PROPOZÍCIE PRETEKOV
SLOVENSKÝ POHÁR - 2. kolo

Dátum konania:

17. 07. 2016 ( nedeľa )

Miesto konania:

strelnica Prešov - Cemjata
https://goo.gl/maps/nSWfwtLfVCy

Súradnice pre GPS navigáciu:

zemepisná šírka: 48.994446
zemepisná dĺžka: 21.181635

Usporiadateľ:

Klub reprezentantov klubov

Riaditeľ súťaže - MD

Adrián BONK - Match Director

Hlavný rozhodca - RM

Ing. Janette HAVIAROVÁ - Range Master

Stat Officer – SO

Adrián BONK

Zdravotník:

Stanislav BREZOVSKÝ

Level:

2

Počet streleckých situácií:

9

Min. počet rán:

208

Štartovné:

22 € - zaregistrovaní / 30 € pri platbe v deň preteku

Pravidlá:

podľa pravidiel IPSC

Penalizácia:

podľa pravidiel IPSC

Divízia:

Open, Standard, Production,

Kategoria:

Regular, Lady, Junior, Senior (min. 5 strelcov)

Protesty:

Písomne s vkladom 30 € do rúk hlavného rozhodcu.
V prípade uznania protestu sa vklad vráti.

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.

Časový rozpis Prematch:

16.07.2016 od 09.45 do 14.00

Časový rozpis Mainmatch:

17.07.2016

Prezentácia:

8:15 – 8:45 hod

Otvorenie pretekov:

09:00 hod

Vyhlásenie výsledkov:

15:00 hod

Občerstvenie:

vlastné

Poistenie:

vlastné poistenie (preukaz poistenca mať so sebou)

Poznámka:

Pretekov sa môžu zúčastniť členovia SADS a členovia národných
asociácií zastrešených IPSC.
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,
http://www.skpluger.eu/index.php/preteky/ipsc-strelba/slovensky-pohar-2-kolo

Hlavný sponzor Slovenskej Asociácie Dynamickej Streľby a Slovenského pohára 2016 je spoločnosť
Brokovnice.sk, ktorá venovala na jednotlivé kolá do tomboly malokalibrové pištole, finálne
žrebovanie tomboly zahŕňa všetkých účastníkov tombôl, ktorí majú šancu vyhrať pištoľ Arsenal
Strike, zároveň spoločnosť Brokovnice.sk poskytuje aj finančnú podporu našej asociácii.
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 :

L 2 - SLOVENSKÝ POHÁR – 2. kolo
Stage č. 1

Stage type:
Targets:
Number of rounds to be scored:
Max. Stage points:
Start position:
The Hangun ready condition:
Time starts:
Procedure:

Safety angles:

Medium course
10 x IPSC TARGETS, 2 x NO SHOOTS, 2 x IPSC POPPER
22
110
Anywhere inside the marked area, standing relaxed, facing down the range
Loaded and holstered, all magazines are in holsters.
Audible signal.
After the start signal engage all the targets as they become visible from within the
designated area. P1 activates overturning targetT1, P2 activates overturning target T3.
Scoring will be done during your shooting. Delegate your colleague to check our
scoring.
90 degree left / right and top of the backstop.

L 2 - SLOVENSKÝ POHÁR – 2. kolo
Stage č. 2

Stage type:
Targets:
Number of rounds to be scored:
Max. Stage points:
Starting position:
The Hangun ready condition:
Time starts:
Procedure:

Safety angles:

Short course
5 x IPSC TARGETS, 1 x IPSC PLATE
11
55
Standing relaxed, facing down the range, one feet is touching the blue mark
Gun is total empty, all magazines are in holsters.
Audible signal.
After the start signal engage all the targets as they become visible from within the
designated area, Scoring will be done during your shooting. Delegate your colleague to
check our scoring..
90 degree left / right and top of the backstop.

L 2 - SLOVENSKÝ POHÁR – 2. kolo
Stage č.3

Stage type:
Targets:
Number of rounds to be scored:
Max. Stage points:
Starting position:
The Hangun ready condition:
Time starts:
Procedure:

Safety angles:

Long course
10 x IPSC TARGETS, 3 x NO SHOOTS , 10 x IPSC PLATES, 2 x IPSC POPPERS
32
160
Anywhere inside the marked area, standing relaxed, facing down the range
Loaded and holstered, all magazines are in holsters.
Audible signal.
After the start signal engage all the targets as they become visible from within the
designated area, Scoring will be done during your shooting. Delegate your colleague to
check our scoring.
90 degree left / right and top of the backstop.

