Regulamin zawodów – Stalówka
Celem zawodów strzelectwa dynamicznego „Stalówka” jest doskonalenie umiejętności i rywalizacja w
strzelaniu na krótkich torach z metalowymi celami reaktywnymi.
1. KLASY SPRZĘTOWE
1.1. Zawody mogą odbywać się w następujących klasach sprzętowych:
1.1.1. Pistolet Standard. W klasie tej broń i wyposażenie musi spełniać wymagania klasy Pistolet
Standard IPSC.
1.1.2. Rewolwer Standard. W klasie tej broń i wyposażenie musi spełniać wymagania klasy Rewolwer
Standard IPSC.
1.1.3. Otwarta Centralny Zapłon. Wchodzą do niej klasy Pistolet Standard i Rewolwer Standard.
1.1.4. Pistolet Boczny Zapłon. W klasie tej broń musi być pistoletem spełniającym wymagania
konkurencji pistolet sportowy ISSF.
1.1.5. Rewolwer Boczny Zapłon. W klasie tej broń musi być rewolwerem spełniającym wymagania
konkurencji pistolet sportowy ISSF.
1.1.6. Otwarta Boczny Zapłon. Wchodzą do niej klasy Pistolet Boczny Zapłon i Rewolwer Boczny
Zapłon.
1.2. Zawodnik może startować w dowolnie wielu klasach sprzętowych.
2. OGÓLNE ZASADY ZAWODÓW
2.1. Celami są wyłącznie reaktywne cele metalowe. Opis celów w załączniku .......
2.2. Zadaniem zawodnika jest przewrócenie wszystkich celów znajdujących się na torze, ostatni musi być
przewrócony cel oznaczony jako końcowy, kolejność przewracania pozostałych celów jest dowolna,
chyba, że opis toru ją określa.
2.3. Zawodnik może oddać podczas każdej próby dowolnie dużo strzałów.
2.4. Jeśli zawodnik nie wykona zadania, czyli nie przewróci wszystkich celów jego wynik wynosi 50
sekund.
2.5. Stosuje się wyłącznie standardowe tory liczące pięć celów. Opis w załączniku ......
2.6. W przypadku jednakowego najlepszego ogólnego wyniku na jednym torze, o zwycięstwie na tym
torze decyduje najszybsza próba. Jeśli to nie wyłoni zwycięzcy, decyduje druga lub kolejna najszybsza
próba.
2.7. W przypadku jednakowego najlepszego wyniku w całych zawodach, o zwycięstwie decyduje wynik na
jednym z wcześniej wybranych torów.
2.8. Jeśli podczas strzelania dochodzi do awarii broni, zapisywany jest wynik uzyskany przez zawodnika,
nie ma możliwości powtórnego strzelania. Po rozładowaniu broni zawodnik schodzi ze stanowiska i
otrzymuje czas na usunięcie awarii.
3. WYNIKI
3.1. Wynikiem jest czas strzelania, powiększony o ewentualne kary. Moment oddania ostatniego strzału
jest końcem próby.
3.2. Na każdym torze zawodnik strzela kilka prób. Ich ilość wyznacza organizator zawodów, zaleca się by
prób było minimum dwie.
3.3. Końcowym wynikiem na torze jest suma prób zawodnika na tym torze, po odrzuceniu najgorszej
próby.
3.4. Ogólnym wynikiem zawodów jest suma końcowych wyników zawodnika na wszystkich torach.
3.5. Każdy strzał oddany do celów zasadniczych po przewróceniu celu końcowego będzie ukarany
dodaniem pięciu sekund.
3.6. Limit czasu na wykonanie każdej próby wynosi 50 sekund. Po upływie tego limitu zawodnik zostanie
zatrzymany, a wynik próby zapisany jako 50 sekund.

4. PRZEMIESZCZANIE SIĘ
4.1. Na niektórych torach wymagane jest przemieszczenie się zawodnika z jednego stanowiska do
drugiego.
4.2. Uznaje się, że zawodnik znajduje się w stanowisku, gdy jedna stopa znajduje się całkowicie wewnątrz
stanowiska, a żadna część ciała lub ubioru nie dotyka obszaru poza stanowiskiem.

