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I Postanowienia ogólne

1. Wszystkie

osoby
przebywające
na
strzelnicy,
również
nie
biorące
udziału
w zawodach, zobowiązane są do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania przepisów
obowiązujących na strzelnicy oraz zasad określonych w niniejszym regulaminie.

2. Celem zawodów organizowanych przez GTS B.R.A.S.S. jest współzawodnictwo sportowe,
podnoszenie umiejętności strzeleckich zawodników oraz integracja środowiska strzeleckiego.
Zawody organizowane są w duchu poszanowania symboli i tradycji polskich.

3. W zawodach mogą brać udział osoby legalnie dysponujące bronią i potrafiące się nią
w sposób bezpieczny posługiwać.

4. Osoby nie posiadający pozwolenia na broń, strzelające z broni i amunicji użyczonej, pozostają
pod osobistym nadzorem osób użyczającym im broń i amunicję.

5. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenie do udziału w zawodach lub wykluczenia w
trakcie zawodów osób, które w jego ocenie mogą spowodować zagrożenie dla siebie lub innych
osób.

6. Organizator

zawodów nie
o charakterze historycznym.

zapewnia

broni

i

amunicji

z

wyjątkiem

konkurencji

7. GTS B.R.A.S.S. organizuje:
a) zawody statyczne – w trakcie których zawodnik pokonuje konkurencję z jednej postawy i
jednego stanowiska strzeleckiego,
b) zawody dynamiczne – w trakcie których zawodnik ostrzeliwuje cele z różny postaw
strzeleckich i stanowisk, przemieszczając się pomiędzy nimi.

8. Zawody dynamiczne organizowane są z użyciem broni centralnego zapłonu w postaci: karabinu,
strzelby, pistoletu/rewolweru.
W przypadku „torów kompetencyjnych” zawodnik na torze
wykorzystuje tylko jeden ze wskazanych wyżej rodzajów broni.

9. Tor kompetencyjny jest to konkurencja dynamiczna zawierająca wskazanie rodzaju broni,
maksymalnej liczby i rodzaju amunicji oraz dokładnego sposobu wykonania zadania strzeleckiego,
w jednolity sposób dla wszystkich zawodników.

10. Szczególnym rodzajem zawodów dynamicznych organizowanych przez GTS B.R.A.S.S. są
zawody pro-obronne. Charakteryzują się one podwyższonym stopniem trudności, wymagając od
strzelca dużej sprawności fizycznej i strzeleckiej, Zawody w tej formule poza zadaniami ogniowymi
wymagają od zawodnika wykonania innych czynności, które warunkują zaliczenie przebiegu na
torze. Zawodami pro-obronnymi są w szczególności: Ofensywa Wiosenna, Call Of Duty, Zawody
Nocne.
II Zasady bezpieczeństwa

11. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad ogólnych bezpieczeństwa PZSS,
postępowania zgodnie z regulaminem strzelnicy, niniejszym regulaminem GTS B.R.A.S.S. i
opisami torów, a także zachowania zgodnego z zasadami FAIR PLAY.

12. Wszyscy uczestnicy zawodów w trakcie ich trwania zobowiązani są do używania na torach
ochronników uszu, a na zawodach dynamicznych również ochronników oczu.

13. Broń 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. Rozładowaną broń można także przenosić w pudełkach lub
pokrowcach.

14. Jakiekolwiek inne czynności z bronią można prowadzić tylko na komendę sędziego lub
w STREFIE BEZPIECZEŃSTWA (SB).

15. Przenoszenie amunicji musi odbywać się w sposób bezpieczny nie powodujący jej zagubienia.
Dopuszczalne jest przenoszenie amunicji w magazynkach nie podpiętych do broni.

16. Rzeczy znalezione na strzelnicy a w szczególności broń i amunicję należy niezwłocznie oddać do
sędziego głównego zawodów. Wynoszenie jakichkolwiek przedmiotów nie będących własnością
zawodnika poza teren strzelnicy jest zabronione.

17. Zabrania się strzelać z niesprawnej broni i amunicji.
18. Zabrania się prowadzić ogień do urządzeń strzelnicy nie będących celami.
19. Kategorycznie zabrania się prowadzić ogień po komendzie „przerwij ogień lub stop”.
20. Strzelanie przerywa się samodzielnie lub na komendę w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla
osób,
zwierząt
lub
przedmiotów
nie
stanowiących
w przypadku utraty orientacji w terenie przez zawodnika.

celu

a

także

21. Zabrania się kierowania wylotu lufy broni z podpiętym magazynkiem lub załadowanym nabojem w
lufie powyżej kulochwytów. W trakcie zawodów pro-obronnych dopuszcza się poruszanie z bronią
załadowaną uniesioną lufą do góry.

