
1. Pistolet centralnego zapłonu Tor 1

Ilość strzałów: 12+ (nielimitowana).

Broń:  Pistolet  centralnego  zapłonu  z  dowolnymi  przyrządami  celowniczymi  w kalibrze  do
11,43mm.

Przebieg  konkurencji:  Zawodnik  stoi  tyłem do tarcz,  w postawie  swobodnej,  rozładowany
pistolet w kaburze, co najmniej dwa magazynki, każdy załadowany co najmniej sześcioma
nabojami w ładownicach. 

Po  sygnale  timera  zawodnik  obraca  się  o  180  stopni,  dobywa  i  ładuje  broń,  oddaje  co
najmniej  dwa strzały do każdej  z 3 tarcz IPSC, przeładowuje  broń i  ponownie  oddaje co
najmniej dwa strzały do każdej z 3 tarcz IPSC.

2. Pistolet centralnego zapłonu Tor 2
 
Ilość strzałów: 13+ (nielimitowana).

Broń:  Pistolet  centralnego  zapłonu  z  dowolnymi  przyrządami  celowniczymi  w kalibrze  do
11,43mm.

Przebieg konkurencji: Zawodnik w postawie swobodnej, przodem do celów składających się z
celu  metalowego,  kończącego  przebieg  ustawionego  na  wprost  zawodnika,  oraz  2  grup
składających  się  z  6  celów  metalowych,  odpowiednio  po  jego  prawej  i  lewej  stronie.
Rozładowany  pistolet  w  kaburze,  dowolna  ilość  magazynków,  z  dowolną  ilością  naboi  w
ładownicach.

Po sygnale timera zawodnik dobywa i ładuje broń, ostrzeliwuje co najmniej raz każdy cel z
jednej grupy (prawej lub lewej), zmienia magazynek, co najmniej raz ostrzeliwuje każdy cel z
drugiej grupy, po czym może ponownie ostrzelać nieprzewrócone cele w dowolnej kolejności,
z wyjątkiem celu środkowego, który ma zostać ostrzelany jako ostatni – kończący przebieg.

3. Karabin centralnego zapłonu na czas.

Ilość strzałów: 10 (limitowana).

Broń:  Karabin  centralnego  zapłonu  o  kalibrze  do  7,62  mm  z  dowolnymi  przyrządami
celowniczymi,  bez  powiększenia  (dopuszczone  lunety,  tylko  jeśli  powiększenie  może być
ustawione na 1x).

Przebieg konkurencji: Zawodnik stoi za stolikiem, w postawie swobodnej, rozładowana broń i
jeden magazynek zaladowany 10ma nabojami leżą na stoliku.

Po sygnale timera zawodnik ładuje broń i oddaje 10 strzałów do 1 tarczy NT 23P.

4. Strzelba gładkolufowa powtarzalna.

Ilość strzałów: 8 (limitowana).

Broń:  dowolna  strzelba gładkolufowa,  z  wyłączeniem samopowtarzalnych,  o  kalibrze max
12ga, dowolne przyrządy celownicze. Amunicja: śrut max 28g.

Przebieg konkurencji: Zawodnik stoi za stolikiem, w postawie swobodnej, rozładowana broń i
oraz ew.  rozładowany magazynek leżą na stoliku.  8 sztuk amunicji  w ładownicah lub  na
stoliku, przy czym amunicja nie może znajdować się w ładownicach na broni. Po sygnale
timera zawodnik ładuje broń i w dowolnej kolejności ostrzeliwuje każdy z celów reaktywnych:
pięć 'lizaków' gwiazdy i trzy poppery.


