Turośń Kościelna 2022-01-03

XI PODLASKIE ZAWODY W STRZELECTWIE TAKTYCZNYM
Legion Wschodni - Iwanówka 29-30.01.2022
1. Cel zawodów
współzawodnictwo sportowe, 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
29-30 styczeń 2022r.
Strzelnica Klubu Strzelectwa Sportowego Legion Wschodni, godz. 09:00 - 15:00
Harmonogram
 Otwarcie strzelnicy 7:45
 Otwarcie biura zapisów 8:00
 Rejestracja zawodników niezapisanych on-line w zależności od wolnych miejsc startowych 8:15-8:45
 Rozpoczęcie zawodów 9:00
 Przybliżone zakończenie 15:00
4. Uczestnictwo
Członkowie Klubu Strzeleckiego Legion Wschodni; członkowie innych klubów; obywatele RP posiadający
licencję zawodnika PZSS; obywatele RP posiadający pozwolenie na broń sportową, kolekcjonerską
5. Klasyfikacja
Prowadzona jest klasyfikacja indywidualna. Do klasyfikacji indywidualnej zaliczany będzie udział w
czterech konkurencjach indywidualnych. Klasyfikacją będą objęci wszyscy zawodnicy bez względu na
przynależność klubową.
Wyniki zawodów zostaną ogłoszone w ciągu 72 godzin od ich zakończenia za pośrednictwem: strony www
organizatora
6. Nagrody
Kategoria Indywidualna:
1. miejsce – statuetka, dyplom, nagroda, nagroda główna: broń palna pistolet Pistolet Rock Island Armory
M1911 A1 .45 ACP
2. miejsce – statuetka, dyplom, nagroda
3. miejsce – statuetka, dyplom, nagroda

SPONSOR NAGRODY GŁÓWNEJ

SPONSORZY NAGRÓD I UPOMINKÓW

7. Zgłoszenia na zawody, rejestracja
Z powodu zagrożenia epidemiologicznego covid-19 i wprowadzonego reżimu sanitarnego na strzelnicy w dniu
współzawodnictwa obowiązują wytyczne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BRAK możliwości rejestracji na miejscu w dniu współzawodnictwa
Dopuszcza się możliwość rejestracji w dniu współzawodnictwa jedynie gdy pozostają wolne miejsca
startowe.
Organizator nie bierze odpowiedzialności za brak możliwości rejestracji w dniu współzawodnictwa.
Zapisy odbywają się poprzez formularz internetowy https://forms.gle/sVR1JNbNEH8c1z8r9 do dnia:
21.01.2022 do godz. 22:00. Po tym terminie formularz zapisów przestanie przyjmować zgłoszenia.
Zawody trwają dwa dni i tak są prowadzone zapisy.
Zapisać się można na jeden dowolnie wybrany termin: 29.01.2022 lub 30.01.2022
Zapisać można się tylko na jedną z wybranych godzin znajdującej się formularzu rejestracyjnym.
Limit zawodników na jedną godzinę: 5 zawodników x 4 konkurencje.
Rejestrujący się zawodnik otrzymuję metryczkę a zarazem numer startowy zgodnie z zgłoszeniem

