Spoluorganizátori :

PROPOZÍCIE PRETEKOV

1. kolo regionálnej ligy Šariš - Zemplín - Abov 2016

8. ročník
+
Súťaž tímov o putovnú trofej klubov
Východoslovenského kraja

Dátum konania:

10. 04. 2016 ( nedeľa )

Miesto konania:

strelnica Lackovce , pri Humennom
http://www.jpscombat.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=155

Súradnice pre GPS navigáciu:

zemepisná šírka: +48° 56' 26.68"
zemepisná dĺžka: +21° 58' 3.49"

Usporiadateľ:

Klub reprezentantov klubov

Riaditeľ súťaže - MD

Adrián BONK - Match Director

Hlavný rozhodca - RM

Ing. Bystrík ZACHAR - Range Master

Zdravotník:

Vladimír HRABÍK

Level:

1 (pre všetkých držiteľov ZP, členov SADS a SSZ)

Počet streleckých situácií:

7

Min. počet rán:

115

Štartovné:

12 € - zaregistrovaní na http://ligasza-sk.webnode.sk/
15 € - nezaregistrovaní (juniori, ženy, ZŤP – zdarma)

Pravidlá:

podľa pravidiel IPSC

Penalizácia:

podľa pravidiel IPSC

Divízia:

Standard, Production, Open, (min. 5 strelcov)

Kategória:

Lady, Junior (min. 5 strelcov)

Upozornenie:

Bezpečnosť podľa pravidiel IPSC. Zvláštny dôraz
bude kladený na chrániče zraku a sluchu (povinné)
a na manipuláciu so zbraňou a strelivom.

Ceny:

Pretekári na prvom až treťom mieste získajú medailu.

Protesty:

Písomne s vkladom 20 € do rúk hlavného rozhodcu.
V prípade uznania protestu sa vklad vráti.

Časový rozpis:

Prezentácia: 8:15 – 8:45 hod

Otvorenie pretekov:

09:00 hod

Vyhlásenie výsledkov:

14:30 hod.

Občerstvenie:

guláš a koláčik pani Dudovej (je v cene štartovného)

Poistenie:

vlastné poistenie (preukaz poistenca mať so sebou)

Poznámka:

Pretekov sa môžu zúčastniť všetci držitelia ZP (mať so sebou).

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny časového rozpisu.
Podávanie informácií:

Po ukončení preteku budú zverejnené dosiahnuté výsledky na
jednotlivých streleckých situáciách.

Informácie:

Adrián Bonk, +421 915 990 551, bonkservispo@gmail.com, www.jpscombat.sk

Upozornenie :
Pri nepriaznivom počasí, alebo iných nepredvídaných udalostiach si usporiadateľ vyhradzuje právo na
úpravu, alebo zmenu propozícií a streleckých situácií.

Tešíme sa na Vašu účasť.
Sponzori regionálnej ligy Šariš – Zemplín - Abov :

Regionálna liga Šariš – Zemplín – Abov (rok 2016 – 8. Ročník)
Stage č. 1

Typ streleckej situácie:
Terče:
Minimum výstrelov:
Max. počet bodov:
Štartová pozícia:
Zbraň kondícia:
Začiatok a koniec:
Postup, podmienky :
Bezpečnostné uhly:

dlhá strelecká situácia
15 x IPSC papierový terč, 2 x penalizačný terč, 1 x IPSC popper
31
155
päty strelca sa dotýkajú značiek, ruky má za hlavou
zbraň nabitá, zaistená v puzdre, zásobníky sú v nosičoch
zvukový signál, posledný výstrel
Po štartovom signáli strelec rieši situáciu voľným štýlom z vymedzeného
priestoru, IPSC terče dvoma ranami, kovové terče do spadnutia.
90 stupňov vľavo / vpravo a horná časť valu – v kritických miestach sú uhly vyznačené vlajočkou

For foreign competitors:
Stage type:
Targets:
Minimum rounds to be scored:
Max. Stage points:
Start position:
The Hangun ready condition:
Time starts and stop:
Procedure:
Safety angles:

Long course
15 x IPSC TARGETS, 2 x NO SHOOTS, 1 x IPSC POPPER
31
155
Shooter is standing inside the designated area, heels are touching the blue marks.
Hands are behind the head.
Loaded and holstered, all magazines are in holsters.
Audible signal/ last shot.
After the start signal engage all the targets as they become visible from within the
designated area. IPSC targets two shots, metal targets till to fall.
90 degree left / right and top of the backstop / safety angles are marked with the red
flag