22. Sędzia przerywa przebieg na torze/konkurencję w przypadku gdy wylot

lufy broni
z wprowadzonym nabojem zostanie skierowany w jakąkolwiek część ciała zawodnika lub innej
osoby. Wyjątek stanowi sytuacja chowania i dobycia broni z kabury.

23. Sędzia

przerywa przebieg na torze/konkurencję w przypadku naruszenia „kątów
bezpieczeństwa”(KB), które określają prawidłowy - bezpieczny kierunek wylotu lufy broni
zawodnika w czasie przebiegu na torze. KB jeżeli opis toru nie stanowi inaczej, wynoszą 90° w
prawo i lewo od linii biegnącej pod kątem prostym w stosunku do głównego kulochwytu na osi
strzeleckiej oraz 90° w górę i w dół.

III Oznaczenie miejsc.

24. Tor strzelecki – znajdujące się na strzelnicy pole ograniczone wałami ziemnymi, na którym
zawodnik prowadzi ogień ( wykonuje zadanie ogniowe) do wskazanych celów oraz przemieszcza
się w nakazanych (przez układ toru) kierunkach.

25. Stanowisko strzeleckie – wyznaczone na torze strzeleckim miejsce z którego zawodnik prowadzi
ogień do określonego celu ( grupy celów).

26. Strefa bezpieczeństwa (SB) – wyznaczone miejsce, oznaczone napisem „STREFA
BEZPIECZEŃSTWA”, w której można dobyć broń poza torem strzeleckim. W SB wylot lufy broni
można
kierować
wyłącznie
w
kierunku
napisu
„TU KIERUJ BROŃ”. W SB przebywać mogą maksymalnie 2 osoby. Kategorycznie zabrania się w
SB
dotykania
amunicji,
niezależnie
czy
znajduje
się
ona
luzem,
w magazynkach, ładownicach, kieszeniach czy pokrowcach. Zasada ta dotyczy również atrap
nabojów oraz amunicji ćwiczebnej lub ślepej. W SB dozwolone jest pokazywanie, przekazywanie
broni pomiędzy zawodnikami lub innym osobom znajdującym się w niej.

27. Biuro zawodów - miejsce wyznaczone i oznaczone napisem „BIURO ZAWODÓW",
w
którym
dokonuje
się
formalności
związanych
ze
startem
w
zawodach
i podliczaniem wyników zawodów. Biurem zawodów kieruje „Sędzia Główny Zawodów”.

28. Punkt medyczny - punkt oznaczony tabliczką „APTECZKA” w którym wszystkie osoby znajdujące
się na terenie strzelnicy mają dostęp do podstawowego zaopatrzenia medycznego (plastry,
bandaże, tabletki i żele przeciwbólowe).

29. Strefa naprawy broni - miejsce wyznaczone i oznaczone tabliczką „STREFA NAPRAW”, w którym
zawodnik może dokonać drobnych napraw lub poprawek w broni. Zasady przebywania w strefie
napraw są takie same jak SB.

30. Strefa zakaz wejścia - wszystkie miejsca lub przejścia zagrodzone znakiem „X” ,
a złamanie zakazu przejścia skutkować będzie wydaleniem z obiektu.
IV Obsada Zawodów

31. Kierownik Zawodów (KZ) - wyznaczona i działająca z ramienia GTS B.R.A.S.S. osoba,
odpowiadająca za całokształt przedsięwzięć związanych z organizacją i płynnym
przebiegiem zawodów oraz ich rozliczeniem i posprzątaniem strzelnicy w możliwie najkrótszym
czasie. KZ odpowiada w szczególności za budowę torów oraz przeprowadzenie przez „Sędziego
Głównego Zawodów” odpraw dla sędziów na poszczególnych torach.

32. Sędzia Główny Zawodów (SG) - wyznaczona spośród składu sędziowskiego osoba posiadająca
odpowiednie uprawnienia PZSS, sprawująca pieczę nad przebiegiem zawodów zgodnie z
zasadami bezpieczeństwa oraz regulaminem zawodów. SG jest odpowiedzialny za ustawienie
celów
na
torach
z
zachowaniem
zasad
bezpieczeństwa
w tym za kalibrację celów metalowych. Do obowiązków SG w szczególności należy rozstrzyganie
sprawy spornych w zakresie punktacji zawodników oraz sprawne
i bezbłędne
sporządzenie klasyfikacji. SG zawodów rozpatruje protesty a jego decyzja
w tym zakresie są
ostateczne.

33. Sekretarz Zawodów (SZ) - wyznaczona osoba odpowiedzialna za formalności związane
z
rejestracją
zawodników
oraz
prowadzeniem
na
bieżąco
zliczania
wyników
z poszczególnych konkurencji/torów oraz zliczenia klasyfikacji generalnej zawodów. SZ podlega
bezpośrednio pod Sędziego Głównego Zawodów.

