Regulamin Zawody Nocna Straż III 3-4 Marca 2018

Regulamin Zawodów Nocna Straż III 3-4 Marca 2018,
Strzelnica FSO Warszawa
1. Cel zawodów:
Podnoszenie umiejętności strzeleckich, wymiana doświadczeń i integracja
środowisk strzeleckich.

2. Uczestnictwo:
W zawodach dopuszczone jedynie jest pistolet oraz karabin centralnego
zapłonu. Warunkiem zapisania się i wystartowania jako zawodnik jest
posiadanie
pozwolenia
na
broń
do
celów
sportowych/kolekcjonerskich/szkoleniowych/obronnych/ służbową od min. 6
miesięcy (wg. daty wydania pozwolenia) liczone do daty zawodów „Nocna Straż
III”
3. Organizator zawodów :
Stowarzyszenie VIS ET HONOR, ul. Adama Mickiewicza 37/58, 01-625
Warszawa .

4. Termin i miejsce zawodów:
03.03.2018 r.; strzelnica FSO, Jagiellońska 88/10b, 03-370 Warszawa
Rozpoczęcie zawodów godz.22:00 ( pre-match nie jest przewidywany). Zawody
będą rozgrywane przez 12h do godziny 10:00 04 marca 2018.

5. Zapisy i opłaty:
Zawodnik - 280 zł do dnia 08.02.2018 włącznie
Zawodnik - 350 zł od 09.02.2018 do 23.02.2018
Widz - wstęp 20 zł, płatność w gotówce przy wejściu na strzelnicę
Wpłata na konto bankowe : STOWARZYSZENIE VIS ET HONOR ADAMA
MICKIEWICZA 37/58, 01-625 WARSZAWA
Bank PKO BP Nr 18 1020 1026 0000 1102 0296 7982
5.1 Liczba miejsc na liście startowej : 100,
Lista startowa zostanie zamknięta w dniu 23.02.2018 r. Aby się na niej znaleźć
wystarczy zapisać się przez formularz Google oraz uiścić opłatę na konto
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bankowe O zapisie decyduje kolejność zaksięgowania wpłat na koncie
bankowym. Opłata za zawody jest jednorazowa i BEZZWROTNA w przypadku
nieobecności zawodnika.
5.2
Zawodnicy startują w zawodach na własną odpowiedzialność.
Stowarzyszenie Vis et Honor nie ponosi odpowiedzialności za urazy i
uszkodzenia nabyte podczas trwania zawodów, jak też za uszkodzenia sprzętu.

5.3 Polityka prywatności: zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późń.zm.)
uczestnik od momentu wysłania rejestracji wyraża zgodę do przetwarzania
swoich danych osobowych w celach organizacyjnych zawodów strzeleckich
NOCNA STRAŻ III .
5.4 . Zawodnik wyraża zgodę na wysyłanie informacji na temat kolejnych edycji
zawodów organizowanych przez Vis et Honor.

6. Broń
W zawodach dopuszczony jedynie jest pistolet oraz karabin centralnego
zapłonu.

7. Amunicja:

Na zawodach obowiązuje całkowity zakaz używania amunicji smugowej,
przeciwpancernej, zapalającej i innej niedozwolonej do strzelań sportowych.

8. Podział na klasy:
Klasa 1: Niedzielni komandosi (Co najmniej raz w tygodniu trenujesz)
Klasa 2: "A mnie uczono tak .." (Byłeś na wielu kursach, sam wiesz najlepiej
jaką techniką wygrywać zawody)
Klasa 3: Instruktorzy (Uczysz innych? Pokaż swój warsztat)
Klasa 4: Służę Najjaśniejszej (Żołnierze, Policjanci, Pracownicy innych służb
mundurowych)
Warunkiem otworzenia się klasy sprzętowej jest start min.5 zawodników

9. Ilość torów :
Organizator przygotował minimalnie 10 torów + zadania/tory bonusowe
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10.

Przebieg konkurencji:

10.1 Tory będą wymagały od zawodników umiejętności bezpiecznego i
sprawnego posługiwania się bronią.
10.2 Tory strzeleckie będą od zawodnika wymagały m.in. umiejętności
strzelania z różnych postaw, po wysiłku fizycznym, na nieznanych dystansach
oraz w ograniczonym czasie i widoczności oraz z limitem amunicji na tor.
10.3 Jeżeli zawodnik w ogóle nie przystąpi do danego toru na zawodach,
wówczas uzyskuje on na nim wynik 0 punktów.
10.4 Dokładne opisy torów zostaną przedstawione zawodnikom w dniu
zawodów podczas odprawy na poszczególnych stanowiskach. Dystanse na
których będą ustawione cele znajdują się od 5 m do 100 m.
10.5 Minimalna ilość amunicji niezbędna do prawidłowego ostrzelania
wszystkich celów to 250 szt. łącznie (karabin i pistolet)

