NAZWA TORU
LICZBA I RODZAJ CELÓW

ILOŚĆ STRZAŁÓW
POZYCJA STARTOWA
KONDYCJA BRONI
WYMAGANIA DOTYCZĄCE BRONI

AMUNICJA I SPOSÓB ŁADOWANIA

SYGNAŁ STARTOWY
PRZEBIEG STARTU

PUNKTACJA

KĄTY BEZPIECZEŃSTWA

"2 BARRELS"
KARABIN SPORTOWY I PISTOLET CENTRALNEGO ZAPŁONU
Biatlonki stalowe 5 szt
Tarcze IDPA 3 szt
Tarcza NO SHOOT 1 szt
Ograniczona ‐ karabin 5, pistolet 6
Stojąc w wyznaczonym miejscu
Karabin ‐ rozładowany z pustą komorą i otwartym zamkiem na stole
Pistolet ‐ rozładowany z pustą komorą i otwartym zamkiem na stole
Karabin powtarzalny bocznego zapłonu z mechanicznymi przyrządami
celowniczymi jednostrzałowy lub z magazynkiem.
Pistolet centralnego zapłonu z mechanicznymi przyrządami celowniczymi.
Karabin ‐ amunicja bocznego zapłonu kal. 5,6 mm
Pistolet ‐ amunicja centralnego zapłonu w kalibrze do 12 mm.
Magazynek do pistoletu załadowany 6 nabojami leży na stole.
Magazynek do karabinu załadowany 5 nabojami leży na stole lub amunicja
leży luzem na stole.
Sygnał dźwiękowy timera.
Po sygnale startu zawodnik bierze karabin, podpina magazynek (lub
ładuje nabój), ostrzeliwuje 5 biatlonek, następnie wyjmuje magazynek i
odkłada karabin z otwartym zamkiem na stół lufą w stronę kulochwytu,
bierze pistolet i magazynek, ładuje pistolet i ostrzeliwuje cele papierowe
dwukrotnie każdy.
Decyduje czas pokonania toru plus sekundy karne:
Cele metalowe: +5s za każdy nie położony cel
Cele papierowe: pola A +0s, C +1s, D +3s, miss +5s, no shoot +5s.
Nieostrzelanie celu: +5s + kara za miss
Procedura za niewłaściwy przebieg toru: +5s za każdy strzał niezgodnie z
przebiegiem.
Maksymalny kąt odchylenia w kierunku lewo, prawo wynosi
90 stopni mierzony od przodu zawodnika ustawionego
dokładnie w kierunku środka strzelnicy (kulochwytu). Kąt
pionowy ograniczony jest wysokością kulochwytu.
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"HIT THE LAST"
STRZELBA GŁADKOLUFOWA I PISTOLET CENTRALNEGO ZAPŁONU
Płytki stalowe 5 szt
Tarcze IDPA 3 szt
Tarcza NO SHOOT 1 szt
Cel bonusowy
Ograniczona ‐ strzelba 5, pistolet max 10
Stojąc w wyznaczonym miejscu
Strzelba ‐ załadowana 5 nabojami z pustą komorą
Pistolet ‐ rozładowany z pustą komorą i otwartym zamkiem na stole
Strzelba gładkolufowa powtarzalna typu pump‐action z mechanicznymi
przyrządami celowniczymi.
Pistolet centralnego zapłonu z mechanicznymi przyrządami celowniczymi.
Strzelba ‐ amunicja kaliber wag. 12 (śrut typu skeet/trap)
Pistolet ‐ amunicja centralnego zapłonu w kalibrze do 12 mm.
Strzelbę ładujemy przed startem 5 nabojami pod nadzorem sędziego.
Magazynek do pistoletu załadowany max 10 nabojami leży na stole.
Sygnał dźwiękowy timera.
Zawodnik w pozycji gotowości z załadowaną strzelbą w rękach z lufą pod
kątem 45 stopni w dół i kolbą opartą na biodrze. Po sygnale startu
zawodnik przeładowuje strzelbę i ostrzeliwuje cele metalowe, następnie
odkłada rozładowaną strzelbę z otwartym zamkiem na stół lufą w stronę
kulochwytu, bierze pistolet i magazynek, ładuje pistolet i ostrzeliwuje cele
papierowe dwukrotnie każdy. Po ostrzelaniu celów papierowych jako
ostatni może (nie musi) ostrzelać cel bonusowy.
Decyduje czas pokonania toru plus sekundy karne:
Cele metalowe: +5s za każdy nie położony cel
Cele papierowe: pola A +0s, C +1s, D +3s, miss +5s, no shoot +5s.
Nieostrzelanie celu: +5s + kara za miss
Procedura za niewłaściwy przebieg toru: +5s za każdy strzał niezgodnie z
przebiegiem.
Trafienie celu bonusowego: ‐ 10s
Maksymalny kąt odchylenia w kierunku lewo, prawo wynosi
90 stopni mierzony od przodu zawodnika ustawionego
