Zawody w strzelectwie pneumatycznym

TARCZA DSSR
( Opis zasad do przeprowadzenia zawodów )

Opracował : Zdzisław Słaby – Oko
Zatwierdził: Zarząd DSSR

Zasady wspólne dla wszystkich tur zawodów.
Zawody w strzelectwie pneumatycznym ''Tarcza DSSR’’ rozgrywane są w czterech
turach (minimum to trzy tury z obowiązkową turą tarcza ''Strzelanie Treningowe HFT”).
Zawodnicy strzelają do tarcz ustawionych na dystansach 25m, 50m, 60m oraz do tarczy
''Strzelanie Treningowe HFT’’, dla której odległość ustawienia losuje się. Wszystkie tarcze
mogą być ustawione nad podłożem w odległości od 0,5m do 1m mierząc od dolnej krawędzi
tarczy z zastrzeżeniem, że odległość od podłoża musi być jednakowa dla wszystkich tarcz
zawodów. Odległość pomiędzy tarczami na stanowisku to 0,1m, natomiast minimalna
odległość pomiędzy skrajnymi tarczami torów to 1m.
Zawodnicy na komendę „Na Stanowiska’’ wydaną przez sędziego startowego, zajmują
stanowiska i przygotowują się do rozpoczęcia strzelania, czas 2 minuty. Po zakończeniu
przygotowań (limit 2 minuty) sędzia startowy komendą „Wolno Strzelać’’ daje zgodę na
rozpoczęcie strzelań. Zawodnik, który zakończy strzelanie rozładowuje karabin i zgłasza
sędziemu startowemu zakończenie strzelania oraz za jego zgodą opuszcza stanowisko. Po
komendzie „Koniec Strzelania” zawodnik przerywa strzelanie, bez względu na wymaganą
ilość oddanych strzałów i rozładowuje karabinek pozostawiając go na stanowisku. Zawodnicy
na komendę „Do Tarcz’’ podchodzą z sędzią do tarcz celem obliczenia ilości przestrzelin, a
następnie podpisują swoje tarcze. Sędzia startowy po zebraniu podpisanych tarcz zawiesza
nowe tarcze łącznie z tarczą treningową, po czym w celu dokonania obliczenia trafień
przekazuje zebrane tarcze sędziom tarczowym (biuro zawodów).
W przypadku pojawienia się na torze strzeleckim ludzi, zwierząt lub powstania zagrożenia
innego zagrożenia w czasie strzelań sędzia startowy przerywa strzelanie komendą
„Przerwać strzelanie”, odliczanie czasu zostaje zatrzymane, zawodnicy zaś obowiązkowo
przerywają strzelanie i rozładowują karabinki. Dalsze postępowanie zawodników wg poleceń
sędziego startowego. Po zakończeniu przerwy w strzelaniu na komendę sędziego
startowego zawodnicy zajmują stanowiska i po komendzie „Wolno Strzelać’’ strzelanie
zostaje wznowione oraz zostaje uruchomione odliczanie czasu pozostałego zawodnikom do
ukończenia konkurencji.
Strzelanie odbywa się z karabinków nieprzekraczających energii 17J oraz z użyciem tylko
śrutów ołowianych. Zawodnicy korzystający z karabinków z magazynkiem ładowanie
magazynków rozpoczynają dopiero po komendzie „Wolno Strzelać’’.
Kolejność strzelań odbywa się wg odwróconej listy startowej (ostatni zapisany strzela
pierwszy).
Zawodnik nieobecny na odprawie może zostać wykluczony z konkurencji.

Tarcza 25, 50 i 60
Celem, do którego strzelają zawodnicy są dwie tarcze ''Strzelanie Długodystansowe’’,
do których zawodnik oddaje po 10 strzałów oraz tarcza treningowa, którą jest również tarcza
''Strzelanie Długodystansowe’’, lecz przekreślona po przekątnej grubą czerwoną kreską
widoczną ze stanowiska strzeleckiego i ustawiona na stanowisku, jako pierwsza z lewej.
Ilość strzałów do tarczy treningowej jest dowolna, może być oddawana tylko w czasie
przysługującego zawodnikowi limitu dziesięciu minut i dopiero po komendzie „Wolno
Strzelać’’.
Większa ilość przestrzelin niż dziesięć w tarczy ocenianej skutkuje odjęciem punktów za
przestrzeliny o najwyższej punktacji natomiast przekroczenie liczby dwudziestu przestrzelin
w obydwu tarczach to dyskwalifikacja zawodnika.
Zawodnicy w konkurencjach:




Tarcza 25 strzelają z postawy stojąc niepodpartej,
Tarcza 50 strzelają z postawy dowolnej niepodpartej,
Tarcza 60 strzelają z postawy dowolnej podpartej.

Tarcza „ Strzelanie Treningowe HFT ”
W czasie odprawy zawodników sędzia startowy przeprowadza losowanie odległości,
na jakiej zostaną ustawione tarcze „Strzelanie Treningowe HFT”. Tarcza „Strzelanie
Treningowe HFT” składa się z dwudziestu małych tarczek o pierścieniach:







Φ15mm
Φ 20mm
Φ25mm
Φ30mm
Φ35mm
Φ40mm

-

10pkt.,
9 pkt,
8 pkt,
7 pkt,
6 pkt,
5 pkt.

Pierścienie opisane są kwadratową ramką, do których to zawodnik oddaje po jednym strzale.
Każdy z zawodników ma do dyspozycji jedną tarczę, do której oddaje dwadzieścia strzałów
w czasie przysługującego mu dziesięciominutowego limitu.
Trafienia zaliczane są w ten sposób, że jeżeli przestrzelina narusza pierścień tarczy to
zaliczane jest trafienie o niższej wartości. Zawodnikowi zaliczane jest zerowe trafienie w
przypadkach gdy:




przestrzelina naruszy pierścień Φ40mm,
w polu tarczki opisanej kwadratową ramką znajdzie się więcej niż jedna przestrzelina,
oraz gdy w ocenianym polu tarczki będzie brak przestrzeliny.

Więcej przestrzelin niż dwadzieścia w obrębie całej planszy (A4) tarczy skutkuje
dyskwalifikacją. Zawodnicy strzelają z postawy dowolnej z użyciem palika HFT.