34. Sędzia Toru (ST) - wyznaczona spośród składu sędziowskiego osoba posiadająca odpowiednie
uprawnienia PZSS, odpowiadająca za prawidłowy i bezpieczny przebieg konkurencji na
określonym torze strzeleckim. Odpowiada za wszystkie działania innych osób znajdujących się na
torze strzeleckim lub w jego pobliżu. Przed rozpoczęciem wykonywaniem konkurencji strzeleckiej
przeprowadza odprawę dla całej grupy strzeleckiej.

35. Sędzia Rezerwowy (SR) – wyznaczona osoba posiadająca minimum patent strzelecki, która
wspomaga w obowiązkach Sędziego Toru. SR odbywa odprawę przed zawodami wraz z ST
zapoznając się z jednolitym sposobem sędziowania na poszczególnych torach.

36. Pomocnik Sędziego (helper) - wyznaczona osoba, zapoznana z torem strzeleckim pomagająca
ST w sprawnym i bezpiecznym przebiegu konkurencji strzeleckiej.

37. Na prośbę zawodnika i za zgodą ST na torze strzeleckim może przebywać osoba rejestrująca
start zawodnika wnoszącego taką prośbę. Osoba taka musi bezwzględnie podporządkować się
decyzjom
obsady
sędziowskiej
i
nie
stwarzać
zagrożenia
dla
siebie
i innych uczestników zawodów. Nie może w żadnym momencie przebywania na torze pomagać
lub podpowiadać zawodnikowi. Za złamanie tej zasady osoba rejestrująca natychmiast jest
usunięta z toru wraz zawodnikiem, któremu pomoc była udzielana.

V Broń i amunicja

38. Karabin centralnego zapłonu - broń powtarzalna lub samopowtarzalna wyposażona
w kolbę i przeznaczona do strzelania nabojami pośrednimi lub karabinowymi.

39. Strzelba gładkolufowa – broń wyposażona w kolbę i przeznaczona do strzelania strzelbowymi
nabojami śrutowymi lub jednolitymi.

40. Pistolet centralnego zapłonu – broń w postaci pistoletów lub rewolwerów powtarzalnych lub
samopowtarzalnych, bez kolby, przeznaczona do strzelania nabojami pistoletowymi lub
rewolwerowymi.

41. Broń historyczna – broń, która używana jest w trakcie zawodów na torze historycznym, użyczona
wraz z amunicją do niej przez organizatora zawodów.

42. Broń zabezpieczona – broń, w której nastawne bezpieczniki inne niż chwytowe są ustawione w
pozycji uniemożliwiającej oddanie strzału.

43. Broń rozładowana – broń w obrębie, której nie znajduje się jakakolwiek amunicja, łuska, atrapa lub
zbijak, bez podpiętego magazynka, po oddaniu strzału kontrolnego (na suchego).

44. Broń załadowana – broń w obrębie której znajduje się magazynek załadowany amunicją, z
wprowadzonym nabojem do komory nabojowej i zabezpieczony.

45. Stan broni na torze – zawodnik rozpoczyna ostrzeliwanie toru trzymając broń załadowaną z lufą
skierowaną w kulochwyt główny w dół pod kątem 45°. Jeżeli pierwszą bronią na torze jest pistolet
dopuszcza się aby załadowany był w kaburze. Pozostała broń wykorzystywana na torze znajduje
się w UDB, w kaburze lub na pasie z podpiętym magazynkiem, bez wprowadzonego naboju do
komory a jeśli posiada bezpiecznik nastawny to również zabezpieczona. Zawodnik odkłada broń
wyłącznie do UDB zawsze zabezpieczoną a jeżeli opis toru tego wymaga to również/lub
rozładowaną. W przypadku wykorzystania pasa lub kabury ponowne odłożenie broni wymaga aby
była zabezpieczona i/lub z opuszczonym kurkiem, bez naboju w komorze nabojowej.
VI Klasy sprzętowe.

46. W czasie zawodów dynamicznych organizowanych przez GTS B.R.A.S.S. zawodnicy mogą
zostać zakwalifikowani do trzech klas sprzętowych.

