BRACTWO KURKOWE MIASTA RYBNIKA

REGULAMIN
Organizator zawodów: Bractwo Kurkowe Miasta Rybnika
Cel zawodów: integracja środowiska strzeleckiego, podniesienie umiejętności
strzeleckich oraz popularyzacja strzelectwa praktycznego z
broni kal.022
Termin i miejsce: 1.sierpnia. 2010r. – strzelnica bracka „ Pod lasem ”
Jejkowicach ul. Za koleją ( GPS 56° 657˝ N , 18˚28´21”E)
godz.9.00 otwarcie zawodów
Uczestnictwo: udział biorą sympatycy strzelania dynamicznego
odpowiednie zezwolenia

w
posiadający

Konkurencja :

KARABINEK PRAKTYCZNY BOCZNEGO ZAPŁONU 24
1.

Broń : karabinek powtarzalny bocznego zapłonu.
brak ograniczeń dotyczących przyrządów celowniczych,
spustu ( musi bezpiecznie funkcjonować ), rodzaju kolby i kompensatorów.
Wszystkie elementy broni muszą być zgodne z prawem o broni. Otwarcie klasy
wymaga udziału minimum pięciu zawodników.
W trakcie trwania konkurencji nie wolno zmieniać broni lub jej zasadniczych części.

2.

Amunicja – 24 sztuki amunicji w kalibrze według punktu 1. Amunicja potrzebna do
każdej serii musi być ładowana 2 razy po 4 szt. Naboje lub załadowane magazynki
muszą znajdować się przy zawodniku – nie wolno odkładać ich na podłoże lub gdziekolwiek indziej.

3.

Sprzęt dodatkowy – Zawodnik może dysponować zapasowym magazynkiem i ewentualnie pokrowcem do niego.
Obowiązkowe jest stosowanie ochronników słuchu i okularów ochronnych.
Nie wolno używać optycznych urządzeń obserwacyjnych.

4. Tarcze – Tarcze IPSC, w ilości 3 szt. dla każdego zawodnika. Tarcze powinny być
ustawione na jednym poziomie i w równych odstępach. Ustawienie tarcz powinno być
identyczne dla każdego stanowiska strzeleckiego.

Tarcza IPSC
5. Linie ognia – Linie ognia powinny być w sposób wyraźny naniesione na podłoże.
Mogą być wykonane z przymocowanych do podłoża taśm lub listew drewnianych.
6. Komendy – Wszelkie komendy w trakcie trwania konkurencji wydaje sędzia
nadzorujący jej przebieg (Range Officer). Komendy są zgodne z przepisami IPSC.
7. Pomiar czasu – Do pomiaru czasu konkurencji służy timer IPSC i wszystkie
strzelania zaczyna się na jego sygnał. W przypadku uszkodzenia timera i
niemożliwości odczytania czasu, zawodnik ma prawo powtórzyć cały przebieg lub
jego część.
8.

Pozycje strzeleckie – W konkurencji przyjmuje się następujące pozycje:
a) Pozycja wyjściowa: stojąc, kolba karabinu znajduje się na wysokości pasa przy
biodrze. Przeładowana i zabezpieczona broń trzymana jest poziomo, z
wylotem lufy skierowanym w stronę kulochwytu. Zawodnik powinien włączyć
bezpiecznik i przyjąć tę pozycję natychmiast po przeładowaniu broni, bez
żadnych dodatkowych manewrów (np. mierzenia w stronę tarczy).
b) Pozycja strzelecka stojąc: swobodna, bez jakiejkolwiek podpory, obie nogi zawodnika mają kontakt z podłożem.
c) Pozycja strzelecka leżąc: zawodnik leży na podłożu w dowolny sposób.
d) Pozycja strzelecka siedząc: obydwa pośladki muszą dotykać podłoża.
e) Pozycja strzelecka klęcząc: jedno lub obydwa kolana dotykają podłoża, pośladki nie mogą mieć kontaktu z podłożem.
W momencie oddawania strzału, żadna część ciała zawodnika nie może znajdować się
przed płaszczyzną wylotu lufy lub dotykać podłoża za linią ognia. Za linię tę uważa
się bliższą zawodnika granicę jej oznaczenia.

9.

Przebieg konkurencji – Konkurencja powinna zostać omówiona przez sędziego na
początku zawodów. Później sędzia może omówić ją powtórnie, nie jest to jednak jego
obowiązkiem. Konkurencja składa się z trzech 8 – strzałowych serii, wykonywanych z
trzech odległości: 75, 65, i 50 m.
Serie wykonywane są z trzech odległości, w następujący sposób:
a) Odległość 75 m – cztery strzały do tarczy nr 1 w pozycji strzeleckiej stojąc,
doładowanie i kolejne cztery strzały do tej samej tarczy w pozycji strzeleckiej
leżąc; po ukończeniu serii – zapisanie jej czasu.

b) Odległość 65 m – cztery strzały do tarczy nr 2 w pozycji strzeleckiej stojąc,
doładowanie i kolejne cztery strzały do tej samej tarczy w pozycji strzeleckiej
siedząc; po ukończeniu serii – zapisanie jej czasu.
c) Odległość 50 m – cztery strzały do tarczy nr 3 w pozycji strzeleckiej stojąc,
doładowanie i kolejne cztery strzały do tej samej tarczy w pozycji strzeleckiej
klęcząc; po ukończeniu serii – zapisanie jej czasu.
Po zakończeniu strzelania następuje zapisanie ilości uzyskanych punktów.
Dopuszcza się przeprowadzenie konkurencji na strzelnicach nie spełniających
wymaganych długości osi, skracając dystanse strzelań. Dystanse te nie mogą jednak
być mniejsze, niż odpowiednio: 50, 40 i 30 m., a wyniki tych zawodów nie będą brane
pod uwagę w oficjalnym rankingu.
10.

