w pudełka, załadowanymi magazynkami i ładowaczami.
Określenie „posługiwanie” nie wyklucza możliwości wchodzenia do strefy bezpieczeństwa z ostrą lub ćwiczebną
amunicją w kieszeniach, torbach, magazynkach lub ładownicach -pod warunkiem jednak, że nie są one dotykane w
czasie pobytu w Strefie Bezpieczeństwa.
23.4.11. Posiadania przy sobie innej niż rozładowana i bez podpiętego dołączanego magazynka broni w jakimkolwiek
momencie poza momentem, wykonywania poleceń sędziego na torze lub dokonywania prób i ćwiczeń z pustymi
magazynkami w SB.
23.4.12. Samodzielnego podnoszenia upuszczonej broni.
23.4.13. Dyskwalifikacja orzekana jest również w przypadku, gdy zawodnik, odda strzał przypadkowy, którym w szczególności
jest:
23.4.13.1 Strzał padający w czasie przygotowań lub wykonywania czynności ładowania, przeładowywania lub rozładowywania
broni.
23.4.13.2 Strzał, który pada w czasie usuwania zacięcia.
23.4.13.3 Strzał, który pada w czasie przekładania broni z jednej ręki do drugiej,
23.4.13.4 Strzał, który pada w trakcie przemieszczania się za wyjątkiem gdy zawodnik ostrzeliwuje cele w ruchu,
23.4.13.5 Strzał oddany do celu metalowego po przekroczeniu linii błędu wyznaczonej na torze,
23.4.13.6 Strzał, w wyniku, którego pocisk uderza w ziemię bliżej niż 3 m od zawodnika z wyjątkiem strzału skierowanego do
celu papierowego umieszczonego bliżej niż 3 m od zawodnika.
23.4.14. Nie uznaje się za strzał przypadkowy strzału, który pada spowodowany awarią broni. Przerwany w tej sytuacji przebieg
nie będzie kontynuowany (należy taki przebieg zawodnika ocenić wg stanu faktycznego) a jeżeli awarię taką

potwierdzi ocena Sędziego Głównego zawodnik będzie mógł po dokonaniu niezbędnych napraw kontynuować
zawody na kolejnych torach.
23.4.15. Dyskwalifikacja może nastąpić także w przypadku niesportowego, niedozwolonego zachowania lub użycia
niedozwolonego wyposażenia, które w opinii Sędziego Głównego jest niezgodne z regulaminem
konkurencji Liga Sportera.
24. Problemy techniczne z bronią lub amunicją
Za wszelkiego rodzaju problemy z bronią lub amunicją odpowiada zawodnik.
25. Kalibracja Popperów
Kalibracja Popperów odbywa się amunicją fabryczną przez sędziego głównego
26. Protesty
Zawodnik nie zgadzający się z orzeczeniem sędziego, może złożyć protest bezpośrednio po zaistnieniu spornego zdarzenia.
Protest należy kierować do sędziego głównego, a jego decyzja jest ostateczna.
Wnoszący protest zobowiązany jest wnieść opłatę kaucyjną w wysokości 100 zł, która podlega zwrotowi w razie uznania
protestu a przepada na rzecz organizatora w razie nie uznania zasadności.
27. Bezpieczeństwo
Każdy z zawodników zobowiązany jest zapoznać się z przepisami bezpieczeństwa i potwierdzenie tego własnoręcznym
podpisem na metryczce konkurencji. Nie podpisane metryczki startowe nie będą brały udziału w klasyfikacji. Obowiązkiem
sędziego stanowiskowego jest sprawdzenie podpisu na metryczce.
28. Zasady :












po przyjeździe na miejsce każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem obiektu i ściśle go przestrzegać
oraz wpisać się do Rejestru Pobytu na Strzelnicy
zgłosić się na START konkurencji z podpisaną metryczką
podczas trwania konkurencji zawodnicy obowiązani są używać okularów oraz ochraniaczy słuchu
każdy z zawodników, który nie stawi się na przydzielonym mu stanowisku i nie będzie gotowy do strzału w czasie
startowym, otrzymuje automatycznie ostatnie miejsce i nie może uczestniczyć dalej w zawodach.
każda broń musi być rozładowana całkowicie po zakończeniu konkurencji i przed oddaleniem się z linii strzału
oddalenie się ze stanowiska musi być zgłoszone sędziemu stanowiskowemu, który kontroluje rozładowanie broni
zawodnika.
jeżeli problem wynikający z nieprawidłowego funkcjonowania broni nie może być natychmiast usunięty przez samego
strzelającego ten informuje sędziego zanim podejmie jakiekolwiek inne postępowanie
każdy zawodnik powinien zapewnić sobie odpowiednią ilość amunicji we własnym zakresie
za cele uszkodzone przez zawodnika poprzez ostrzelanie z broni lub amunicji nie przeznaczonej do danego celu koszty
ich naprawy ponosi zawodnik
po zakończeniu strzelania, zawodnik bez zbędnej zwłoki opuszcza teren strzelnicy,
sędziowie którzy sędziują daną konkurencję mogą brać w niej udział na tych samych zasadach co inni zawodnicy w
zawodach, natomiast dla nich sędziami będą sędziowie sędziujący w dniu zawodów inną konkurencję,

29. Oświadczenia startującego:
Startujący oświadcza, że zapoznał się z regulaminem przez złożenie podpisu na metryczce. 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, co poświadcza podpisem na metryczce









obowiązuje niniejszy regulamin, regulamin strzelnicy oraz regulaminy klubowe,
w każdej z konkurencji zawodnicy którzy posiadają własną broń ta musi być zgodną z formułą zawodów, w szczególnych
przypadkach (awaria) zapewni organizator
jest możliwe powtórzenie strzelania za zgodą sędziego i opłaceniu opłaty startowej w spornej sytuacji. Powtórzyć
strzelanie na zawodach można tylko jeden raz chyba, że czas lub inna przyczyna to uniemożliwia.
rozpatrzenie protestu może nastąpić jedynie po wpłacie 100 pln gotówką w czasie trwania zawodów
każdy protest będzie rozstrzygnięty natychmiast a wydana decyzja będzie ostateczna
protest rozpatrzony na korzyść zawodnika skutkuje zwrotem kwoty 100 pln,
organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści tego regulaminu oraz jego interpretacji
pytania dotyczące zawodów: Kierownik zawodów sędzia II klasy Krystian Pogorzelski 506121827

