REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH
FAST-TAC Challenge 2021
I.CEL ZAWODÓW
1.Integracja członków klubów strzeleckich i sympatyków strzelectwa sportowego.
2.Popularyzacja sportu strzeleckiego.
3.Doskonalenie umiejętności strzeleckich.
4.Rywalizacja sportowa.
II.ORGANIZATOR ZAWODÓW
1.Klub Strzelectwa Sportowego i Historycznego CLUB 308, Białystok
III. CZAS I MIEJSCE ZAWODÓW
Cykl zawodów „FAST TAC CHALLENGE 2021” trwają od 13.03.2021 do 31.12.2021 roku. Są
podzielone są na 10 miesięcznych edycji oraz edycję finałową. Edycja finałowa odbędzie się w
GRUDNIU 2021.
Rozpoczęcie zawodów (I edycja) 13.03.2021 o godz. 10.00. Każda kolejna edycja miesięczna
(począwszy od drugiej) rozpoczyna się z początkiem miesiąca kalendarzowego i trwa pełny miesiąc.
Edycje można rozgrywać w godzinach pracy strzelnicy BIELSK PODLASKI
Miejsce: Strzelnica BIELSK PODLASKI
lokalizacja Google: https://goo.gl/maps/pUNV6bB7Q2DwYw6z5 .
IV.KONKURENCJE
Konkurencja – pistolet dynamiczny, karabin dynamiczny, strzelba gładkolufowa
Broń: pistolet centralnego zapłonu, karabin centralnego zapłonu, strzelba gładkolufowa
Tarcze: metalowe cele reaktywne – poppery, płytki oraz lizaki obrotowe
Odległość : pistolet 8m, strzelba gładkolufowa 15m, karabin 25m
Ilość strzałów (minimalna): pistolet 5, karabin 5, strzelba gładkolufowa 5
Opis strzelania:
Strzelec staje w wyznaczonym miejscu. Cele pistoletowe (płytki metalowe) umieszczone w
odległości 8m od zawodnika, cele strzelbowe (poppery) umieszczone w odległości 15m od
zawodnika, cele karabinowe (lizaki obrotowe) umieszczone w odległości 25m od zawodnika.

Karabin – broń na pasie nośnym, magazynek w broni załadowany 4 nabojami, kolejne magazynki w
ładownicach załadowane 4 nabojami. Broń bez naboju w komorze.
Pistolet - broń w kaburze, magazynek w broni załadowany 4 nabojami, kolejne magazynki w
ładownicach załadowane 4 nabojami. Broń bez naboju w komorze.
Strzelba gładkolufowa załadowana 4 nabojami w UDB, kolejne naboje w ładownicach.
Strzelanie konkurencji odbywa się w jednym ciągu. Strzelec rozpoczyna konkurencję z karabinem w
postawie LOW READY. Na sygnał timera strzelec wprowadza nabój do komory (przeładowując bądź
zrzucając zamek) i ostrzeliwuje 5 celów karabinowych (lizaki) w dowolnej kolejności (przy
ostrzeliwaniu konieczna zmiana magazynka). Po ostrzelaniu celów karabinowych strzelec pobiera z
UDB strzelbę, wprowadza nabój do komory i ostrzeliwuje 5 celów strzelbowych (poppery) w
dowolnej kolejności (przy ostrzeliwaniu konieczna doładowanie). Po ostrzelaniu popperow strzelec
odkłada strzelbę do UDB, dobywa pistolet z kabury, wprowadza nabój do komory (przeładowując
bądź zrzucając zamek) i ostrzeliwuje 5 celów pistoletowych (płytki) w dowolnej kolejności (przy
ostrzeliwaniu konieczna zmiana magazynka).

WYMAGANE JEST POSIADANIE PRZEZ ZAWODNIKA PASA NOŚNEGO DO KARABINU!
Pociski karabinowe wyłącznie z miękkim rdzeniem ołowianym!
Amunicja do strzelny wyłącznie śrutowa – skeet/trap
W przypadku nie reagowanie na komendę STOP – dyskwalifikacja zawodnika.
Każdy zawodnik po odstrzelaniu na stanowisku ma obowiązek odłączyć magazynek, sprawdzić
komorę nabojową.