8. Koszty uczestnictwa
• Przy rejestracji online zawodnik wpłaca startowe w ciągu 5 dni od daty zapisu na numer konta bankowego
16 1140 2004 0000 3102 7673 0938 mBank, w tytule podając: „XIPZT” wysokości:150 zł, opłata startowa
musi być zaksięgowana na koncie organizatora nie później jak do 24.01.2022.
• Brak wpłaty w określonym terminie będzie skutkować usunięciem z listy głównej zawodnika i
przeniesieniem go na listę rezerwową.
• Opłata startu gotówką w dniu współzawodnictwa obciążona jest dodatkową opłatą w wysokości 20 zł
pokrywającą koszty związane z podniesieniem wymogów sanitarnych podczas świadczenia usług.
• Zarejestrowanie oraz opłacenie uczestnictwa w dniu zawodów wynosi 170 zł.
• Opłata startowa nie podlega zwrotowi, ale może zostać przeniesiona na innego zarejestrowanego
zawodnika.
• Za cele uszkodzone przez zawodnika poprzez ostrzelanie z broni nie przeznaczonej do danego celu lub
amunicją koszty ich naprawy ponosi zawodnik.
W koszty uczestnictwa obejmują:
 Start w zawodach,
 Catering (ciepły posiłek, przekąski, napoje zimne i gorące nielimitowane)
 Opieka medyczna
 10 sztuk amunicji karabinowej i 2 pistoletowe na torze nr 4
 Udział w losowaniu dodatkowych nagród
9. Wyposażenie zawodnika
Zawody odbędą się w kategorii LIGHT
REGULAMIN FUN
STRZELANIE TAKYCZNE ITS
PKT. 5.2 str. 20, 21
• Zawodnik biorący udział w zawodach XI Podlaskie Zawody w Strzelectwie Taktycznym zapewnia sobie
wyposażenie we własnym zakresie.
• Zawodnik i tylko on, ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyposażenie, broń oraz amunicję używaną
przez siebie w trakcie zawodów.
• 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.
• Broń, amunicja i wyposażenie zawodnika muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa, regulaminu strzelnicy a
także warunki przewidziane dla poszczególnych konkurencji
• Każdy uczestnik powinien zapewnić sobie odpowiednią ilość amunicji we własnym zakresie.

10. Przepisy bezpieczeństwa
REGULAMIN FUN
STRZELANIE TAKTYCZNE ITS
PKT.3 str.12, 13, 14
11. Broń
 Karabin centralnego
 Pistolet centralnego zapłonu
 Strzelba gładkolufowa
12. Amunicja
 W zawodach zakazane jest używanie pocisków przeciwpancernych, zapalających, amunicji smugowej oraz ze
stalowym rdzeniem.
 Amunicja uznana przez sędziego za niebezpieczną musi być natychmiast wycofana z użytku przez zawodnika.
 Amunicja do strzelby typu TRAP.
13. Zawody
Zawody składają się z 4 torów:
 1 tor karabinek centralnego zapłonu, pistolet centralnego zapłonu, strzelba gładkolufowa,
 2 tor karabinek centralnego zapłonu, pistolet centralnego zapłonu,
 3 tor karabinek centralnego zapłonu,
 4 tor karabinek centralnego zapłonu, pistolet centralnego zapłonu,
14. Przebieg konkurencji
 Zawodnicy zostaną podzieleni na zespoły po 5 osób na każdą konkurencję na każdą godzinę startową.
 W razie wyczerpania limitu na jedną z godzin startu, organizator ostatniego zarejestrowanego zawodnika
przeniesie na godzinę następną.
 Przebieg wszystkich torów
 Konkurencja powinna zostać omówiona przez sędziego na początku każdego toru tzw. "Briefing". Następnie
sędzia może omówić ją powtórnie, nie jest to jednak jego obowiązkiem.
 Po Briefingu zawodnicy mają 3-5 min na zapoznanie się z torem. Po upływie tego czasu tor zostaje zamknięty.
 Zawodnik zostaje wywołany na pozycję startową przez sędziego w takiej kolejności jak zostaną mu dostarczone
metryczki
 Konkurencję rozgrywa się bez strzałów próbnych.
15. Miejsca startowe
Miejsca startowe powinny być wykonane z przymocowanych do podłoża taśm (biało czerwonych) lub listew
drewnianych.
16. Komendy obowiązujące na zawodach
REGULAMIN FUN
STRZELANIE TAKYCZNE ITS
PKT.4.2 STR.16,17,18
17. Cele
 W konkurencji stosuje się dowolnie umieszczone cele metalowe reaktywne typu poper, cele papierowe
 Każdy cel papierowy powinien zawierać minimum 3 przestrzeliny, które będą oceniane.
18. Ocena tarcz
 Sędzia na torze, oceniając tarcze, wszelkie wątpliwości, powinien zawsze rozstrzygać na korzyść zawodnika.
 Wszystkie pola tarcz papierowych powinny być wyraźnie oznaczone.
 Jeżeli zewnętrzna część pierścienia zabrudzenia przestrzeliny na tarczy papierowej dotyka linii wyznaczającej
pole wyżej punktowane, jest punktowana jako trafienie w pole wyżej punktowane (promieniste rozdarcia
papieru wokół przestrzeliny nie są brane pod uwagę przy punktowaniu).