L 2 - SLOVENSKÝ POHÁR – 2. kolo
Stage č. 4

Stage type:
Targets:
Number of rounds to be scored:
Max. Stage points:
Starting position:
The Hangun ready condition:
Time starts:
Procedure:

Long course
14 x IPSC TARGETS, 1 x NO SHOOTS , 4 x IPSC POPPERS
32
160
Anywhere inside the marked area, standing relaxed, facing down the range
Loaded and holstered, all magazines are in holsters.
Audible signal.
After the start signal engage all the targets as they become visible from within the
designated area. P2 activates moving target T1, P4 activates moving target T2. All
targets become visible. Scoring will be done during your shooting. Delegate your
colleague to check our scoring.

Safety angles:

90 degree left / right and top of the backstop.

L 2 - SLOVENSKÝ POHÁR – 2. kolo
Stage č. 5

Stage type:
Targets:
Number of rounds to be scored:
Max. Stage points:
Starting position:
The Hangun ready condition:
Time starts:
Procedure:

Long course
14 x IPSC TARGETS, 1 x NO SHOOTS , 4 x IPSC POPPERS
32
160
Anywhere inside the marked area, standing relaxed, facing down the range
Loaded and holstered, all magazines are in holsters.
Audible signal.
After the start signal engage all the targets as they become visible from within the
designated area. P1 activates overturning target T1, P2 activates overturning target T4,
P4 activates both moving targets T2 and T3. All targets become visible. Scoring will be
done during your shooting. Delegate your colleague to check our scoring.

Safety angles:

90 degree left / right and top of the backstop.

Detail :

L 2 - SLOVENSKÝ POHÁR – 2. kolo
Stage č. 6

Stage type:
Targets:
Number of rounds to be scored:
Max. Stage points:
Starting position:
The Hangun ready condition:
Time starts:
Procedure:

Short course
7 x IPSC TARGETS, 5 x IPSC POPPERS, 5 x IPSC MINI POPPERS
24
120
Anywhere inside the marked area, standing relaxed, facing down the range
Loaded and holstered, all magazines are in holsters.
Audible signal.
After the start signal engage all the targets as they become visible from within the
designated area, P1 activates moving target T1, P2 activates opening the door. All
targets become visible. Scoring will be done during your shooting. Delegate your
colleague to check our scoring.

Safety angles:

90 degree left / right and top of the backstop.

L 2 - SLOVENSKÝ POHÁR – 2. kolo
Stage č. 7

Stage type:
Targets:
Minimum rounds to be scored:
Max. Stage points:
Starting position:
The Hangun ready condition:
Time starts:
Procedure:

Medium course
7 x IPSC TARGETS, 1 x NO SHOOTS , 7 x IPSC PLATES,
21
105
Anywhere inside the marked area, standing relaxed, facing down the range.
Loaded and holstered, all magazines are in holsters.
Audible signal.
After the start signal engage all the targets as they become visible from within the
designated area, Scoring will be done during your shooting. Delegate your colleague to
check our scoring.

Safety angles:

90 degree left / right and top of the backstop.

L 2 - SLOVENSKÝ POHÁR – 2. kolo
Stage č. 8

Stage type:
Targets:
Minimum rounds to be scored:
Max. Stage points:
Starting position:
The Hangun ready condition:
Time starts:
Procedure:

Short course
4 x IPSC TARGETS, 1 x NO-SHOOT, 3 x MINI POPPERS, 1 x IPSC PLATE
12
60
Standing relaxed in front of the table, facing down the range.
Loaded on the table, all magazines are on the table.
Audible signal.
After the start signal engage all the targets as they become visible from within the
designated area, P1 activates T1 and T2, P2 activates T3, disappearing target, which
stays visible in final position. All targets become visible. Scoring will be done during your
shooting. Delegate your colleague to check our scoring.

Safety angles:

90 degree left / right and top of the backstop.

L 2 - SLOVENSKÝ POHÁR – 2. kolo
Stage č. 9

Stage type:
Targets:
Minimum rounds to be scored:
Max. Stage points:
Starting position:
The Hangun ready condition:
Time starts:
Procedure:

Safety angles:

Short course
4 x IPSC TARGETS, 3 x IPSC PLATES,
11
55
Standing relaxed, front of feet are touching the blue mark.
Gun is total empty, all magazines are in holsters.
Audible signal.
After the start signal engage all the targets as they become visible from within the
designated area, Scoring will be done during your shooting. Delegate your colleague to
check our scoring.l
90 degree left / right and top of the backstop /

USTROJENIE STRELCA PODĽA PRAVIDIEL IPSC :

L 2 - SLOVENSKÝ POHÁR – 2. kolo
Stage č. 1

Typ streleckej situácie:
Terče:
Počet hodnotených rán:
Max. počet bodov:
Štartová pozícia:
Stav pripravenosti zbrane:
Štartovný signál:
Procedúra :
Bezpečnostné uhly:
.