5. KOMENDY NA TORZE
5.1.Na torze obowiązują następujące komendy:
5.1.1. „Ładuj, przygotuj się”.
5.1.2. „Uwaga”.
5.1.3. „Biiip” - Sygnał startowy.
5.1.4. „Rozładuj, pokaż broń”.
5.1.5. „Sprawdziłem, strzał kontrolny, kabura”. Strzał kontrolny wymaga oddania strzału na sucho w
kierunku kulochwytu, czyli zwolnienia spustem kurka lub bijnika broni.
5.1.6. „Podnieś cele”.
5.1.7. „Stop”.
5.2. Między komendą „Uwaga”, a sygnałem startowym musi upłynąć od jednej sekundy do czterech
sekund.
6. POZYCJA STARTOWA
6.1. Na wszystkich torach (za wyjątkiem klasy pistolet boczny zapłon i rewolwer boczny zapłon)
obowiązuje taka sama pozycja startowa: zawodnik stoi twarzą w kierunku celów; ręce podniesione
tak, by dłonie znajdowały się na wysokości uszu; dłonie skierowane wewnętrznymi stronami w
kierunku celów.
6.2. W klasie rewolwer i pistolet boczny zapłon zawodnik startuje trzymając broń w rękach (ręku), lufa
skierowana w kulochwyt, oba łokcie muszą dotykać tułowia, palec poza kabłąkiem spustowym.
7. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
7.1. Podczas przebywania zawodnika na strzelnicy jego broń musi być rozładowana i schowana do kabury,
lub do pudełka pistolety muszą mieć wyjęty magazynek.
7.2. Zawodnik nie może manipulować bronią na terenie strzelnicy; wyjątkiem od tej zasady są wyznaczone
i wyraźnie oznaczone obszary, zwane „strefami bezpieczeństwa”, gdzie wolno dowolnie manipulować
rozładowaną bronią. Drugim wyjątkiem jest moment strzelania na torze strzeleckim.
7.3. Do „stref bezpieczeństwa” pod żadnym pozorem nie może być wnoszona amunicja, a zwłaszcza
załadowane magazynki; dotyczy to również amunicji ćwiczebnej oraz wystrzelonych łusek. Amunicja,
załadowane magazynki itp. muszą być pozostawione poza strefą bezpieczeństwa, na przykład w
torbie; zaleca się wyznaczenie w pobliżu strefy bezpieczeństwa dogodnych miejsc na umieszczenie
takich pakunków.
7.4. Na terenie strzelnicy można dowolnie manipulować amunicją i środkami do jej przenoszenia,
oczywiście poza strefami bezpieczeństwa.
7.5. Zawodnik może manipulować jednocześnie bronią i amunicją jedynie na stanowisku strzeleckim, po
odpowiedniej komendzie sędziego i pod jego bezpośrednim nadzorem.
7.6. Należy przestrzegać zasady trzymania palca „strzelającego” zawsze poza kabłąkiem spustowym, za
wyjątkiem chwili oddawania strzału.
7.7. Przez cały czas strzelania należy przestrzegać zasady utrzymywania wylotu lufy w kierunku
bezpiecznym; za kierunek bezpieczny przyjmuje się stronę głównego kulochwytu strzelnicy, oraz
obszar ograniczony prostą równoległą do głównego kulochwytu i prostopadłą do osi strzelnicy,
przechodzącą przez zawodnika. Jest to tzw. zasada „180 O ”. Wylot lufy w żadnym wypadku nie
może być skierowany ponad kulochwyt.
7.8. Naruszenie zasad z punktów 7.1-7.3 i 7.5-7.7 jest karane natychmiastową dyskwalifikacją
zawodnika z całych zawodów.

7.9. Wszystkie osoby przebywające na terenie strzelnicy są obowiązane nosić okulary ochronne. W pobliżu
torów strzeleckich powinny być noszone ochronniki słuchu.
7.10. Cele muszą być ustawione w odległości co najmniej siedmiu (7) metrów od stanowiska strzeleckiego.

8. KARY
8.1. Kara proceduralna pięciu sekund jest nakładana za: naruszenie procedury toru; falstart, błąd stóp
(rozumiany jako naruszenie punktu 4.2).

Do komentarzy
ZALECANA ORGANIZACJA STRZELANIA NA TORZE
. Zawodnicy strzelają na każdym torze w grupach po dwóch. Sędzia wyznacza kolejność strzelania w
grupie.
. Zawodnicy zawczasu przygotowują magazynki, szybkoładowacze, amunicję.
. Po komendzie „Ładuj, przygotuj się” zawodnik ma 20 sekund na przyjęcie pozycji gotowości do strzału.
Jeśli nie przyjmie pozycji w wymaganym czasie, Sędzia podaje komendę „Przygotuj się teraz” i po 10
sekundach podaje sygnał startowy. Zawodnik musi wtedy przyjąć pozycję „gotowości” i rozpocząć
strzelanie. Jeśli tego nie zrobi czas próby zapisywany jest jako 50 sekund.
. Pierwszy zawodnik w grupie rozpoczyna pierwszą próbę, gdy zakończy strzelanie rozładowuje broń i na
komendę sędziego podnosi cele.
. Gdy pierwszy zawodnik podnosi cele, sędzia wywołuje na stanowisko drugiego zawodnika.
. Gdy cele są postawione, a tor wolny, sędzia wydaje zawodnikowi stojącemu na stanowisku komendę
„ładuj, przygotuj się”.
. W ten sposób przeprowadza się strzelanie, aż do wykonania wszystkich prób na danym torze przez całą
grupę. Następnie do strzelania przystępuje kolejna grupa zawodników.

