Regulamin zawodów PRECISION RIFLE by BRASS

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Organizatorem zawodów jest Gorzowskie Towarzystwo Strzeleckie B.R.A.S.S
1.2. Zawody zostaną przeprowadzone w dniu 05.06.2022 r. na strzelnicy Gorzowskiego Towarzystwa
Strzeleckiego B.R.A.S.S. w Racławiu koło Gorzowa Wlkp..
Wpisowe: 120 pln. W cenie wpisowego, posiłek regeneracyjny w dniu zawodów.
1.3 Broń: – Karabiny centralnego zapłonu powtarzalny lub samopowtarzalny w kalibrach:
.223/5,56x45, 308 Win.
Dwie klasy sprzętowe: REPETIER i SEMI-AUTO. Utworzenie klasy nastąpi przy minimalnej ilości 5
zawodników.
1.4 W zawodach uczestniczyć zawodnicy posiadający stosowne pozwolenia w zakresie posiadania
broni palnej, które zarejestrowały się w wyznaczonym terminie i opłaciły wpisowe.
2. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
2.1 Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu strzelnicy i regulaminu zawodów .
2.2 Wszystkie osoby uczestniczące w zawodach są zobowiązane do używania środków ochrony
wzroku i słuchu podczas wykonywania strzelań.
2.3 Każdą broń w czasie zawodów należy przenosić rozładowaną tzn.:
– bez wprowadzonego naboju do komory nabojowej broni;
– bez podpiętego magazynka,
– z lufą skierowaną w górę lub w dół,
– zawsze z zamkiem w tylnym położeniu lub włożoną flagą bezpieczeństwa w komorę nabojową.
– broń można także przenosić w futerałach lub pokrowcach.
Kontrolę broni można przeprowadzać w strefie bezpieczeństwa. Do strefy bezpieczeństwa nie wolno
wnosić amunicji pod groźbą dyskwalifikacji.
2.4 Broń zabezpieczona – broń, w której nastawne bezpieczniki inne niż chwytowe są włączone.
2.5 Broń rozładowana – broń, w której komora nabojowa jest pusta oraz nie jest do niej podłączony
magazynek.
3. BROŃ I WYPOSAŻENIE ZAWODNIKA
3.1 Obowiązkowe minimalne wyposażenie zawodnika na czas zawodów:
– broń
– ochrona wzroku i słuchu
– ilość maksymalna amunicji 50 sztuk. Minimalna ilość amunicji do wykonania wszystkich zadań – 30
szt.

3.2 Używana broń musi być sprawna.
3.3 W czasie całych zawodów zawodnik musi korzystać z tej samej broni.
3.4 Amunicja: Całkowity zakaz używania amunicji smugowej, przeciwpancernej, zapalającej i innej
niedozwolonej do strzelań sportowych.
3.5 Zawodni przed na pierwszy tor stawia się z całym wyposażeniem i amunicją niezbędną do
realizacji zadań strzeleckich. Wyposażenie jest wpisywane przez sędziego do metryczki, którą
zawodnik przekazuje obsadom sędziowskim na kolejnych torach. Brak jakiejkolwiek części
wyposażenia będzie karany odjęciem 2 punktów od wyniku końcowego.
3.8 Każdy element wyposażenia pozostawiony na torze strzeleckim przez zawodnika i nie odzyskany
przez niego w czasie przebiegu toru zostaje uznany za utracony i nie będzie mógł być użyty w
dalszych konkurencjach.
4. TORY STRZELECKIE I SPOSÓB OCENIANIA
4.1 czas wykonania zadania jest ograniczony do 150 sekund.
4.2 O zadaniu do wykonania zawodnik zostanie poinformowany przez sędziego przez startem.
4.3 Rodzaje celów– cele metalowe
4.4 Wynik zawodnika na torze wyrażony jako suma punktów uzyskanych za trafienia celów.
4.5 Do wyniku dodaje się punkty będąca ilością pozostałej amunicji z ilości 50 sztuk.
4.6 Jeżeli zawodnik nie przystąpi do danego toru na zawodach, wówczas uzyskuje on na nim wynik 0
punktów.
4.7 Dokładne opisy torów zostaną przedstawione zawodnikom w dniu zawodów. Dystanse na
których będą ustawione cele od 75 m do 500 m. 5.
DYSKWALIFIKACJA (DQ)
5.1 Każdorazowo po orzeknięciu dyskwalifikacji wymagane jest zatwierdzenie tego werdyktu przez
Sędziego Głównego Zawodów.
5.2 Celowe pozbycie się przez zawodnika ochronników wzroku lub słuchu podczas trwania przebiegu
zawsze będzie skutkowało dyskwalifikacją na danym torze.
5.3 Dyskwalifikacja zawsze jest orzekana w przypadku naruszenia przez zawodnika zasad
bezpieczeństwa, a w szczególności:
– przenoszenia broni załadowanej i niezgodnie z przepisami niniejszego regulaminu poza
wykonywaniem zadania strzeleckiego
- Posługiwania się bronią poza okresem przebywania w SB lub na torze pod bezpośrednim nadzorem
sędziego i wykonywania wydanych przez niego komend,
– złamanie kątów bezpieczeństwa tj. prawo lewo 90 stopni oraz powyżej wierzchołka kulochwytów
głównych i bocznych,
– przypadkowy strzał nie spowodowany awarią broni, Awarię potwierdza Sędzia Główny Zawodów
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1 Jeżeli w trakcie zawodów powstanie jakakolwiek wątpliwość lub sytuacja nieopisana w
regulaminie, głos rozstrzygający i ostateczny należy zawsze do Sędziego Głównego Zawodów.
6.2 Zawody zostaną rozegrane bez względu na panujące warunki hydrometeorologiczne.
6.3 Zawodnicy startują w zawodach na własną odpowiedzialność.
6.4 W przypadku rejestracji i wniesienia opłaty startowej zawodnikowi, który rezygnuje ze startu nie
przysługuje jej zwrot.
6.5. Polityka prywatności: Startujący oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 833 z 2000 r. z późn. zmianami) przez Gorzowskie Towarzystwo
Strzeleckie B.R.A.S.S., od momentu wysłania rejestracji w celach organizacyjnych zawodów
strzeleckich MID RANGE by BRASS.