Wszystkie tarcze uznawane są za przenikalne.
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.
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.
Wszystkie cele metalowe podlegają kalibracji z minimalnej dopuszczonej opisem toru odległości z broni
krótkiej amunicją 9x19 lub –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.
Po zakończonym przebiegu w metryczkę zawodnika sędzia na torze wpisuje czas przebiegu oraz wszystkie
uzyskane trafienia oraz ewentualne kary i bonusy.
Wszystkie trafienia uzyskane przez zawodnika powinny być tak zapisane by nie było problemów z ich
jednoznacznym odczytanie ma ewentualne wątpliwości powinny być rozstrzygnięte na korzyść zawodnika.
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. Niezaklejone tarcze - o ile istnieje możliwość
weryfikacji trafień nie są powodem do powtórzenia przez zawodnika przebiegu na torze.
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.

19. Punktacja
REGULAMIN FUN
STRZELANIE TAKYCZNE ITS
PKT.6.3 – 6.4 STR.25, 26, 27
20. Kary proceduralne
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.
Każdy rodzaj wykroczenia, którego dopuścił się zawodnik:
Niezgodne z regulaminem załadowanie magazynka
Każdorazowo sędzia dokonując oceny zachowania zawodnika kierować się powinien dbałością o równe szanse w
rywalizacji pomiędzy poszczególnymi uczestnikami zawodów.
21. Dyskwalifikacja (DQ)
REGULAMIN FUN
STRZELANIE TAKYCZNE ITS
PKT.6.5, str.27, 28
22. Problemy techniczne z bronią lub amunicją
Za wszelkiego rodzaju problemy z bronią lub amunicją odpowiada zawodnik z wyjątkiem broni i amunicji
organizatora jeżeli nie jest to wina zawodnika.
23. 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. Każdy protest będzie
rozstrzygnięty natychmiast a wydana decyzja będzie ostateczna.
Wnoszący protest zobowiązany jest wnieść opłatę kaucyjną w wysokości 50 zł, która podlega zwrotowi w razie
uznania protestu a przepada na rzecz organizatora w razie nie uznania zasadności.

24. Oświadczenia startującego:
Startujący oświadcza, że zapoznał się z regulaminem zawodów 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
27. Postanowienia końcowe:
Administrator danych osobowych:
Legion Wschodni Fundacja ul. Białostocka 7 18-106 Turośń Kościelna NIP: 9662108043 Regon: 366046607 KRS:
0000651454
Zakres zbieranych danych.
Dane osobowe uczestników Zawodów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych
osobowych (t. j. z 2018 r. poz. 1000., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania
RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem. Administrator danych
osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników
nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Podstawę przetwarzania Pani/Pani
danych osobowych stanowi realizacja umowy (akceptacja Regulaminu Zawodów i zgłoszenie udziału w Zawodach
stanowi zawarcie umowy) oraz RODO– dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której
dane dotyczą. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
● żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
● żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
● żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
● żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
● wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
● przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
● wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i
organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową
utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi
obowiązującymi przepisami.
Wyrażający zgodę ma prawo dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich
przetwarzania, wycofania zgody na przetwarzanie, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Dane zbierane są wyłącznie na potrzeby organizacji i promocji Legionu Wschodniego, w szczególności do:
● sporządzenia listy i kart (metryczek) uczestników,
● protokołu z zawodów,
● listy laureatów,
● stworzenia plakatów, banerów,
● napisania relacji prasowych,
● utworzenia galerii zdjęć na stronach internetowych,
● produkcji materiału audiowizualnego,
● kontaktu z uczestnikami,
Karty zgłoszeniowe (metryczki) zostaną zniszczone po zakończeniu zawodów, a dane w nich zawarte przestaną być
wówczas przetwarzane, za wyjątkiem:
● imion i nazwisk uczestników oraz nazwy klubu z których pochodzą (dane nadal będą dostępne na stronie
internetowej w zakładce terminarz zawodów – wyniki - komunikat)
● adresu e-mail (będzie wykorzystany wyłącznie na potrzeby informowania o kolejnych edycjach zawodów)
Zgodnie z obowiązującym prawem Administrator może przekazać dane podmiotom przetwarzającym je na jego zlecenie
(np. telewizji na okoliczność przygotowania relacji z wydarzenia) oraz w przypadku złamania przepisów prawa,

podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów (np. policji). Administrator
nie będzie przekazywał danych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
● w zawodach obowiązuje regulamin ITS Firearms United Network niniejszy regulamin, regulamin strzelnicy
● konkurencjach broń i amunicję dla zawodników w ramach opłaty startowej zapewnia organizator
● organizator zapewnia zawodnikom gorące napoje i zimne, ciepły posiłek regeneracyjny,
● w każdej z konkurencji zawodnicy, którzy posiadają własną broń ta musi być zgodną z formułą zawodów,
● organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści tego regulaminu oraz jego interpretacji
● sędziowie zawodów mogą brać udział w zawodach tylko i wyłącznie poza klasyfikacja ogólną,
● pytania dotyczące zawodów e-mail: biuro@legionwschodni.pl

OPISY I WZUALIZACJA TORÓW
POSZCZEGÓLNYCH KONKURENCJI
na następnej karcie 
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TOR nr 1
„Obrona przed intruzami"
Wprowadzenie:
Poszedłeś do piwnicy po węgiel, nagle słyszysz niepokojące głosy dochodzące z podwórka, biegniesz z wiadrami do drzwi i spostrzegasz 4 uzbrojonych intruzów
skradających się do twojego domu, ładujesz swoją strzelbę i likwidujesz intruzów, odpowiadają ogniem więc po każdym strzale zmieniasz stanowisko strzeleckie. Dla
bezpieczeństwa, rozładowujesz broń. Biegniesz z wiadrami na parter i spostrzegasz kolejną grupę intruzów. Ładujesz pistolet i likwidujesz ich. Intruzi odpowiadają
ogniem więc po każdym strzale zmieniasz stanowisko strzeleckie. Dla bezpieczeństwa, rozładowujesz broń. Biegniesz z wiadrami na piętro. Ładujesz karabin i
ostrzeliwujesz uciekających intruzów.
Rozmieszczenie broni:
Rozładowana strzelba z otwartym zamkiem lub baskiilą leży na stoliku przy stanowisku A, nielimitowana ilość amunicji śrutowej leży obok strzelby, można używać tylko
amunicji umiesz-czonej na stoliku, minimum 4 szt. Magazynek strzelby i komory/a nabojowe muszą być puste.
Rozładowany pistolet z otwartym zamkiem i pusty magazynek leży na stoliku przy stanowisku B, nielimitowana ilość amunicji leży przy pistolecie, można używać tylko
amunicji umiesz-czonej na stoliku, minimum 4 szt.
Rozładowany karabin z otwartym zamkiem i pusty magazynek leży na stoliku przy stanowisku C, 8 sztuk amunicji leży obok karabinu.
