OPIS TORU
Zawody LUCKY LUKE 2018
10.11.2018
Łączna liczba strzałów na torze wynosi: 33
Na torze używa się:
●
●
●

Strzelby powtarzalnej, gładkolufowej z amunicją śrutową - 5 strzałów (3+2);
Karabinu o kal. max. 8mm –15 strzałów ( 2 magazynki 7+8);
Pistoletu lub rewolweru o kal. max. 10,5mm – 13 strzałów (2 magazynki 8+5);

Do ostrzelania przewidziane są następujące cele:
●
●
●
●

cele reaktywne (Popper, gong) - broń: strzelba(R1-R5),
tarcze IPSC - broń: karabin T (T1-T3), pistolet (T4-T7);
tarcza Psp - broń: karabin (O1); pistolet (O2)
tarcze IPSC, cele reaktywne z oznaczeniem "no-shoot".

Wyposażenie na torze:
●

Urządzenie do podjęcia/odkładania broni: karabin - U1/U2, strzelba - U3, pistolet - kabura.

Pozycja startowa i położenie broni:
Pozycja startowa znajduje się przed stanowiskiem S1. Karabin na urządzeniu U1, rozładowany, magazynki
rozładowane, strzelba na urządzeniu U3 magazynek załadowany 3 nabojami. Pistolet w kaburze z dołączonym
magazynkiem załadowanym 8 nabojami bez wprowadzonego naboju do komory nabojowej, drugi magazynek
załadowany 5 nabojami w ładownicy (kieszeni).

Procedura strzelania:
Po sygnale startowym:
▪ Załadować magazynki odpowiednią liczbą naboi, podjąć karabin z urządzenia U1 dokonać jego
rozłożenia, a następnie złożenia. Dobiec do stanowiska S1 dołączyć magazynek (7 naboi), a
następnie ostrzelać z karabinu: dwukrotnie cel T1, poruszając się do stanowiska S2 ostrzelać
pięciokrotnie cel O1, następnie na stanowisku S2 wymienić magazynek i ostrzelać czterokrotnie
cel T2 ( słaba strona), T3 (mocna strona); rozładować karabin i umieścić w urządzeniu U2.
▪
Przemieścić się na stanowisko S3 podjąć strzelbę z urządzenia U3 ostrzelać pojedynczo w
dowolnej kolejności cele R1-R3. Przemieścić się na stanowisko S4, doładować strzelbę jednym
nabojem i ostrzelać cel R4, a następnie ponownie doładować jednym nabojem strzelbę i
ostrzelać cel R5; odłożyć strzelbę do urządzenia U3;
▪ przemieścić się na stanowisko S5 i z otworu przesłony P1 ostrzelać podwójnie cel T4 (słaba
ręka) i T5 (mocna ręka), następnie w trakcie przemieszczania się na stanowisko S6 ostrzelać
dwukrotnie cele T6 i T7, na stanowisku S6 wymienić magazynek i ze wskazanego otworu
przesłony P2 ostrzelać pięciokrotnie cel O2 (koniec naliczania czasu); rozładować broń, po
sprawdzeniu schować do kabury. (Koniec przebiegu).
Uwagi dodatkowe:
1. odłożenie broni (schowanie do kabury) musi być poprzedzone jej rozładowaniem i zabezpieczeniem
(jeżeli konstrukcja broni umożliwia jej zabezpieczenie w stanie rozładowanym) - nieprzestrzeganie
warunku lub innych zasad bezpieczeństwa (np. skierowanie wylotu lufy w kierunku innym niż
kulochwyt lub cel, załadowaniem magazynka większą ilością amunicji niż zakłada opis toru,
porzucenie lub upuszczenie broni przeładowanej, tj. z nabojem w komorze nabojowej, wykonywanie
operacji z bronią z palcem na języku spustowym, ładowaniem lub dołączeniem magazynka w ruchu
itp) skutkować będzie dyskwalifikacją zawodnika;
2. punktacja liczona metodą „Virginia” (brak możliwości dostrzelenia) -Tarcza IPSC (A/C/D – 5/3/1pkt),
Popper, gong – 5 pkt., tarcza Psp - zgodnie z naniesioną punktacją;
3. ostrzelanie celu "no-shoot" skutkuje naliczeniem 10 pkt kary za każdy strzał w cel jednak nie więcej
niż 40 pkt łącznie na torze; nie trafienie w cel, ostrzelanie w nieodpowiedniej kolejności lub pozycji
(stanowiska) skutkować będzie naliczeniem 5 pkt kary za każdy strzał;
4. dopuszcza się kilkakrotny start zawodnika przy zachowaniu zasady, że tylko pierwszy start zaliczany
jest do klasyfikacji końcowej.