dokładnie w kierunku środka strzelnicy (kulochwytu). Kąt
pionowy ograniczony jest wysokością kulochwytu.
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"FAST TEN PLUS"
PISTOLET CENTRALNEGO ZAPŁONU I KARABIN CENTRALNEGO ZAPŁONU
Tarcze IDPA 5 szt
Tarcza NO SHOOT 2 szt
Cel bonusowy
Ograniczona ‐ karabin max 7, pistolet 5
Stojąc w wyznaczonym miejscu
Karabin ‐ rozładowany z pustą komorą na stole
Pistolet ‐ rozładowany z pustą komorą i otwartym zamkiem na stole
Karabin centralnego zapłonu z dowolnymi przyrządami celowniczymi.
Przyrządy optyczne o max powiększeniu 1x.
Pistolet centralnego zapłonu z mechanicznymi przyrządami celowniczymi.
Karabin ‐ amunicja centralnego zapłonu w kalibrze do 12 mm.
Pistolet ‐ amunicja centralnego zapłonu w kalibrze do 12 mm.
Magazynek do pistoletu załadowany 5 nabojami leży na stole.
Magazynek do karabinu załadowany max 7 nabojami leży na stole.
Sygnał dźwiękowy timera.
Po sygnale startu zawodnik bierze pistolet i magazynek, ładuje pistolet i
ostrzeliwuje cele papierowe po jednym strzale każdy, następnie odpina
magazynek i odkłada rozładowany pistolet z otwartym zamkiem na stół
lufą w stronę kulochwytu, bierze karabin i magazynek, ładuje karabin i
ostrzeliwuje cele papierowe po jednym strzale każdy. Po ostrzelaniu
celów papierowych jako ostatni może (nie musi) ostrzelać cel bonusowy.
Decyduje czas pokonania toru plus sekundy karne:
Cele papierowe: pola A +0s, C +1s, D +3s, miss +5s, no shoot +5s.
Nieostrzelanie celu: +5s + kara za miss
Procedura za niewłaściwy przebieg toru: +5s za każdy strzał niezgodnie z
przebiegiem.
Trafienie celu bonusowego: ‐ 10s
Maksymalny kąt odchylenia w kierunku lewo, prawo wynosi
90 stopni mierzony od przodu zawodnika ustawionego
dokładnie w kierunku środka strzelnicy (kulochwytu). Kąt
pionowy ograniczony jest wysokością kulochwytu.
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"STAR & STEEL"
STRZELBA GŁADKOLUFOWA I PISTOLET CENTRALNEGO ZAPŁONU
Gwiazda Texasu – 5 celi stalowych
Tarcze IDPA 2 szt
Tarcza NO SHOOT 1 szt
Gong
Ograniczona ‐ strzelba 5, pistolet 5
Stojąc w wyznaczonym miejscu
Strzelba ‐ załadowana 5 nabojami z pustą komorą
Pistolet ‐ rozładowany z pustą komorą i otwartym zamkiem na stole
Strzelba gładkolufowa powtarzalna typu pump‐action z mechanicznymi
przyrządami celowniczymi.
Pistolet centralnego zapłonu z mechanicznymi przyrządami celowniczymi.
Strzelba ‐ amunicja kaliber wag. 12 (śrut typu skeet/trap)
Pistolet ‐ amunicja centralnego zapłonu w kalibrze do 12 mm.
Strzelbę ładujemy przed startem 5 nabojami pod nadzorem sędziego.
Magazynek do pistoletu załadowany 5 nabojami leży na stole.
Sygnał dźwiękowy timera.
Zawodnik w pozycji gotowości z załadowaną strzelbą w rękach z lufą pod
kątem 45 stopni w dół i kolbą opartą na biodrze. Po sygnale startu
zawodnik przeładowuje strzelbę i ostrzeliwuje gwiazdę, następnie odkłada
rozładowaną strzelbę z otwartym zamkiem na stół lufą w stronę
kulochwytu, bierze pistolet i magazynek, ładuje pistolet i ostrzeliwuje cele
papierowe dwukrotnie każdy. Ostatni strzał oddaje w gong.
Decyduje czas pokonania toru plus sekundy karne:
Cele metalowe: +5s za każdy miss
Cele papierowe: pola A +0s, C +1s, D +3s, miss +5s, no shoot +5s
Gong: +10s za miss
Nieostrzelanie celu: +5s +kara za miss
Procedura za niewłaściwy przebieg toru: +5s za każdy strzał niezgodnie z
przebiegiem.
Maksymalny kąt odchylenia w kierunku lewo, prawo wynosi
90 stopni mierzony od przodu zawodnika ustawionego
dokładnie w kierunku środka strzelnicy (kulochwytu). Kąt
pionowy ograniczony jest wysokością kulochwytu.