47. W trakcie jednych zwodów dynamicznych zawodnik może występować tylko w jednej klasie
sprzętowej.

48. Klasa sprzętowa KLASYCZNA:
a) karabin centralnego zapłonu wyposażony tylko w jeden komplet mechanicznych przyrządów
celowniczych (otwartych lub zamkniętych). Broń ta nie może mieć zrobionego „portingu” lufy;
dołączony dwójnóg lub „lejek” gniazda magazynka oraz ładownice typu „Redi-Mag”. Zabrania
się łączenia magazynków. Magazynki ładowane maksymalnie po 10 naboi każdy,
b) strzelba gładkolufowa inna niż samopowtarzalna wyposażona tylko w jeden komplet
mechanicznych przyrządów celowniczych o stałym magazynku. Broń ta nie może mieć
zrobionego „portingu” lufy oraz nie może być wyposażona w: jakiekolwiek urządzenie
wylotowe w tym czoki. Magazynki ładowane maksymalnie po 5 szt. przy pierwszym
załadowaniu,
c) pistolet centralnego zapłonu wyposażony tylko w mechaniczne przyrządy celownicze. Broń ta
nie może mieć zrobionego „portingu” lufy oraz nie może być wyposażona w: jakiekolwiek
urządzenie wylotowe, dołączane elementy do opierania kciuków, lejek gniazda magazynka.
Magazynki ładowane maksymalnie po 10 naboi każdy.

49. Klasa sprzętowa TAKTYCZNA:
a) w klasie tej dozwolone jest używanie broni i wyposażenia dopuszczonego w klasie
KLASYCZNEJ przy czym na każdej broni długiej dopuszczalne jest zamontowanie
optycznego lub elektronicznego przyrządu celowniczego z maksymalnym powiększeniem
x1.5 (zalecane jest zablokowanie zmiany powiększenia) oraz lejka gniazda magazynka,
b) dopuszczony jest „porting” lufy, ładownice typu „Redi-Mag” oraz łączenie magazynków,
c) do broni krótkiej dopuszcza się użycie lejka gniazda magazynka,
d) dopuszcza się użycie samopowtarzalnej strzelby gładkolufowej,

50. Klasa sprzętowa OTWARTA:
a) w klasie tej dozwolone jest używanie broni i wyposażenia dopuszczonego w klasie
TAKTYCZNEJ z dowolnymi modyfikacjami,
b) w klasie tej dozwolone jest używanie dowolnego wyposażenia zawodnika,
c) w klasie tej zamiast karabinu centralnego zapłonu dopuszczalne jest używanie pistoletu
samopowtarzalnego z kolbą.
d) ładowanie magazynów następuje nabojami w dowolnej liczbie.

51. W trakcie zawodów GTS B.R.A.S.S. klasa sprzętowa OTWARTA dopuszczalna jest wyłącznie w
trakcie zawodów pro-obronnych. Zawody te odbywają się w jednej klasie sprzętowej.
VII Cele i warunki ich zaliczenia.

52. Cel zwykły (CZ) - cel papierowy, tekturowy, metalowy lub łamliwy, którego trafienie, przewrócenie
lub zniszczenie jest konieczne w celu zaliczenia konkurencji bez naliczenia kar.

53. Cel bonusowy (CB) - w zawodach dynamicznych cel którego prawidłowe zaliczenie (trafienie,
przewrócenie, zniszczenie) skutkować będzie odjęciem od czasu przebiegu zawodnika wskazanej
w opisie toru ilości sekund. Wartość ta nie może być większa niż 10 sekund. CB nie może być
więcej niż 2 na każdy rodzaj broni użyty na torze.

54. Cel specjalny (CS) – w zawodach dynamicznych cel, którego nie zaliczenie (trafienie,
przewrócenie, zniszczenie) skutkować będzie dodaniem od czasu przebiegu zawodnika
wskazanej w opisie toru ilości sekund. Wartość ta nie może być mniejsza niż 30 sekund. Na
każdym torze nie może być więcej niż 2 (dwa) CT.

55. Cel neutralny (NS) - cel tekturowy, stalowy lub łamliwy specjalnie oznaczony, którego trafienie
skutkować będzie dodaniem do czasu przebiegu zawodnika wskazanej w opisie toru ilości sekund
w wysokości nie mniejszej niż 10 sekund. Liczba celów NS nie może przekraczać ilości połowy
celów ustawionych na torze.

56. Cel metalowy - aby były zaliczony musi bezwzględnie przewrócić się. W przypadku jeśli cel uległ
awarii dopuszcza się zaliczenie trafienia bez przewrócenia celu. Zaliczenie celu w takim
przypadku sędzia komunikuje zawodnikowi, poprzez użycie słowa „JEST”,

57. Gong metalowy – o zaliczeniu trafienia każdorazowo informuje zawodnika sędzia
i w takim przypadku sędzia musi głosem oznajmiać zawodnikowi trafienie poprzez użycie słowa
„JEST”. Jeżeli na torze znajdują się tego typu cele muszą one być tak rozmieszczone, aby
zawodnik i sędzia mogli łatwo zweryfikować ich trafienie.