Strzały próbne – Dozwolone są dwa strzały próbne do jednej tarczy z odległości
75 m.

11.

Punktacja i wyniki – Konkurencja oceniana jest w punktacji Virginia, czyli
przewidziana jest ściśle określona ilość strzałów oddawanych przez zawodnika.
Przestrzeliny w tarczy są oceniane według punktacji dla kategorii IPSC Minor:
strefa A – 5 pkt.,
strefa C – 3 pkt.,
strefa D – 1 pkt.
Należy odnotować czas każdej 8 – strzałowej serii i uzyskaną w niej punktację.
Wynikiem serii jest tzw. faktor, który powstaje przez podzielenie sumy punktów
uzyskanych w serii, przez czas jej trwania:

Suma punktów uzyskanych w serii
faktor = 
Czas trwania serii

Ostatecznym wynikiem konkurencji jest suma trzech faktorów wyliczonych z każdej z
trzech serii.
12. Bezpieczeństwo – W czasie trwania zawodów oraz w konkurencji, zawodników
obowiązują zasady bezpieczeństwa zgodne z przepisami IPSC, chyba że niniejszy
regulamin stanowi inaczej. Podczas trwania konkurencji należy zwrócić szczególną
uwagę na:
a) przenoszenie broni na terenie strzelnicy tylko lufą do góry z otwartym
zamkiem;
b) ładowanie do broni pierwszych naboi w serii tylko na stanowisku strzeleckim i
na komendę sędziego;
c) zakaz jakichkolwiek nieregulaminowych manewrów załadowaną bronią;
d) zachowanie bezpiecznego kierunku zwracania wylotu lufy broni;
e) niewysuwanie żadnej części ciała przed płaszczyznę wylotu lufy, w momencie
oddawania strzału;
f) kładzenie palca na języku spustowym tylko po skierowaniu broni w stronę
celu.
13. Kary – Od końcowego wyniku odejmuje się po 10 punktów (dwukrotną maksymalną
ilość możliwą do uzyskania jednym strzałem), w następujących przypadkach:

a) za każdy strzał oddany po przekroczeniu linii ognia (według punktu 8);
b) za każdy strzał oddany po podpowiedzi udzielonej przez inną osobę;
c) za każdą brakującą przestrzelinę w tarczy (tzw. miss);
d) za każdy strzał oddany do niewłaściwej tarczy, przy czym wartość uzyskanej
przestrzeliny jest doliczana do wyniku;
e) za każdy strzał oddany w niewłaściwej pozycji strzeleckiej;
f) za każdy strzał oddany ponad przewidzianą w konkurencji ilość, przy czym
odejmowana jest wartość najlepszej przestrzeliny uzyskanej w dodatkowo
ostrzelanej tarczy;
g) za nieostrzelanie (pominięcie) tarczy;
h) za każde podniesienie magazynka lub naboju upuszczonego w trakcie trwania
pomiaru czasu.
Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa karane jest dyskwalifikacją strzelca z
zawodów.
14. Problemy techniczne z bronią lub amunicją – Za wszelkiego rodzaju problemy z
bronią lub amunicją odpowiada zawodnik. W przypadku wystąpienia niewypału
dopuszcza się dodatkowe doładowanie broni w trakcie trwania konkurencji, pod
warunkiem że nastąpi ono po odstrzeleniu naboi znajdujących się w broni i będzie
wykonane w sposób bezpieczny.
15. Protesty – Zawodnik nie zgadzający się z orzeczeniem sędziego, może złożyć protest
bezpośrednio po zaistnieniu spornego zdarzenia (jeśli protest dotyczy uzyskanego
przez zawodnika wyniku, należy złożyć go przed podpisaniem metryczki). Protest
należy kierować do sędziego głównego, a jego decyzja jest ostateczna.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator:
1. zapewnia na strzelnicy, obok sportowej rywalizacji, możliwość przyjemnego spędzenia
czasu na świeżym powietrzu i w miłym towarzystwie
2. przewiduje dojazd uczestników na własny koszt,
3. zobowiązuje uczestników do przestrzegania zasad bezpieczeństwa ujętych w regulaminie
strzelnicy oraz ustaleń niniejszego regulaminu,
4. powoła jury, które rozstrzygać będzie wszelkie kwestie sporne,
5. określa opłatę startową w wysokości 15,00 zł. (piętnasciezłoty ) od konkurencji, którą
uiścić należy przy odbiorze metryki strzałowe,
6. nie zapewnia broni ani kul,
7. zawody odbędą się bez względu na pogodę
8. Wszelkie pytania związane z zawodami proszę kierować do Hetmana Bractwa Piotra
Kurek tel. 693 854 250

ZARZĄD BRACTWA KURKOWEGO
MIASTA RYBNIKA

