RAMOWY REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH KKS VIS
Celem zawodów jest doskonalenie umiejętności strzeleckich i rywalizacja w strzelaniu dokładnym, dynamicznym
i dystansowym z broni krótkiej i długiej bocznego, centralnego zapłonu oraz broni gładko-lufowej z przyrządami
celowniczymi mechaniczno – optycznymi do tarcz lub celów metalowych na odległości od 3 do
300m.Integracjaśrodowisk strzeleckich i kolekcjonerskich połączona z pokazem broni kolekcjonerskiej będącej
w posiadaniu kolekcjonerów. Regulamin opracowano na podstawie zasad ISSF, PZSS, F-Class, Liga Sportera oraz IPSC.
1. Zasady bezpieczeństwa
1.1 Podczas pobytu zawodnika na strzelnicy, jego broń musi być rozładowana (wszystkie magazynki muszą być wyjęte).
W CZASIE ZAJĘĆ PROWADZONYCH PRZEZ KKS VIS OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ NOSZENIA I PRZENOSZENIA
BRONI Z PODPIĘTYM MAGAZYNKIEM. ZŁAMANIE ZAKAZU KOŃCZY SIĘ DYSKWALIFIKACJĄ ZAWODNIKA I USUNIĘCIEM
ZAWODNIKA Z TERENU STRZELNICY
1.2 Broń może być przenoszona wyłącznie w pokrowcach i futerałach do tego przeznaczonych.
1.3 Zawodnik nie może manipulować bronią na terenie strzelnicy za wyjątkiem obszaru, zwanego „strefą bezpieczeństwa”, gdzie
wolno dowolnie manipulować rozładowaną bronią. Drugim wyjątkiem jest moment strzelania na torze strzeleckim.
1.4 Do „strefy bezpieczeństwa” pod żadnym pozorem nie może być wnoszona amunicja, a zwłaszcza załadowane magazynki,
dotyczy to również amunicji ćwiczebnej, atrap nabojów oraz wystrzelonych łusek. Amunicja, załadowane magazynki itp. muszą być
pozostawione poza „strefą bezpieczeństwa”, na przykład w torbie, w wyznaczonym miejscu w pobliżu strefy.
1.5 Poza „strefami bezpieczeństwa” można dowolnie manipulować amunicją i środkami do jej przenoszenia.
1.6 Zawodnik może manipulować jednocześnie bronią i amunicją jedynie na stanowisku strzeleckim, po
odpowiedniej komendzie sędziego i pod jego bezpośrednim nadzorem.
1.7 Należy przestrzegać zasady trzymania palca „strzelającego” zawsze poza kabłąkiem spustowym, za wyjątkiem chwili celowania
i oddawania strzału.
1.8 Przez cały czas strzelania, ładowania oraz rozładowywania broni należy przestrzegać zasady
utrzymywania wylotu lufy w kierunku bezpiecznym. Za kierunek bezpieczny przyjmuje się stronę
głównego kulochwytu osi strzeleckiej.
1.9 Naruszenie powyższych zasad będzie karane natychmiastową dyskwalifikacją zawodnika z całych zawodów. Dyskwalifikację
powoduje też upuszczenie lub odłożenie załadowanej broni oraz wyjście przed linię ognia bez komendy sędziego.
1.10 Organizatorzy, podczas strzelania zalecają używanie okularów ochronnych oraz ochronników słuchu.

2. Sprzęt
2.1 Zawody odbywają się z podziałem na klasy sprzętowe o ile Organizator przewidział takie w poszczególnych konkurencjach.
2.2 Dozwolona jest broń zarejestrowana jako szkoleniowa (poza bronią samoczynną), sportowa, kolekcjonerska lub myśliwska.
2.3 W konkurencji pistolet dynamiczny dopuszcza się wyłącznie oprzyrządowanie i akcesoria (w tym kabury) określone w przepisach.
2.4 W konkurencji karabin w strzelaniu dokładnym dopuszcza się dwa punkty podparcia broni. W przedniej części worek lub bipod,
w tylnej worek o ile wybrane przepisy nie stanowią inaczej. Wykluczone jest stosowanie restów oraz podpór połączonych
ze sobą.
2.5 W konkurencji karabin w strzelaniu dynamicznym dopuszcza się wyłącznie broń pół-automatyczną tj. strzelającą ogniem
pojedynczym oraz amunicją w zakresie 5,6 mm do 9 mm.
2.6 W każdym momencie pobytu na strzelnicy Sędziowie mają prawo przeprowadzić kontrolę broni zawodników. Broń nie
spełniająca warunków niniejszego regulaminu bądź zagrażająca bezpieczeństwu użytkownika, powoduje dyskwalifikację
zawodnika bez prawa zwrotu opłaty startowej.
2.7 Podczas zawodów zawodnik może używać w jednej konkurencji tylko jednego egzemplarza broni.
(nie dotyczy awarii broni klubowej )

3. Tarcze
3.1 Do wszystkich strzelań będą stosowane tarcze określone w przepisach danej konkurencji (np. Ksp, IPSC, IDPA), chyba,
że Organizator postanowi inaczej lub specyfika konkurencji wymaga zastosowania innych tarcz lub celów metalowych.

