PROGRAM ZAWODÓW – POJEDYNKI
ZAPISY I OPŁ ATA NA POJEDYNKI PISTOLET I KARABIN TYLKO MAILOWO do 03.12.2021 GODZ.18.00

P1. Pojedynek pistoletowy Standard
Regulamin pojedynku strzeleckiego:
Cele 5x blacha i 1x poper.
Cele ustawione symetrycznie do osi strzelania, popery w ś rodku.
Odległ oś ć do celu pistolet 10 m
Iloś ć amunicji nieograniczona.
Iloś ć amunicji w magazynku nieograniczona
Pierwsze pary strzeleckie dobierane są drogą losowania. Dalej idą drabinki.
Lub każ dy z każ dym, w zależ noś ci od iloś ci startują cych.
Zwycię zca przechodzi do nastę pnego pojedynku w drabince o „zł oto”.
Przegrani idą do drabinki baraż owej i walczą o „brą z”.
Przegrana w pierwszym pojedynku, nie odbiera szansy na medal.
Minimalna iloś ć pojedynków – 2
Maksymalna iloś ć pojedynków w zależ noś ci od iloś ci startują cych.
Procedura strzelania:
Para zawodników staje na stanowisku strzeleckim zgodnie z losowaniem. Pierwszy z pary po lewej
stronie. Broń z podpię tym magazynkiem NIE PRZEŁ ADOWANA w kaburze lub na UDB – stoliku.
Magazynki zał adowane w ł adownicach lub na UDB – stoliku. Na znak sę dziego, dobywają broń ,
przeł adowują i ostrzeliwują 5 celów – blachy – dowolną iloś cią amunicji. Po strą ceniu wszystkich
blach, obowią zkowa wymiana magazynka i ostrzał popera. Popery ustawione tak, ż e przewrócone
zachodzą
na
siebie
jeden
na
drugi.
Poper
pierwszy
na
ziemi
wygrywa.
Ł adowanie magazynków przed wyznaczonym czasem strzelania w wyznaczonej strefie, pod
nadzorem sę dziego.
Postawa swobodna, rę ce opuszczone wzduż tuł owia.

P2. Pojedynek karabinowy.
Tylko mechaniczne przyrzą dy celownicze. Nie rozdzielamy na klasy reperier i semi-auto.
Regulamin pojedynku strzeleckiego:
Cele 5x poper mini na 100m, 1x poper ś redni - finał owy na 100m
Cele ustawione symetrycznie do osi strzelania, popery finał owe w ś rodku.
Iloś ć amunicji nieograniczona.
Iloś ć amunicji w magazynku semi-auto nieograniczona, repetier 5 szt.
Pierwsze pary strzeleckie dobierane są drogą losowania. Dalej idą drabinki.
Lub każ dy z każ dym, w zależ noś ci od iloś ci startują cych.
Zwycię zca przechodzi do nastę pnego pojedynku w drabince o „zł oto”.
Przegrani idą do drabinki baraż owej i walczą o „brą z”.
Przegrana w pierwszym pojedynku, nie odbiera szansy na medal.
Minimalna iloś ć pojedynków – 2
Maksymalna iloś ć pojedynków w zależ noś ci od iloś ci startują cych.

Procedura strzelania:
Para zawodników kł adzie się na stanowisku strzeleckim zgodnie z losowaniem. Pierwszy z pary po
lewej stronie. Broń z podpię tym magazynkiem NIE PRZEŁ ADOWANA na stanowisku. Magazynki
zał adowane – na stanowisku. Na znak sę dziego, zawodnicy przeł adowują i ostrzeliwują 5 celów –
poper std – dowolną iloś cią amunicji. Po strą ceniu 5 poperów zawodnicy rozł adowują broń .
Przechodzą z rozł adowaną bronią (lufa w kierunku celu) na stanowisko ś rodkowe. Ł adują broń i
ostrzeliwują popery finał owe z postawy stoją cej. Popery finał owe ustawione tak, ż e przewrócone
zachodzą
na
siebie
jeden
na
drugi.
Poper
pierwszy
na
ziemi
wygrywa.
Ł adowanie magazynków przed wyznaczonym czasem strzelania w wyznaczonej strefie, pod
nadzorem sę dziego.
Postawa leż ą ca + stoją ca.

Zamanie zasad bezpieczeń stwa dyskwalifikacja.

Wejś cie na oś z podpię tym magazynkiem, nabojem lub atrapą w komorze – dyskwalifikacja.
Zawodnik otrzymują cy karę automatycznie przegrywa pojedynek.
Rejestracja do pojedynków tylko elektroniczna (musimy wcześ niej przygotować listy startowe), na
adres 7.5x55swis@gmail.com ł ą cznie z OPŁ ATĄ STARTOWĄ przelewem na konto Klubu BNP
PARIBAS 49 1600 1462 1897 5891 5000 0001 . Po otrzymaniu przelewu zawodnik zostaje wpisany na
listę startową . Losowanie par odbę dzie się w czwartek 02.12.2021 godz 18.00. Pojedynki karabinowe
rozpoczynamy o 8.00. Brak zawodnika po wywoł aniu do pojedynku jest jednoznaczny z przegraną
walkowerem.

POJEDYNEK KARABINOWY IDZIE JAKO PIERWSZY.
POTEM PISTOLETOWY.
O 10.00 ZACZYNAJĄ SIĘ ZAWODY TARCZOWE. KONIECZNA DYSCYPLINA CZASOWA, DZIEŃ KRÓTKI
A SRZELAJĄCYCH DO ZALICZENIA OSOBOSTARTÓW MOŻ E BYĆ DUŻ O.
NO I MIKOŁ AJ BĘ DZIE NAS OBSERWOWAŁ.
TAKŻ E ZACHOWUJCIE SIĘ .
OBOWIĄZKOWE OKULARY OCHRONNE NA CAŁ EJ OSI, DLA ZAWODNIKÓW I PUBLICZNOŚ CI.
Reszta jak na zawodach tarczowych.