11.
Ocena :
11.1 Wynik zawodnika definiuje suma zdobytych punktów na poszczególnych
torach.
11.2 Według procedury strzelania ilość możliwych do zdobycia punktów
zawarta jest w opisie toru.
11.3 Dla każdego toru planowany jest limit czasowy na wykonanie zadania.
Jeżeli zawodnik nie wyrobi się w zadanym czasie w takim przypadku zadanie
jest przerywane i zliczane są jedynie punkty które osiągnął do tego momentu.
11.4 Premiowana będzie celność, identyfikacja celu oraz szybkość wykonania
zadania w zadanych kwantach czasu. .
12.
Przepisy bezpieczeństwa :
12.1
Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa
strzelnicy, postępowania zgodnie z regulaminem konkurencji i opisami torów,
oraz zachowania zgodnego z zasadami FAIR PLAY.
12.2 Wszyscy uczestnicy zawodów, w tym również widzowie, w trakcie ich
trwania muszą używać na torach ochronników oczu i uszu.
12.3
Broń krótką w czasie trwania zawodów można przenosić wyłącznie
całkowicie rozładowaną tj. bez jakiejkolwiek amunicji, łusek, atrap i zbijaków w
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jej obrębie; bez podpiętego magazynka - tylko w kaburach, pudełkach lub
pokrowcach, a jej wydobycie może nastąpić tylko i wyłącznie na komendę
sędziego lub w STREFIE BEZPIECZEŃSTWA.

12.4 Broń długą w czasie zawodów można przenosić tylko całkowicie
rozładowaną tj. bez jakiejkolwiek amunicji, łusek, atrap i zbijaków w jej obrębie;
bez podpiętego magazynka, z lufą skierowaną w górę lub w dół – zawsze z
zamkiem w tylnym położeniu lub z włożoną flagą bezpieczeństwa. Można ją
także przenosić w pudełkach lub pokrowcach, a jakiekolwiek inne czynności z
bronią można prowadzić tylko na komendę sędziego lub w STREFIE
BEZPIECZEŃSTWA .
12.5 Szczegółowe zasady bezpieczeństwa będą zawarte w opisie każdego toru,
12.6 Niestosowanie się do przepisów bezpieczeństwa może
procedurą DQ, do wyrzucenia ze strzelnicy włącznie .

skutkować

13. Dyskwalifikacja (DQ)
13.1 Każdorazowo po orzeknięciu dyskwalifikacji wymagane jest zatwierdzenie
tego werdyktu przez Sędziego Głównego Zawodów.
13.2 Celowe pozbycie się przez zawodnika ochronników wzroku lub słuchu
podczas trwania przebiegu zawsze będzie skutkowało dyskwalifikacją na danym
torze.
13.3 Dyskwalifikacja zawsze jest orzekana w przypadku naruszenia przez
zawodnika zasad bezpieczeństwa, a w szczególności:
-

-

-

„Posługiwania się bronią” poza okresem przebywania w Strefie
Bezpieczeństwa lub na torze pod bezpośrednim nadzorem sędziego i
wykonywania wydanych przez niego komend,
Dopuszczenia do sytuacji, w której wylot lufy broni jest skierowany poza
obowiązujące kąty bezpieczeństwa w czasie przebiegu na torze,
Nie trzymania palca na zewnątrz kabłąka spustowego w czasie innym niż
strzelanie, tj. np. w czasie ładowania, wymiany magazynka, odkładania i
rozładowywania broni,
Posługiwania się w strefie bezpieczeństwa amunicją lub jej atrapami (w
tym nabojami szkolnymi, treningowymi, łuskami i zbijakami), w stanie
luzem bądź zapakowanych w pudełka, załadowanymi magazynkami i
ładowaczami.
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-

-

-

-

Posiadania przy sobie innej niż rozładowanej i bez podpiętego
magazynka broni w jakimkolwiek momencie poza momentem,
wykonywania poleceń sędziego na torze lub dokonywania prób i ćwiczeń
z pustymi magazynkami w Strefie Bezpieczeństwa,
Dyskwalifikacja orzekana jest również w przypadku, gdy zawodnik, odda
strzał przypadkowy. Nie uznaje się za strzał przypadkowy strzału, który
został spowodowany awarią broni. Przerwany w tej sytuacji przebieg nie
będzie kontynuowany (należy taki przebieg zawodnika ocenić wg stanu
aktualnego) a jeżeli awarię taką potwierdzi ocena Sędziego Głównego
zawodnik będzie mógł po dokonaniu niezbędnych napraw kontynuować
zawody na kolejnych torach.
Dyskwalifikacja może nastąpić także w przypadku niesportowego
zachowania, niedozwolonego zachowania lub użycia niedozwolonego
wyposażenia, które w opinii Sędziego Głównego jest niezgodne z
regulaminem.
Każdy zawodnik, który z przyczyn technicznych lub innych nie zamierza
lub nie może przystąpić do kolejnej konkurencji lub zamierza opuścić
rejon rozgrywania zawodów jest zobowiązany do zgłoszenia takiego
faktu do Sędziego Głównego pod groźbą dyskwalifikacji z całych
zawodów.

13.
Nagrody:
Organizator przewiduje nagrody rzeczowe.

14.
Postanowienia końcowe i załączniki
Jeżeli w trakcie zawodów powstanie jakakolwiek wątpliwość lub sytuacja
nieopisana w regulaminie, głos rozstrzygający i ostateczny należy zawsze do
Sędziego Głównego Zawodów. Reshooty nie są przewidywane (Chyba że
zadecyduje o tym w wyjątkowych sytuacjach Sędzia Główny zawodów) .
Zawodnik ma sobie radzić ze wszystkimi napotkanymi trudnościami
samodzielnie. Decyzje podejmowane przez sędziego prowadzącego/głównego
są decyzją ostateczną. Wszelkie dyskusje uznane będą za zachowanie
niesportowe i skutkować będą dyskwalifikację.
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