58. Cel łamliwy – np. rzutki – aby trafienie zostało zaliczone cel musi rozpaść się co najmniej w
połowie swojej objętości.

59. Minimalna odległość od celów metalowych:
a) ostrzeliwanych z pistoletu i strzelby amunicją śrutową wynosi – 7 m,

b) ostrzeliwanych z karabinu i strzelby amunicją kulową wynosi – 40 m.

60. Kalibracja celu – ostrzelanie celu metalowego z minimalnej dopuszczonej opisem toru odległości
w taki sposób aby się przewrócił lub wykonał oczekiwany ruch zgodnie z jego konstrukcją. Ostrzał
następuje z:
a) broni krótkiej, amunicją 9x19mm,
b) broni długiej , amunicją kaliber 5,45 mm lub 5,56 mm
c) broni gładkolufowej, amunicją 24 Trap.

VIII Ocena tarcz

61. Sędzia na torze, oceniając tarcze, wszelkie wątpliwości, powinien zawsze rozstrzygać na korzyść
zawodnika.

62. Zawodnik zalicza trafienie na tarczy ostrzelanej tylko od frontu.
63. Jeżeli zewnętrzna cześć pierścienia

przestrzeliny na tarczy dotyka linii lub perforacji
wyznaczającej pole wyżej punktowane, takie trafienie zaliczane jest do pola wyżej punktowanego.
Promieniste rozdarcia papieru wokół przestrzeliny nie są brane pod uwagę przy punktowaniu.

64. Wszystkie przesłony i elementy konstrukcyjne toru uważa się za nieprzenikalne.
W przypadku, gdy zawodnik odda strzał przez jakikolwiek inny niż tarcza element wyposażenia
toru, jego trafienie nie będzie skutkowało zaliczeniem celu bądź naliczeniem kar.

65. Wszystkie tarcze uznawane są za przenikalne.
66. Gdy tarcze stykają się powierzchniami, wtedy zasłonięta część tarczy spodniej traktowana jest,
jako nieistniejąca,

67. W przypadku strzału, który trafił w tarcze NS a potem tarcze-cel, zawodnik otrzyma karę za
trafienie tarczy NS i zaliczone zostanie trafienie w cel.

68. W przypadku strzału, który trafił w punktowaną tarcze a potem tarczę NS, zawodnikowi zostanie
zaliczone trafienie w cel, a później otrzyma karę za trafienie tarczy „nie strzelać".

69. Jeżeli cel metalowy przewróci się samoistnie lub zostanie tak ustawiony, że nie ma możliwości by
zawodnik go przewrócił sędzia zaliczy trafienie na korzyść strzelca i uzna to jako błąd toru.
IX Przebieg na torze dynamicznym

70. Każdy zawodnik, bezpośrednio przed swoim przebiegiem, powinien mieć zapewnioną możliwość
zapoznania się z torem Zapoznanie zawodników z torem następuje podczas odprawy przed
rozpoczęciem strzelania przez daną grupę strzelających.

71. W trakcie odprawy każdemu z zawodnikowi przysługuje prawo zadawania pytań oraz uzyskania
wyjaśnienia niepewności związanych z wykonaniem zadania na torze

72. Sędzia Toru zobowiązany jest do upewnienia się o zgodności stanu broni i wyposażenia
zawodnika z torem, regulaminem, przepisami klas sprzętowych i bezpieczeństwa.

73. Urządzenie do odkładania broni (UDB) – konstrukcja pozwalająca każdorazowo bezpiecznie
odłożyć broń, skierowaną w bezpiecznym kierunku. Budowa takiego urządzenia powinna brać pod
uwagę różnorakie wyposażenie i konstrukcje umieszczonej w nim broni. Dopuszcza się UDB w
kształcie
wysokiego
pudła,
koryta,
beczki,
rury

z miękkim wyściełaniem lub materac bądź stół itp. Do urządzenia takiego w czasie przebiegu
zawodnik może odkładać tylko broń zabezpieczoną lub rozładowaną.

74. Wykonywanie zadania ogniowego – trwa od momentu komendy sędziego: „ładuj" do momentu
ogłoszenia, przez sędziego, komendy „koniec strzelania”.

75. Podczas wykonywania strzelania w polu toru strzeleckiego przebywać mogą jedynie sędzia i jego
pomocnik, zawodnik, osoba rejestrująca za zgodą sędziego i zawodnika.