Dlhá strelecká situácia
10 x IPSC papierový terč, 3 x penalizačný terč, 10 x gong, 2 x IPSC popper
32
160
Strelec stojí kdekoľvek vo vymedzenom priestore v uvoľnenom postoji
Zbraň nabitá, zaistená v puzdre, zásobníky sú v nosičoch.
Zvukový signál.
Po štartovom signáli strelec rieši situáciu voľným štýlom z vymedzeného priestoru. Skórovanie
bude prebiehať počas Vášho strieľania. Delegujte svojho kolegu na kontrolu skórovania.
90 stupňov vľavo / vpravo a horná časť valu.

L 2 - SLOVENSKÝ POHÁR – 2. kolo
Stage č. 2

Typ streleckej situácie:
Terče:
Počet hodnotených rán:
Max. počet bodov:
Štartová pozícia:
Stav pripravenosti zbrane:
Štartovný signál:
Procedúra:
Bezpečnostné uhly:
.

Krátka strelecká situácia
5 x IPSC papierový terč, 1x IPSC gong
11
55
Chodidlo strelca sa dotýka značky, strelec stojí tvárou do streleckej situácie
Zbraň je prázdna, zásobníky sú v nosičoch
Zvukový signál
Po štartovom signáli strelec rieši situáciu voľným štýlom z vymedzeného priestoru, Skórovanie
bude prebiehať počas Vášho strieľania. Delegujte svojho kolegu na kontrolu skórovania.
90 stupňov vľavo / vpravo a horná časť valu

L 2 - SLOVENSKÝ POHÁR – 2. kolo
Stage č.3

Typ streleckej situácie:
Terče:
Počet hodnotených rán:
Max. počet bodov:
Štartová pozícia:
Stav pripravenosti zbrane:
Štartovný signál:
Procedúra :
Bezpečnostné uhly:

Dlhá strelecká situácia
10 x IPSC papierový terč, 3 x penalizačný terč, 10 x gong, 2 x IPSC popper
32
160
Strelec stojí kdekoľvek vo vymedzenom priestore v uvoľnenom postoji
Zbraň nabitá, zaistená v puzdre, zásobníky sú v nosičoch.
Zvukový signál.
Po štartovom signáli strelec rieši situáciu voľným štýlom z vymedzeného priestoru. Skórovanie
bude prebiehať počas Vášho strieľania. Delegujte svojho kolegu na kontrolu skórovania.
90 stupňov vľavo / vpravo a horná časť valu. .

L 2 - SLOVENSKÝ POHÁR – 2. kolo
Stage č. 4

Typ streleckej situácie:
Terče:
Počet hodnotených rán:
Max. počet bodov:
Štartová pozícia:
Stav pripravenosti zbrane:
Štartovný signál:
Procedúra :

Bezpečnostné uhly:
.

Dlhá strelecká situácia
14 x IPSC papierový terč, 1 x penalizačný terč, 4 x IPSC popper
32
160
Strelec stoji kdekoľvek vo vymedzenom priestore v uvoľnenom postoji
Zbraň nabitá, zaistená v puzdre, zásobníky sú v nosičoch.
Zvukový signál.
Po štartovom signáli strelec rieši situáciu voľným štýlom z vymedzeného
Priestoru. P2 aktivuje kývačku T1 a P4 aktivuje kývačku T2 . Všetky terče ostávajú viditeľné.
Skórovanie bude prebiehať počas Vášho strieľania. Delegujte svojho kolegu na kontrolu
skórovania.
90 stupňov vľavo / vpravo a horná časť valu

L 2 - SLOVENSKÝ POHÁR – 2. kolo
Stage č. 5

Typ streleckej situácie:
Terče:
Počet hodnotených rán:
Max. počet bodov:
Štartová pozícia:
Stav pripravenosti zbrane:
Štartovný signál:
Postup, podmienky :

Bezpečnostné uhly:

Dlhá strelecká situácia
14 x IPSC papierový terč, 1 x penalizačný terč, 4 x IPSC popper
32
160
Strelec stoji kdekoľvek vo vymedzenom priestore v uvoľnenom postoji
Zbraň nabitá, zaistená v puzdre, zásobníky sú v nosičoch.
Zvukový signál.
Po štartovom signáli strelec rieši situáciu voľným štýlom z vymedzeného
priestoru, P1 aktivuje otáčajúci terč T1, P2 aktivuje otáčajúci terč T4, P4 aktivuje obe kývačky T2
a T3 . Všetky terče ostávajú viditeľné. Skórovanie bude prebiehať počas Vášho strieľania.
Delegujte svojho kolegu na kontrolu skórovania.
90 stupňov vľavo / vpravo a horná časť valu

Detail :

L 2 - SLOVENSKÝ POHÁR – 2. kolo
Stage č. 6

Typ streleckej situácie:
Terče:
Počet hodnotených rán:
Max. počet bodov:
Štartová pozícia:
Stav pripravenosti zbrane:
Štartovný signál:
Procedúra :
Bezpečnostné uhly:

Stredná strelecká situácia
7 x IPSC papierový terč, 5 x IPSC popper, 5 x IPSC mini popper,
24
120
Strelec stoji kdekoľvek vo vymedzenom priestore v uvoľnenom postoji .
Zbraň nabitá, zaistená v puzdre, zásobníky sú v nosičoch.
Zvukový signál.
Po štartovom signáli strelec rieši situáciu voľným štýlom z vymedzeného
priestoru, P1 aktivuje kývačku T1, P2 otvára dvere. Všetky terče ostávajú viditeľné. Skórovanie
bude prebiehať počas Vášho strieľania. Delegujte svojho kolegu na kontrolu skórovania.
90 stupňov vľavo / vpravo a horná časť valu.

L 2 - SLOVENSKÝ POHÁR – 2. kolo
Stage č. 7

Typ streleckej situácie:
Terče:
Počet hodnotených rán:
Max. počet bodov:
Štartová pozícia:
Stav pripravenosti zbrane:
Štartovný signál:
Procedúra :
Bezpečnostné uhly:

Stredná strelecká situácia
7 x IPSC papierový terč, 1 x penalizačný terč, 7 x gong,
21
105
Strelec stoji kdekoľvek vo vymedzenom priestore v uvoľnenom postoji
Zbraň nabitá, zaistená v puzdre, zásobníky sú v nosičoch.
Zvukový signál.
Po štartovom signáli strelec rieši situáciu voľným štýlom z vymedzeného
priestoru. Skórovanie bude prebiehať počas Vášho strieľania. Delegujte svojho kolegu na kontrolu
skórovania.
90 stupňov vľavo / vpravo a horná časť valu.

L 2 - SLOVENSKÝ POHÁR – 2. kolo
Stage č. 8

Typ streleckej situácie:
Terče:
Počet hodnotených rán:
Max. počet bodov:
Štartová pozícia:
Stav pripravenosti zbrane:
Štartovný signál:
Procedúra :
Bezpečnostné uhly:

Krátka strelecká situácia
4 x IPSC papierový terč, 2 x penalizačný terč, 3 x mini popper, 1 x kovová doska
12
60
Strelec stoji za stolom v uvoľnenom postoji
Zbraň je nabitá, zaistená na stole, všetky zásobníky na stole.
Zvukový signál.
Po štartovom signáli strelec rieši situáciu voľným štýlom z vymedzeného priestoru, P1 aktivuje T1
a T2, P2 aktivuje vyskakovačku T3. Všetky terče ostávajú viditeľné. Skórovanie bude prebiehať
počas Vášho strieľania. Delegujte svojho kolegu na kontrolu skórovania.
90 stupňov vľavo / vpravo a horná časť valu

L 2 - SLOVENSKÝ POHÁR – 2. kolo
Stage č. 9

Typ streleckej situácie:
Terče:
Počet hodnotených rán:
Max. počet bodov:
Štartová pozícia:
Stav pripravenosti zbrane:
Štartovný signál:
Procedúra :
Bezpečnostné uhly:

Krátka strelecká situácia
4 x IPSC papierový terč, 3 x gong,
11
55
Strelec stoji vo vymedzenom priestore, špičkami nôh sa dotýka modrých značiek v uvoľnenom
postoji
Zbraň komplet prázdna, zásobníky sú v nosičoch.
Zvukový signál.
Po štartovom signáli strelec rieši situáciu voľným štýlom z vymedzeného
priestoru, Skórovanie bude prebiehať počas Vášho strieľania. Delegujte svojho kolegu na kontrolu
skórovania.
90 stupňov vľavo / vpravo a horná časť valu

