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REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH
“SHOOT OFF 2GUN”

1.Cel zawodów

Popularyzacja kultury fizycznej i sportu, w szczególności strzelectwa sportowego, doskonalenie umiejętności
strzeleckich, integracja środowiska strzeleckiego, wyłonienie w poszczególnych konkurencjach osób
posiadających największe umiejętności w zakresie strzelectwa sportowego.

2.Zasady ogólne

Zawody shoot off są przeprowadzane w konwencji zawodów pojedynkowych, w których zawodnicy rywalizują
między sobą parami. Na wstępie zostaną przeprowadzone eliminacje, polegające na strzeleniu przez
zawodników torów A i B. Zawodnicy zostaną sklasyfikowani zgodnie z najlepszym czasem przebiegu jednego z
przebiegów.

3.Zawodnicy

Do rywalizacji dopuszczeni są zawodnicy posiadający aktualną licencję PZSS.

4.Broń

Jako broń zawodnicy wykorzystują karabiny samopowtarzalne centralnego zapłonu, w tym PCC z dowolnymi
przyrządami celowniczymi z maksymalnym powiększeniem 1.1 oraz pistolety centralnego zapłonu. Dopuszcza
się używanie kolimatora na pistolecie.

5.Przebieg konkurencji

5.1.Karabin

Zawodnik startuje z karabinem równolegle do podłoża, kolba dotyka zawodnika na wysokości bioder.
Karabin jest załadowany, przeładowany i zabezpieczony.
Po sygnale startowym zawodnik ostrzeliwuje cele metalowe przeznaczone do ostrzelania z karabinu.
Następnie odkłada zabezpieczony karabin do UDB (karabin bez amunicji nie musi być zabezpieczony).
Odłożenie nie zabezpieczonego karabinu z amunicją powoduje dyskwalifikację (DQ)..
Magazynki ładujemy maksymalnie 10 nabojami. Cele metalowe można ustawić w odległości nie mniejszej
niż 41m od stanowiska strzeleckiego.
Strzał z karabinu do metalowych celów przeznaczonych do ostrzelania z pistoletu oznacza dyskwalifikację
(DQ) i opłatę karną 500 zł, oraz pokrycie szkód powstałych w wyniku tego działania.

5.2.Pistolet

Po odłożeniu karabinu do UDB, zawodnik dobywa pistolet z kabury lub pobiera z UDB (stolika). Pistolet w
chwili startu ma podpięty magazynek, pustą komorę nabojową i jest zabezpieczony (jeśli istnieje taka
możliwość). Zawodnik ostrzeliwuje 5 poperów, następnie wykonuje obowiązkowa zmianę magazynka i
ostrzeliwuje 6. poper ustawiony na zakładkę. Cele metalowe można ustawić w odległości nie mniejszej niż
8m od stanowiska strzeleckiego.
Pojedynek prowadzi się do 2 przegranych. W przypadku popełnienia przez obu zawodników błędów
proceduralnych uznaje się ich za pokonanych.
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6.Pary pojedynkowe

Pary pojedynkowe ustala się na podstawie wyników kwalifikacji, zgodnie ze schematem załącznika (Załącznik
A3: Tabela eliminacyjna zawodów pojedynkowych (shoot-off)).
Jeśli jest mniejsza ilość zawodników niż 16, miejsca nieobsadzone pozostają wolne, a zawodnicy czołówki mają
wolny los.

7.Sprzęt dodatkowy

Obowiązkowe jest stosowanie ochronników słuchu i okularów ochronnych.

8.Kary i dyskwalifikacje

Zgodnie z aktualnymi przepisami IPSC.

9. O wszelkich sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje Sędzia prowadzący konkurencję, a w
przypadku wystąpienia spraw spornych – Sędzia Główny, jego decyzja jest ostateczna.

10.Sprawy organizacyjne
10.1. rejestracja zawodników: w dniu zawodów, w godzinach 9:00 - 10:15
10.2. klasyfikacje do zawodów w godzinach 9:00 - 10:30
10.3. Pojedynki eliminacyjne od godziny 11:00
10.4. opłata startowa 50zł /zawodnik
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