76. Pozostałe osoby oczekują w miejscu bezpiecznym określonym przez sędziego przed rozpoczęciem
strzelań.

77. Zawodnik i tylko on, ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyposażenie, broń oraz amunicję
używaną przez siebie w trakcie zawodów .Każde wyposażenie i broń używana przez zawodnika w
czasie zawodów mają być sprawne i posiadać działające mechanizmy, które pozwolą
zawodnikowi każdorazowo sprawować nad nimi pełną kontrolę, co stanowi o ich bezpieczeństwie.
Broń, amunicja i wyposażenie zawodnika muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa, regulaminu
strzelnicy a także warunki przewidziane dla poszczególnych klas sprzętowych. Podczas zawodów
zabronione jest używanie broni wyposażonej w tłumiki, strzelającej ogniem ciągłym lub seriami.
Podczas przebiegu w warunkach ograniczonej widoczności zabronione jest używanie noktowizji
(wzmacniaczy obrazu), oraz doświetlanie celów przez inne osoby znajdujące się na strzelnicy

78. W

trakcie przebiegów na zwodach pro-obronnych dozwolone jest korzystanie
z pasów do broni długiej, z zachowaniem kątów bezpieczeństwa. Broń tak przenoszona musi być
umieszczona z przodu zawodnika, lufą w dół bez wprowadzonego naboju do komory nabojowej i
zabezpieczona. Jeżeli opis toru na to zezwala dopuszczalne jest przenoszenie broni rozładowanej z
pominięciem kątów bezpieczeństwa.

79. Zawodnicy nie mogą używać kabur stwarzających niebezpieczeństwo, a w szczególności
podramiennych, typu „cross draw” oraz niezakrywających całego języka spustowego.

80. W razie jakichkolwiek wątpliwości Sędzia Główny Zawodów decyduje o zgodności broni
i wyposażenia zawodnika z przepisami klas sprzętowych oraz z przepisami bezpieczeństwa, a jego
decyzja w tym zakresie jest ostateczna.

81. Wymiana magazynka w broni nastąpić może dopiero po ostrzelaniu, co najmniej jednego
właściwego dla tej broni celu. Doładowanie strzelby gładkolufowej może nastąpić po oddaniu
pierwszego strzału ostrzeliwującego pierwszy cel właściwy dla tej broni.

82. Magazynek może być „wyrzucony” przez strzelca lub odzyskany, czyli schowany do ładownicy,
kieszeni, worka na „odzysk” bez względu na ilość amunicji jaka się w nim znajduje.

83. Po zakończeniu toru wszystkie porzucone magazynki oraz inne rzeczy strzelca muszą być przez
niego usunięte z toru. Odzyskanie sprzętu od sędziego toru będzie możliwe dopiero w
wyznaczonym przez niego czasie.

X Komendy i reguły sędziowskie.

84. Komedy

sędziowskie w trakcie rozgrywania zawodów statycznych są
z obowiązującymi regulacjami w tym zakresie uchwalonymi przez PZSS.
w niniejszym regulaminie komendy dotyczą zawodów dynamicznych.

zgodne
Opisane

85. Zawodnik przed rozpoczęciem przebieg na torze przed komendą „ładuj” może sprawdzić i
wyregulować urządzenia celownicze znajdujące się na broni, na jednym, wskazanym sędziemu
celu.

86. Po komendzie „ładuj” zawodnik ładuje broń, tzn: wyjmuję flagę bezpieczeństwa lub zamyka
zamek w przypadku broni długiej, umieszcza ją na stanowiskach (w stanie i miejscu wskazanym w
opisie toru) oraz zajmuje pozycję startową.

87. Komendę-pytanie: „czy jesteś gotowy(a)?” podaje sędzia, gdy zawodnik zajmie pozycję
startową. Jeżeli zawodnik wyraźnie nie zaprzecza, pada komenda „UWAGA” i po około 3
sekundach sędzia wyzwala sygnał startowy, uruchamiając jednocześnie pomiar czasu „timerem”.

88. Jeżeli sędzia uzna, że zawodnik zakończył przebieg, podaje komendę: „jeżeli, skończyłeś,
rozładuj”. Po tej komendzie zawodnik wyjmuje magazynek, usuwa nabój z komory nabojowej i
oddaje "suchy", kontrolny strzał celowany w kierunku przedpola. Następnie chowa broń do kabury
(pistolet, rewolwer) lub unosi ją lufa do góry (karabin, strzelba). W przypadku wykorzystania pasa
do broni długiej dopyuszcza się skierowanie lufy w dół. Procedurę powtarza się w stosunku do
wszystkich używanych przez zawodnika na torze broni. ZABRANIA SIĘ oddawanie strzału
kontrolnego poza kulochwyt

89. Zakończenie procedury rozładowania broni oraz podana przez sędziego mierzącego czas,
komenda „koniec strzelania” kończy przebieg.

90. W każdym momencie przebiegu sędzia może zatrzymać zawodnika komendą „STOP! …
rozładuj”, ...kabura/lufa do góry”. następnie podaje przyczynę zatrzymania wykonywania zadania
ogniowego.