Przebieg konkurencji:
Zawodnik stoi wyprostowany przed dwoma wiadrami napełnionymi „węglem” ( nie dotyka wiader) na sygnał timera bierze wiadra i przenosi je do stanowiska A, stawia
na zaznaczonej na podłożu linii. Ładuje strzelbę dowolną liczbą naboi , następnie zza przesłony ostrzeliwuje rzutki, na przemian raz z lewej raz z prawej strony
przesłony. Oddanie kolejnego strzału bez zmiany strony skutkuje karą proceduralną + 30 s, zawodnik może doładowywać broń wyłącznie amunicją pobraną ze stolika,
rzutek uważa się za trafiony jeżeli rozpadnie się na co naj-mniej dwie części. Po trafieniu ostatniego rzutka zawodnik rozładowuje strzelbę i odkłada ją na stolik.
Następnie bierze wiadra i przenosi je do stanowiska B i stawia na zaznaczonej na podłożu linii. Ładuje magazynek dowolną liczbą naboi . Następnie zza barykady
ostrzeliwuje cele stalowe strzelając kolejno przez trzy zaznaczone porty (szczeliny strzelnicze), po każdym strzale musi zmienić port. Oddanie kolejnego strzału bez
zmiany portu skutkuje karą proceduralną + 30 s, zawodnik może używać wyłącznie jednego magazynka i doładowywać go wy-łącznie amunicją pobraną ze stolika. Cel
uznaje się za trafiony jeżeli spadnie na ziemię. Po strąceniu ostatniego celu stalowego zawodnik wypina magazynek, rozładowuje pistolet i odkła-da na stolik a
następnie rozładowuje magazynek. Po rozładowaniu pistoletu i magazynka przenosi wiadra do stanowiska C, stawia na zaznaczonej na podłożu linii. Ładuje magazynek
ka-rabinu 8 nabojami , podpina do karabinu i z zaznaczonego na podłożu stanowiska ostrzeliwuje w postawie stojącej 4 papierowe tarcze KSP, oddając po dwa strzały
do każdej. Oddanie ostatniego strzału kończy konkurencję. W czarnym polu tarczy zawodnik powinien umieścić dwie przestrzeliny, za każdą brakującą przestrzelinę
naliczana jest kara + 15 s. Zawodników obowiązuje limit czasowy 180 s, sygnał timera oznaczający upłynięcie 180 s kończy konkurencję, po tym sygnale zawodnik
przerywa strzelanie i rozładowuje broń. Jeżeli po upływie 180 s pozostały niestrącone cele stalowe lub rzutki to naliczana jest kara +15 s za każdy niestrącony cel plus
kara za nieostrzelane tarcze papierowe.
Kąty bezpieczeństwa: 90 stopni od głównego kulochwytu osi strzeleckiej, 90 stopni w górę i w dół

