
OPIS TORU HUSARZ 3 GUN ŻOŁNIERZOM WYKLĘTYM 04.03.2017r.

Minimalna łączna ilość strzałów na torze wynosi:     39
Na torze używa się  minimum:

Karabinu -  19 strz.;  Strzelby – 9  strz.;  Pistoletu - 11  strz.
Do ostrzelania przewidziane są następujące cele:

Mini Popery – ilość:  10 szt..  broń:  pistolet/strzelba  amunicja: pistoletowa/śrutowa

Tarcza IDPA(papierowa) – ilość:  7 szt.  broń:  pistolet/karabin  ilość trafień: 2 

Cel reaktywny IDPA – ilość: 1 szt.  broń:  karabin/pistolet  amunicja:  karab,/pistol.,  ilość trafień: 1

„GWIAZDA” 5 płytek,  broń: pistolet  amunicja: pistoletowa

Popery i tarcze IDPA NS – nie strzelać!  5 poperów w kolorze czerwonym, 5 tarcz IDPA papier. oznaczonych NS.

Wyposażenie na torze:

Urządzenie do Odkładania Broni UDB 3 – broń: strzelba ; lufa w dół w kierunku ziemi, w przypadku 

naboju w komorze nabojowej lub magazynku - broń zabezpieczona! Urządzenie do Odkładania Broni  

UDB1 lub UDB2 -  broń: karabin/strzelba; lufa w „dół” w przypadku naboju w komorze nabojowej lub 

magazynku – broń zabezpieczona !

Pozycja startowa i położenie broni:  

Zawodnik stoi skierowany w kierunku głównego kulochwytu w punkcie  A1, trzymając karabin – kolba

przy biodrze, z podpiętym magazynkiem, bez wprowadzonego naboju do komory nabojowej, broń nie

zabezpieczona.  Strzelba  znajduje  się  w  UDB  1 lub  UDB  2 z  załadowanym  magazynkiem,  bez

wprowadzonego  naboju  do  komory  nabojowej,  zabezpieczona.  Pistolet  znajduje  się  w  kaburze  z

podpiętym magazynkiem bez wprowadzonego naboju do komory nabojowej,  zabezpieczony. 

Procedura strzelania: 

Po sygnale startowym należy z punktu A1 zza barykady Viking tactics ostrzelać z karabinu cel reaktywny

IDPA  -po  jednym  strzale  w  cel  z  każdego  otworu  barykady,  a  następnie  przemieszczając  się  po

wyznaczonym obszarze ostrzelać w ruchu tarcze papierowe IDPA po dwa strzały na tarczę. Po odłożeniu

karabinu do UDB1 lub UDB2 i pobraniu strzelby z UDB1 lub UDB2 z wyznaczonego obszaru ostrzelać w

ruchu mini  popery.  Po odłożeniu strzelby do UDB3 (Urządzenie  Do odkładania Broni)  z  pistoletu z

wyznaczonego  obszaru  ostrzelać  w  ruchu  cel  reaktywny  IDPA  (po  jednym  strzale),  tarcze  IDPA

papierowe (dwie przestrzeliny), poper oraz „gwiazdę”

Uwagi dodatkowe: 

Kąty boczne ograniczone są do 90 stopni. Na torze można używać strzelby typu automat.  Ostrzelanie

poperów z karabinu skutkuje dyskwalifikacją. Obowiązuje regulamin LS (Liga Sportera). Ostrzelanie celi

nie będąc w ruch skutkuje karą proceduralną za każdy strzał.