91. Sędzia może nakazać zawodnikowi zakończenie przebiegu gdy uzna, że zawodnik nie jest w
stanie go kontynuować np. z powodu kontuzji zawodnika lub poważnego zacięcia broni (zawodnik
nie potrafi sobie poradzić z zacięciem przez czas dłuższy niż 1 minuta). Po takim przerwaniu,
przebieg należy ocenić. W powyższym przypadku prawo do powtórzenia przebiegu przyznaje
Sędzia Toru wyłącznie gdy zawodnik pokonał mniej niż 1/3 toru.

92. Zauważona nieprawidłowość w przygotowaniu toru, niepostawione po poprzednim przebiegu cele
reaktywne lub łamliwe nie skutkuje przerwaniem i powtórzeniem przez zawodnika przebiegu na
torze oraz zaliczone jest na korzyść zawodnika.

93. Jeżeli sędzia przerwał przebieg z uwagi na niebezpieczną sytuację niezawinioną przez
zawodnika, awarię strzelnicy lub z innych przyczyn niezależnych od zawodnika, należy przyznać
mu możliwość powtórzenia przebiegu na torze.

94. Jeżeli sędzia przerwał przebieg z uwagi na sprzeczne z regulaminem lub inne niebezpieczne
zachowanie zawodnika musi go, po podaniu powodu, niezwłocznie zdyskwalifikować (DQ).

XI Punktacja i kary.

95. Wynik zawodnika na zawodach statycznych wyrażony jest sumą

punktów uzyskanych
z tarczy lub grupy tarcz. Organizator może zawęzić zakres pól ocenianych z tarczy. Informacja
dotycząca punktacji tarcz zawarta jest z zapowiedzi zawodów publikowanej co najmniej na 5 dni
przed zawodami.

96. Wynik zawodnika na zawodach dynamicznych wyrażony jest w jednostkach czasu. Do
całkowitego czasu przebiegu zawodnika dodaje się lub odejmuje wszystkie zdobyte przez niego
trafienia oraz inne ewentualne kary i bonusy.

97. Kara proceduralna wynosi 10 sekund i przyznawana jest w przypadkach:
a) doładowania broni bez oddania wymaganej minimalnej liczby strzałów,
b) oddania strzału bez wymaganej opisem toru wymiany magazynka,
c) skrócenia sobie drogi, dopóki nie wróci do miejsca w którym skrót rozpoczął,
d) przekroczenia linii ograniczającej pole ostrzału,
e) ostrzelanie celu z innej niż wymagana postawy strzeleckiej,
f) zachowania zawodnika naruszającego zasady Fair Play.
g) naruszenie innych zasad wskazanych w zapowiedzi zawodów i w trakcie odprawy na torze.

98. Wartości stref punktowanych na tarczach tekturowych to:
„A” = 0 sekund kary, „C” = 1 sekunda kary, „D” = 3 sekundy kary.

99. Zaliczone trafienie na celu metalowym lub łamliwym to „A” czyli 0 sekund kary,
100.

Nietrafienie w cel pomimo jego ostrzelania skutkuje przyznaniem kary w wysokości
5 sekund za każde wymagane trafienie. Jest to tzw. „Miss”.

101.

Nieostrzelanie celu skutkuje przyznaniem kary proceduralnej za każdy wymagany opisem toru
strzał.

102.

Kary za nieostrzelanie celu oraz kary „Miss” są sumowane.

103.

Kara za niezaliczenie celu specjalnego jest dodawana do czasu przebiegu w wysokości
wskazanej w opisie toru, lecz nie mniejszej niż 30 sekund.

104.

Jeżeli opis toru przewiduje cele bonusowe ich trafienie powoduje odjęcie czasu od
uzyskanego przez zawodnika w trakcie przebiegu – o wielkości tego „bonusa” decyduje zawsze
opis toru.

105.

Jeżeli opis toru przewiduje cele NS – ich każdorazowe trafienie powoduje dodanie
zawodnikowi 10 sekund kary,

106.

W przypadku wykorzystywania strzelb samopowtarzalnych w klasie Taktycznej do czasu
uzyskanego przez zawodnika dodawane jest 0,5 s. za każdy ustawiony na torze cel strzelbowy.

107.

Każdorazowo sędzia dokonując oceny zachowania zawodnika kierować się powinien
dbałością o równe szanse w rywalizacji pomiędzy poszczególnymi uczestnikami zawodów.

XII Dyskwalifikacja

108.