Regionálna liga Šariš – Zemplín – Abov (rok 2016 – 8. Ročník)
Stage č. 2

Typ streleckej situácie:
Terče:
Minimum výstrelov:
Max. počet bodov:
Štartová pozícia:
Zbraň kondícia:
Začiatok a koniec:
Postup, podmienky :
Bezpečnostné uhly:

stredná strelecká situácia
10 x IPSC papierový terč, 1 x penalizačný terč, 2 x classic popper
22
110
strelec stoji za stolom v uvoľnenom postoji
zbraň je nabitá, zaistená na stole, zásobníky sú v nosičoch
zvukový signál, posledný výstrel
Po štartovom signále strelec rieši situáciu voľným štýlom z vymedzeného priestoru, IPSC terče
dvoma ranami, kovové terče do spadnutia. Poppre aktivujú otáčacie terče, a vysúvačky.
90 stupňov vľavo / vpravo a horná časť valu – v kritických miestach sú uhly vyznačené vlajočkou

For foreign competitors:
Stage type:
Targets:
Minimum rounds to be scored:
Max. Stage points:
Starting position:
The Hangun ready condition:
Time starts and stop:
Procedure:
Safety angles:

Medium course
10 x IPSC TARGETS, 1 x NO-SHOOT, 2 x CLASSIC POPPERS
22
110
Shooter is standing relaxed in front of the table.
Loaded on the table, all magazines are in holsters.
Audible signal/ last shot.
After the start signal engage all the targets as they become visible from within the
designated area, IPSC targets two shots, metal targets till to fall. Poppers activates,
turning targets and disappear target. All targets become visible.
90 degree left / right and top of the backstop / safety angles are marked with the red
flag

Regionálna liga Šariš – Zemplín – Abov (rok 2016 – 8. Ročník)
Stage č.3

Typ streleckej situácie:
Terče:
Minimum výstrelov:
Max. počet bodov:
Štartová pozícia:
Zbraň kondícia:
Začiatok a koniec:
Postup, podmienky :
Bezpečnostné uhly:

stredná strelecká situácia
5 x IPSC papierový terč, 2 x penalizačný terč, 2 x kovová doska, 5 x IPSC popper
17
85
strelec stoji kdekoľvek vo vymedzenom priestore v uvoľnenom postoji
zbraň nabitá, zaistená v puzdre, zásobníky sú v nosičoch.
zvukový signál, posledný výstrel
Po štartovom signáli strelec rieši situáciu voľným štýlom z vymedzeného
priestoru, IPSC terče dvoma ranami, kovové terče do spadnutia.
90 stupňov vľavo / vpravo a horná časť valu – v kritických miestach sú uhly vyznačené vlajočkou.

for foreign competitors
Stage type:
Targets:
Minimum rounds to be scored:
Max. Stage points:
Starting position:
The Hangun ready condition:
Time starts and stop:
Procedure:
Safety angles:

Medium course
5 x IPSC TARGETS, 2 x NO SHOOTS , 2 x IPSC METAL PLATES, 5 x IPSC POPPERS
17
85
Anywhere inside the marked area, standing relaxed, facing down the range
Loaded and holstered, all magazines are in holsters.
Audible signal/ last shot.
After the start signal engage all the targets as they become visible from within the
designated area, IPSC targets two shots, metal targets till to fall
90 degree left / right and top of the backstop / safety angles are marked with the red
flag

Regionálna liga Šariš – Zemplín – Abov (rok 2016 – 8. Ročník)
Stage č. 4

Typ streleckej situácie:
Terče:
Minimum výstrelov:
Max. počet bodov:
Štartová pozícia:
Zbraň kondícia:
Začiatok a koniec:
Postup, podmienky :
Bezpečnostné uhly:

krátka strelecká situácia
5 x IPSC papierový terč, 3 x penalizačný terč,
10
50
strelec stoji v uvoľnenom postoji vo vymedzenom priestore
zbraň nabitá, zaistená v puzdre, zásobníky sú v nosičoch
zvukový signál, posledný výstrel
Po štartovom signáli strelec rieši situáciu voľným štýlom, IPSC terče dvoma ranami, kovové terče
do spadnutia.
90 stupňov vľavo / vpravo a horná časť valu – v kritických miestach sú uhly vyznačené vlajočkou

For foreign competitors:
Stage type:
Targets:
Minimum rounds to be scored:
Max. Stage points:
Starting position:
The Hangun ready condition:
Time starts and stop:
Procedure:
Safety angles:

Short course
5 x IPSC TARGETS, 3 x NO SHOOTS,
10
50
Shooter is standing relaxed inside the designated area.
Loaded and holstered, all magazines are in holsters.
Audible signal/ last shot.
After the start signal engage all the targets as they become visible, IPSC targets two
shots, metal targets till to fall.
90 degree left / right and top of the backstop / safety angles are marked with the red
flag

Regionálna liga Šariš – Zemplín – Abov (rok 2016 – 8. Ročník)
Stage č. 5

Typ streleckej situácie:
Terče:
Minimum výstrelov:
Max. počet bodov:
Štartová pozícia:
Zbraň kondícia:
Začiatok a koniec:
Postup, podmienky :
Bezpečnostné uhly:

krátka strelecká situácia
2 x IPSC papierový terč, 2 x penalizačný terč, 2 x IPSC kovová doska, 1 x IPSC popper
7
35
strelec stoji v uvoľnenom postoji vo vymedzenom priestore
zbraň nabitá, zaistená v puzdre, zásobníky sú v nosičoch
zvukový signál, posledný výstrel
Po štartovom signáli strelec rieši situáciu voľným štýlom, IPSC terče dvoma ranami, kovové terče
do spadnutia.
90 stupňov vľavo / vpravo a horná časť valu – v kritických miestach sú uhly vyznačené vlajočkou

