
Opis toru – z okazji  NARODOWEGO   ŚWIĘTA  NIEPODLEGŁOŚCI  

Husarz  3 GUN  13.11.2016r.

Minimalna łączna ilość strzałów na torze wynosi:     55

Na torze używa się  minimum:

Karabinu -  20 strz.;  Strzelby - 17 strz.;  Pistoletu - 18  strz.

Do ostrzelania przewidziane są następujące cele:

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

Płytki P1, P2, P3 – ilość:  5 szt.  broń: strzelba  amunicja: śrutowa

Tarcza IDPA(papierowa) – ilość:  3 szt.  broń:  pistolet/karabin  ilość trafień: 2 

Cel reaktywny IDPA/mini IDPA/LS – ilość: 5 szt.  broń:  karabin/pistolet  amunicja:  karab,/pistol.,  ilość trafień: 1

Cel MTS Drop –  1 cel bonusowy, tarcza IDPA(papierowa), broń: pistolet, amunicja: pistoletowa

Cel typu „KIWAK” (2 rzutki, płytka P3) broń:  strzelba   amunicja: śrutowa

„GWIAZDA” 5 płytek,  broń: strzelba  amunicja: śrutowa

Tarcza IDPA(papierowa) NS - nie strzelać!- każde trafienie 5 s kary

Popery i płytki NS – nie strzelać!  dwa popery w kolorze czerwonym, trzy płytki w kolorze czerwonym.

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 lub  A2  lub A3, trzymając karabin – kolba przy

ramieniu skierowana wylotem lufy w dół pod kątem ok. 45° do podłoża, z podpiętym magazynkiem, bez wprowadzonego

naboju do komory nabojowej, broń nie zabezpieczona. Strzelba znajduje się w UDB 1 lub UDB 2 (Urządzenie Do odkładania

Broni) z załadowanym magazynkiem, bez wprowadzonego naboju do komory nabojowej, zabezpieczona. Pistolet znajduje się w

kaburze z podpiętym magazynkiem bez wprowadzonego naboju do komory nabojowej, nie zabezpieczony. 

Procedura strzelania: 

Po  sygnale  startowym  należy  z  punktu  A1,  A3  oraz  z  punktu  A2  (z  za  przesłony z  wyznaczonego  okna)  ostrzelać  cele

reaktywne IDPA/LS -po jednym strzale w cel.  Po odłożeniu karabinu do UDB1 lub UDB2 i pobraniu strzelby z UDB1 lub

UDB2 z wyznaczonego obszaru ostrzelać płytki P1, P2, mini popery następnie z wyznaczonego obszaru ostrzelać mini popery

oraz  cel  typu  „kiwak”  i  „gwiazda”.  Po  odłożeniu  strzelby  do  UDB3  (Urządzenie  Do  odkładania  Broni)  z  pistoletu  z

wyznaczonego obszaru ostrzelać cele reaktywne IDPA/LS (po jednym strzale), tarcze IDPA (dwie przestrzeliny), popery, cel

bonusowy -  MTS Drop – po uruchomieniu, w ciągu dwóch sekund ostrzelać tarczę IDPA (dwie przestrzeliny -20s)

Uwagi dodatkowe: 

Kąty boczne ograniczone są do 90 stopni. Na torze można używać strzelby typu automat.  Tarcze papierowe IDPA można

ostrzelać z karabinu. Ostrzelanie płytek, poperów oraz urządzeń i przesłon na torze z karabinu skutkuje dyskwalifikacją. Na

torze obowiązuje maksymalny czas przebiegu zawodnika – 350s.  Obowiązuje regulamin LS (Liga  Sportera),  nie  ma klasy

sprzętowej: Sporter otwarta. W sytuacjach nie uwzględnionych w regulaminie LS mają zastosowanie przepisy IPSC.