Dyskwalifikacja na torze (DQ) - przyznawana jest za naruszenie zasad bezpieczeństwa na
torze a w szczególności za:
a) kierowanie wylotu lufy broni w kierunku innym niż bezpieczny - złamanie kątów
bezpieczeństwa,
b) trzymanie palca na języku spustowym gdy wylot lufy skierowany jest poza teren strzelnicy lub
broń jest chowana lub wyjmowana z kabury,
c) oddanie strzału kontrolnego ( na sucho) poza obręb kulochwytów,
d) skierowanie broni z podpiętym magazynkiem w kierunku jakiekolwiek części ciała,
e) utratę kontroli nad bronią podczas prowadzenia ognia,
f) utratę kontaktu fizycznego z bronią z wyjątkiem odłożenia broni do UDB,

g) niekontrolowany strzał oddany podczas ładowania, rozładowywania broni lub przemieszczania
pomiędzy miejscami wyznaczonymi do prowadzenia ognia,
h) załadowanie amunicji w ilości większej niż wskazana w opisie toru,
i) ostrzelanie celu metalowego z odległości mniejszej niż bezpieczna,
j) włożenie broni do kabury lub przejście w pozycję na pas bez rozładowania komory nabojowej,
k) naruszenie zasad bezpieczeństwa na strzelnicy opisanych w pkt,. 13 i 14 niniejszego
regulaminu, będzie skutkowało przyznaniem DQ w konkurencji odpowiedniej dla każdego
rodzaju broni na której nastąpiło naruszenie. W przypadku zawodów dynamicznych DQ za
powyższe naruszenie, przyznawane jest na torze nr 1 bez względu czy zawodnik jest przed
czy po przebiegu na tym torze.

109.

Dyskwalifikacja z całych zawodów następuje również w przypadku przyznania zawodnikowi
po raz drugi DQ na torze,

110.

Za uczestnictwo w zawodach pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
zawodnik będzie zdyskwalifikowany z całych zawodów a o zaistniałym fakcie zostanie
powiadomiona policja.

111.

O dyskwalifikacji z danego toru decyduje Sędzia Toru, a z całych zawodów Sędzia Główny
Zawodów.

XIII Wynik toru i końcowy

112.

Ocenę wyników zawodników na poszczególnych torach dokonywane są:
a) w zawodach statycznych bezpośrednio z tarcz strzeleckich,
b) w zawodach dynamicznych z metryczek.

113.

Zawodnik zobowiązany jest do zapoznania się i podpisania tarczy/metryczki na torze
bezpośrednio po ukończeniu przebiegu/konkurencji. W czasie tym przysługuje prawo do złożenia
protestu. Przekazanie tarczy/metryczki do Biura Zawodów bez podpisu zawodnika wyklucza
możliwość rozpatrzenie ewentualnego protestu.

114.

Uzyskany przez zawodnika na torze wynik - wyrażony w sekundach, przelicza się na procenty
w stosunku do najlepszego wyniku, w jego klasie, na danym torze, który jako punkt odniesienia
wynosi 100%. Wynik procentowy oznacza ilość uzyskanych na danym torze przez zawodnika

115.

Wynik zawodnika w zawodach uzyskuje się sumując wyniki punktowe zawodnika ze
wszystkich torów.

116.

Wygrywa zawodnik, który zdobył najwięcej punktów. Wszystkie wyniki podawane są z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

117.

Jeżeli zawodnik w ogóle nie przystąpi do jakiegokolwiek toru na zawodach, wówczas uzyskuje
on na nim wynik łączny 0 punktów.

118.

Jeżeli zawodnik zostanie zdyskwalifikowany z zawodów , jego wyniki na torach jak i wynik
końcowy nie jest uwzględniany i publikowany.

119.

Jeżeli wynik końcowy przynajmniej dwóch zawodników jest jednakowy o wyższej pozycji w
wynikach decyduje ilość lepszych rezultatów na poszczególnych torach.

XIV Klasyfikacja Generalna GTS Brass

120.

W każdym roku kalendarzowym wśród zawodników GTS BRASS prowadzi się Klasyfikację
Generalną ( KG)

121.

Do klasyfikacji Generalnej wliczane są 6 (sześć) najlepszych startów zawodnika
w sezonie, w tym wynik z zawodów „Szeryf BRASS”, który w przypadku remisu decyduje o
wyższej pozycji w klasyfikacji.

122.

W zawodach „Szeryf BRASS” biorą udział wyłącznie członkowie GTS B.R.A.S.S.

123.

Na potrzeby KG z każdych zawodów organizowanych przez GTS B.R.A.S.S sporządzana jest
klasyfikacja obejmująca wyłącznie członków tegoż klubu. Klasyfikacja z poszczególnych
zawodów prowadzona jest bez podziału na klasy sprzętowe

124.

Zliczanie wyników odbywa się w systemie procentowym analogicznie jak z zawodów
dynamicznych opisanych w niniejszym regulaminie.