4. Pomiar czasu.
4.1 Konkurencje statyczne i dynamiczne mogą odbywać się z pomiarem czasu.

5. Procedura strzelania
5.1 W poszczególnych konkurencjach, procedura strzelania określona jest przywołanymi przepisami i jest wyjaśniana zawodnikom
przed rozpoczęciem zawodów lub strzelaniem na osi i/lub w zawiadomieniu o zawodach na stronie i/lub forum KKS VIS.
5.2 Podczas konkurencji strzeleckich obowiązują standardowe komendy wydawane przez Sędziego strzelań wydawane w języku
polskim ( lub angielskim – konkurencje w konwencji dynamicznej)
5.3 W konkurencjach dokładnych po komendzie „ŁADUJ BROŃ” zawodnik ładuje broń lub magazynek i zgłasza gotowość
podniesieniem ręki i komunikatem słownym „GOTÓW”. Przeładowanie broni może nastąpić po wydaniu komendy „START”.
Po oddaniu strzałów próbnych (o ile przewidziano) zawodnik rozładowuje broń pozostawiając otwarty zamek i okazuje komorę
broni i magazynek do wglądu prowadzącemu strzelanie lub sędziemu. Po przejrzeniu broni, prowadzący strzelanie potwierdza
sprawdzenie broni głośnym komunikatem słownym „PRZEJRZAŁEM BROŃ” lub „SPRAWDZIŁEM”, po którym zawodnik
pozostawia broń na stanowisku z otwartą komorą nabojową. Po komendzie „DO TARCZ”, zawodnicy w obecności Sędziego
sprawdzają wyniki na tarczach. Kolejne strzały oceniane zawodnicy oddają wg wyżej opisanego schematu. Po zakończeniu
strzelania zawodnicy w obecności sędziego podpisują swoje tarcze i wymieniają je na nowe. Podpisane tarcze z wynikami trafiają
do Biura Obliczeń.
5.4 W konkurencjach dynamicznych po komendzie „ŁADUJ” lub „PRZYGOTUJ SIĘ” (ang. „LOAD” lub „MAKE READY”) zawodnik
(w zależności od toru) umieszcza w broni magazynek z amunicją ( i przeładowuje jeśli padła komenda „ŁADUJ”) oraz zabezpiecza
broń w kaburze zgodnie z przepisami. Po potwierdzeniu sędziemu gotowości po sygnale dźwiękowym rozpoczyna ostrzeliwanie
wszystkich celów na przygotowanym torze strzeleckim. Po zakończonym przebiegu, zawodnik wyjmuje z broni magazynek,
rozładowuje broń zgodnie z poleceniami sędziego „ROZŁADUJ” (ang. „UNLOAD”) oraz po komendzie „POKAŻ KOMORĘ” (ang.
„SHOW CLEAR”) wykonuje po komendzie „STRZAŁ KONTROLNY” (ang. „HUMMER DOWN”) tzw. suchy strzał w kierunku
kulochwytu, zabezpiecza broń i umieszcza ją w kaburze lub pokrowcu.
5.5 Ilość celów oraz amunicji potrzebnej w trakcie zawodów określa Organizator w zawiadomieniu o zawodach na stronie lub forum
KKS VIS. Organizator zastrzega sobie prawo i możliwości wprowadzenia zmian w dniu zawodów pod wpływem innych czynników
(np. pogoda, względy bezpieczeństwa, itp.).
5.6 Zawodnik zobowiązany jest do zapoznania się z procedurami strzelania i dopiero wówczas może przystąpić do konkurencji.
5.7 Organizator dopuszcza używanie lunet obserwacyjnych w czasie zawodów, wyłącznie przez zawodników strzelających daną
konkurencję.

6. Kary
6.1 Jeśli zawodnik w konkurencjach dokładnych odda więcej niż wymagana liczba strzałów będzie dyskwalifikowany. Przewinienia się
sumują.
6.2 Kary w konkurencjach dynamicznych definiują przywołane przepisy i są one liczone do wyniku zawodnika o ile Organizator nie
wskazał innego algorytmu, według którego naliczane będą punkty karne lub dodawany czas przebiegu.
6.3 Jeśli zawodnik w sposób karygodny narusza postanowienia niniejszego regulaminu, bezpieczeństwa swojego lub innych
uczestników zawodów, decyzją sędziów zostaje zdyskwalifikowany i pozbawiony prawa udziału w innych konkurencjach bez
prawa do zwrotu wpisowego
6.4 Złamanie regulaminu powoduje usunięcie zawodnika ze strzelnicy

7. Awarie broni i amunicji
7.1 Jakiekolwiek awarie broni i amunicji prywatnej nie uprawniają zawodnika do powtórnego strzelania. W przypadku awarii
zawodnik musi sam ją usunąć, zachowując przy tym zasady bezpieczeństwa. Awaria nie uprawnia zawodnika do przedłużenia
czasu strzelania. Awarie broni klubowej usuwają sędziowie, z możliwością przedłużenia czasu strzelania w danej konkurencji.
7.2 Zawodnik może powtórzyć strzelanie wyłącznie w przypadku, gdy zostało ono przerwane z winy obsługi, innego zawodnika
lub awarii strzelnicy.

8.Obliczanie wyników
8.1 Wynik zawodnika definiuje procedura strzelania w danej konkurencji (pkt. 5) z uwzględnieniem Kar (pkt.6)
8.2 W przypadku równej ilości punktów strzelań dokładnych o kolejności miejsc decydują: największa liczba centralnych dziesiątek,
dziesiątek, dziewiątek, ósemek itd.

9. Informacje dodatkowe
Kwestie sporne nieobjęte w planie i regulaminie zawodów rozwiązywane będą przez Kierownika Zawodów. Protesty należy zgłaszać
w formie pisemnej do Biura Zawodów po wpłaceniu wadium w wysokości 100 zł. Protesty rozpatrywane będą w dniu zawodów tuż
po ich zakończeniu.