For foreign competitors:
Stage type:
Targets:
Minimum rounds to be scored:
Max. Stage points:
Starting position:
The Hangun ready condition:
Time starts and stop:
Procedure:
Safety angles:

Short course
2 x IPSC TARGETS, 2 x NO SHOOTS , 2 x IPSC METAL PLATES, 1 x IPSC POPPER
7
35
Shooter is standing relaxed inside the designated area.
Loaded and holstered, all magazines are in holsters.
Audible signal/ last shot.
After the start signal engage all the targets as they become visible, IPSC targets two
shots, metal targets till to fall.
90 degree left / right and top of the backstop / safety angles are marked with the red
flag

Regionálna liga Šariš – Zemplín – Abov (rok 2016 – 8. Ročník)
Stage č. 6

Typ streleckej situácie:
Terče:
Minimum výstrelov:
Max. počet bodov:
Štartová pozícia:
Zbraň kondícia:
Začiatok a koniec:
Postup, podmienky :
Bezpečnostné uhly:

stredná strelecká situácia
6 x IPSC papierový terč, 5 x penalizačný terč, 2 x IPSC popper, 2 x IPSC mini popper, 1 x IPSC
kovová doska,
17
85
strelec stoji chrbtom k situácii vo vymedzenom priestore v uvoľnenom postoji
zbraň nabitá v púzdre, komora je prázdna, zásobníky sú v nosičoch
zvukový signál, posledný výstrel
Po štartovom signáli strelec rieši situáciu voľným štýlom z vymedzeného priestoru, IPSC terče
dvoma ranami, kovové terče do spadnutia. Dvere aktivujú kyvadlo, poppere aktivujú kývačky.
90 stupňov vľavo / vpravo a horná časť valu – v kritických miestach sú uhly vyznačené vlajočkou

For foreign competitors:
Stage type:
Targets:
Minimum rounds to be scoret:
Max. Stage points:
Starting position:
The Hangun ready condition:
Time starts and stop:
Procedure:
Safety angles:

Medium course
6 x IPSC TARGETS, 5 x NO SHOOTS, 2 x IPSC POPPERS, 2 x IPSC MINI POPPERS,
1x IPSC METAL PLATE
17
85
Shooter is standing relaxed , with his back to the targets..
Gun is loaded and holstered, chamber is empty, all magazines are in holsters.
Audible signal/ last shot.
After the start signal engage all the targets as they become visible from within the
designated area, IPSC targets two shots, metal targets till to fall. Door activates
pendulum, poppers activates moving targets. All targets become visible.
90 degree left / right and top of the backstop / safety angles are marked with the red
flag

Regionálna liga Šariš – Zemplín – Abov (rok 2016 – 8. Ročník)
Stage č. 7

Typ streleckej situácie:
Terče:
Minimum výstrelov:
Max. počet bodov:
Štartová pozícia:
Zbraň kondícia:
Začiatok a koniec:
Postup, podmienky :
Bezpečnostné uhly:

krátka strelecká situácia
3 x IPSC papierový terč, 1 x penalizačný terč, 1 x IPSC mini popper, 4 x IPSC popper
11
55
Strelec stojí v boxe A, uvoľnená pozícia
zbraň je nabitá, zaistená na sude, zásobníky sú všetky vyložené na sudoch.
zvukový signál, posledný výstrel
Po štartovom signáli strelec rieši situáciu voľným štýlom z vymedzeného priestoru (v boxe B),
IPSC terče dvoma ranami, kovové terče do spadnutia. Mini popper aktivuje preklápací terč.
90 stupňov vľavo / vpravo a horná časť valu – v kritických miestach sú uhly vyznačené vlajočkou

For foreign competitors:
Stage type:
Targets:
Minimum rounds to be scoret:
Max. Stage points:
Starting position:
The Hangun ready condition:
Time starts and stop:
Procedure:
Safety angles:

Medium Course (normálne sa dávalo Short course)
3 x IPSC TARGETS, 1 x NO-SHOOT , 1 x IPSC MINI POPPER, 4 x IPSC POPPER
11
55
Shooter is standing relaxed in box A facing down the range.
Loaded on barrel A, all magazines are on the barrel B.
Audible signal/ last shot.
After the start signal engage all the targets as they become visible from within the
designated area, IPSC targets two shots, metal targets till to fall. Mini Popper activates,
switches target.
90 degree left / right and top of the backstop / safety angles are marked with the red
flag

USTROJENIE STRELCA PODĽA PRAVIDIEL IPSC :