V.BROŃ I AMUNICJA
Pistolet centralnego zapłonu z dowolnymi przyrządami celowniczymi (maksymalne powiększenie x3).
Karabin centralnego zapłonu z dowolnymi przyrządami celowniczymi (maksymalne powiększenie x3).
Strzelba gładkolufowa WYŁĄCZNIE POWTARZALNA.
Magazynki (pistolet, strzelba, karabin) ładowane maksymalnie CZTEREMA nabojami. Ilość
magazynków dowolna. Strzelba gładkolufowa może być doładowywana w dowolnym momencie do
maksymalnej ilości 4 sztuk amunicji w magazynku.
Broń i amunicja własna dopuszczona tylko zgodna z formułą zawodów.
VI. PUNKTACJA ZAWODÓW
Brak strzałów próbnych.
Punktacja opiera się na zasadzie Time Plus. Wynik składa się z czasu uzyskanego na torze oraz
dodanych do niego kar (wyrażonych w sekundach). Kary nakładane są w następujący sposób:
a. Nietrafienie celu (MISS) - 5 sekund
b. Kara proceduralna (trafienie celu z broni do tego nie przeznaczonej) - 10 sekund
Czas uzyskany przez zawodnika na torze wyrażony w sekundach, przelicza się na procenty w
stosunku do najlepszego wyniku, w jego klasie, który jako punkt odniesienia wynosi 100%. Wynik
procentowy oznacza ilość uzyskanych na danym torze punktów. Np. jeżeli zawodnik X uzyskał na
danym torze wynik 60 sekund a zawodnik Y uzyskał 50 sekund wówczas zawodnik Y uzyskał 100% 100 punktów, a zawodnik X uzyskał 83,3% - 83,3 punkty. Edycję miesięczną wygrywa zawodnik który
uzyska najwięcej punktów.
Aby wziąć udział w klasyfikacji generalnej zawodnik musi wziąć udział w minimum OŚMIU sesjach
miesięcznych. W klasyfikacji generalnej (rocznej) bierze się pod uwagę SUMĘ dziesięciu wyników z
klasyfikacji miesięcznych. Dziesięciu zawodników z największymi sumami oraz biorący udział w co
najmniej ośmiu sesjach miesięcznych startują w końcowym pojedynku (sesji finałowej), w którym
wyłonieni zostaną zwycięzcy klasyfikacji generalnej.
Jeśli zawodnik nie startował w danym miesiącu jego wynik punktowy z edycji miesięcznej = 0
Podczas sesji finałowej każdy finalista wystartuje w 3 próbach z których wynik będzie sumą
uzyskanych wyników (czasów). Zawodnik z największym wynikiem (sumą) zostanie zwycięzcą w
klasyfikacji generalnej. Wyniki w sesji finałowej także liczone są według zasady Time Plus
VII. NAGRODY (w klasyfikacji generalnej)
Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe i puchary dla zawodników, którzy zajmą trzy pierwsze
miejsca w klasyfikacji generalnej oraz pamiątkowe dyplomy i upominki dla zawodników, którzy zajmą
miejsca 4 - 10.
VIII. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia do zawodów odbywają się telefonicznie – 668 67 67 15, za pośrednictwem maila
shootingclub308@gmail.com , lub strony Facebook – https://fb.me/fasttacchallenge (Fast-Tac
Challenge)

IX. ZASADY FINANSOWANIA
Przed przystąpienia do zawodów każdy strzelec wpłaca startowe w wysokości 50,00 zł od
konkurencji (plus opłata za wejście na strzelnicę). Startowe zawodnicy pokrywają ze środków
własnych.
Wynik miesięcznej edycji można poprawiać wielokrotnie w ramach jednego wpisowego. Warunkiem
jest JEDNO podejście dziennie.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z powyższym regulaminem, regulaminem strzelnicy oraz w
oparciu o przepisy PZSS. Ochronniki słuchu obowiązują każdego strzelca. Do strzelania może być
dopuszczona osoba posiadająca patent strzelecki i zapoznana z przepisami b.h.p. i regulaminem
strzelnicy. Podczas zawodów nie jest przewidziane szkolenie z obsługi broni. Wszystkie sprawy nie
ujęte w regulaminie zostaną przedstawione podczas otwarcia zawodów. Wszelkie spory rozstrzygają
sędziowie, decyzja głównego sędziego jest nieodwołalna.
Zgłoszenia i informacja: shootingclub308@gmail.com oraz tel 668 67 67 15 Andrzej Gutowiec
XI. SKŁAD SĘDZIOWSKI
Sędzia Główny – Andrzej Gutowiec