25 m

B

A

Start
około 40 kg

TOR nr 2
„Doręczenie szyfrogramu”
Wprowadzenie:
Twoim zadaniem jest dostarczenie szyfrogramu do znajdującego się za linią frontu oddziału osobiście ponieważ urządzenia są na podsłuchu Pegazusa.
Przedzierając się przez linie wroga masz zlikwidować napotkanych przeciwników. Bliższych likwidujesz strzelając z pistoletu, dalszych strzelając z karabinu.
Rozmieszczenie broni:
Rozładowany pistolet leży na stoliku przy stanowisku A, magazynek załadowany leży przy pistolecie, minimum 5 szt. Rozładowany karabin leży na stoliku przy
stanowisku B, magazynek załadowany leży przy karabinie, minimum 8 szt. Przebieg konkurencji:

Zawodnik stoi przy stoliku na stanowisku A, na sygnał timera ładuje pistolet i ostrzeliwuje pierwszy cel stalowy, po strąceniu celu, odkłada zabezpieczony pistolet
(jeżeli pistolet nie ma bezpiecznika , opuszcza kurek)na stolik, lufą w kierunku kulochwytu. Podbiega do opony („pizzy”) chwyta za pas i przeciąga ją za wyznaczoną
linię na stanowisku B. Zostawia oponę i podbiega do stolika, ładuje karabin i oddaje po jednym strzale do obu tarcz papierowych KSP. Zabezpiecza karabin i odkłada
go na stół lufą w kierunku kulochwytu. Podbiega do opo-ny („pizzy”) chwyta za pas i przeciąga ją za wyznaczoną linię na stanowisku A. Zostawia oponę i podbiega do
stolika, odbezpiecza pistolet i ostrzeliwuje kolejny cel stalowy. Powtarza procedurę z przeciąganiem opony i ostrzeliwaniem celów aż do strącenia ostatniego celu
stalowego. Zawodników obowiązuje limit czasowy 180s, sygnał timera oznaczający upłynię-cie 180s kończy konkurencję, po tym sygnale zawodnik przerywa strzelanie i
rozładowuje broń. Jeżeli po upływie 180s pozostały niestrącone cele stalowe to naliczana jest kara +15 s za każdy niestrącony cel. W czarnym polu tarczy papierowej
zawodnik powinien umieścić cztery przestrzeliny, za każdą brakującą przestrzelinę naliczana jest kara + 15 s. Jeżeli zawod-nik strąci kolejny cel stalowy bez
przebiegnięcia na stanowisko B naliczana jest kara proceduralna + 60 s za każdy strącony cel.
Kąty bezpieczeństwa: 90 stopni od głównego kulochwytu osi strzeleckiej, 90 stopni w górę i w dół
Minimalna ilość amunicji: pistolet 5 nabojów, karabin 8 nabojów

Start

TOR nr 3
„Ewakuacja rannego”
Wprowadzenie:
Twoim zadaniem jest ewakuacja rannego kolegi. Musisz przeciągnąć go od schronu do pojazdu ewakuacyjnego , umieścić go na pace pojazdu , następnie usiąść na
tylnej klapie i ochra-niać przemieszczający się pojazd strzelając do atakujących przeciwników.
Rozmieszczenie broni:
Karabin na pasie lub w ręku, pusta komora nabojowa, zamek zamknięty, magazynek załadowany podpięty do karabinu, minimum 15 szt.
Przebieg konkurencji:
Na sygnał timera zawodnik ciągnie manekina do pojazdu, ładuje go na pakę. Przeładowuje karabin i zabezpiecza broń. W jednej ręce trzyma karabin drugą
obowiązkowo trzyma się burty pojazdu, głośno wydaje komendę „Ruszaj”. Pojazd rusza na biegu pełzającym i porusza się ze stałą prędkością. Po minięciu beczki
zawodnik odbezpiecza broń i ostrzeliwuje tarcze papierowe. Każda tarcza powinna być ostrzelana przynajmniej 3 pociskami. Zatrzymanie pojazdu na końcu toru
kończy konkurencję. Zawodników obowiązuje limit czasowy 180 s, sygnał timera oznaczający upłynięcie 180 s kończy konkurencję, po tym sygnale zawodnik przerywa
strzelanie i rozładowuje broń. Za trafienie uznana jest wyłącznie przestrzelina czerwo-nego pola. W czerwonym polu tarczy papierowej zawodnik powinien umieścić
trzy przestrzeliny, za każdą brakującą przestrzelinę naliczana jest kara + 15 s. W przypadku oddania strza-łu po sygnale timera kończącym czas konkurencji lub po
zatrzymaniu się pojazdu z ostatniej ostrzeliwanej tarczy odejmowana jest celna przestrzelina ( jeżeli będzie taka).

Kąty bezpieczeństwa: 90 stopni od głównego kulochwytu osi strzeleckiej, 90 stopni w górę i w dół
Minimalna ilość amunicji: karabin 15 nabojów

25 m

Start
3m
Około 50 m

około 15 kg

TOR nr 4
„Wielka ucieczka”
Wprowadzenie:
Zostałeś schwytany przez Wrogów, odebrano Ci broń oraz amunicję i złożono w magazynie. Siedzisz w pokoju przesłuchań, Przesłuchujący Cię oficer odszedł od stolika
pozostawiając na nim swoją służbową broń. Korzystasz z okazji i z pistoletu przesłuchującego strzelasz do oficera i stojącego z boku strażnika. Z automatu strażnika
strzelasz przez okno do kolejnych nad-biegających strażników. W automacie kończą się naboje więc porzucasz go i biegniesz do magazynu aby odzyskać swoją broń i
amunicję. Przez okno magazynu dostrzegasz kolejną grupę strażników, likwidujesz ich strzałami z pistoletu. Przed wyjściem z magazynu dostrzegasz skrzynkę z
drogocenną zawartością, postanawiasz zabrać ją ze sobą. Po przekroczeniu drzwi do-strzegasz jeszcze jednego strażnika , musisz go trafić ostatnim nabojem jaki Ci
pozostał w pistolecie lub unieszkodliwić kopnięciem w czuły punkt. Z drogocenną skrzynką biegniesz do samochodu. Wkładasz skrzynkę do środka auta i
unieszkodliwiasz pozostałych strażników strzelając z karabinu.
Rozmieszczenie broni:
Karabin na stoliku w „magazynie”, pusta komora nabojowa, zamek zamknięty, magazynek lub magazynki załadowane leżą obok karabinu, minimum 5 szt. amunicji
karabinowej. Pistolet na stoliku w „magazynie”, pusta komora nabojowa, zamek zamknięty, magazynek lub magazynki załadowane leżą obok pistoletu, minimum 6 szt.
amunicji pistoletowej Przebieg konkurencji:
Zawodnik siedzi na krześle przy stoliku. Na sygnał timera przeładowuje leżący na stoliku pistolet TT oddaje po jednym strzale do obu tarcz IPSC. Brak przestrzeliny w
tarczy skutkuje karą + 15 s. Odkłada pistolet na stół. Podbiega do leżącego na stoliku karabinka AK, karabinek ma podpięty magazynek załadowany 10sztukami amunicji ,
odbezpiecza go i ustawia selektor ognia w pozycji „ogień ciągły” . Ostrzeliwuje trzy papierowe tarcze TS-2. W czarnym polu każdej tarczy powinny być trzy przestrzeliny.
Za brak każdej przestrzeliny naliczana jest kara + 15 s. Zabezpiecza karabinek i odkłada go do UDB. Następnie zawodnik biegnie do magazynu. Podpina magazynek do
karabinu i wiesza karabin na pasie, komora nabojowa karabinu musi być pusta. Ładuje do ładownic zapasowe magazynki do karabinu i pistoletu. Ładuje pistolet i
ostrzeliwuje przez „okno” pięć celów stalowych. Po strąceniu ostatniego celu wypina magazynek z pistoletu. Z zachowaniem kątów bezpieczeństwa bierze w wolną rękę
skrzynkę i wychodzi z pomieszczenia. Strzelając z jednej ręki , w drugiej trzyma skrzynkę, ma za zadanie przewrócić popper. Chowa pistolet do kabury. Jeżeli popper upadł
zawodnik biegnie do samochodu jeżeli nie, zawodnik musi podbiec do poppera i przewrócić go kopnięciem, dopiero wtedy może biec do samochodu. Zawodnicy którzy
uważają się za profesjonalistów i którzy nie potrafią przewrócić popera kopnięciem lub nie chcą pobrudzić swojego taktycznego bucika mogą przewrócić poper uderzając
go głową uzbrojoną w taktyczny hełm. Zawodnik trzyma w ręku skrzynkę aż do czasu gdy włoży ją do środka samochodu. Po zdeponowaniu skrzynki zawodnik
przeładowuje karabin i z zaznaczonego przed autem pola w postawie stojącej strąca stalowe cele karabinowe. Strącenie piątego celu kończy konkurencję. Zawodników
obowiązuje limit czasowy 180 s, sygnał timera oznaczający upły-nięcie 180 s kończy konkurencję, po tym sygnale zawodnik przerywa strzelanie i rozładowuje broń. Jeżeli
po upływie czasu pozostały nie strącone cele stalowe naliczana jest kara + 15 sekund za każdy.
Kąty bezpieczeństwa: 90 stopni od głównego kulochwytu osi strzeleckiej, 90 stopni w górę i w dół
Minimalna ilość amunicji: pistolet 6 nabojów, karabin 5 nabojów, naboje do kbk AK 10 szt, i pistoletu TT 2 szt. zapewnia organizator

