PISTOLET PRAKTYCZNY BOCZNEGO ZAPŁONU
( załącznik nr 2 do regulaminu )
1. Broń— Pistolety i rewolwery bocznego zapłonu o dowolnej rękojeści bez półki.
Przyrządy celownicze tylko i wyłącznie otwarte, bez jakiejkolwiek pomocy optycznej.
W trakcie trwania konkurencji nie wolno zmieniać broni lub jej zasadniczych części.
2. Amunicja— 30 nabojów w kalibrze według punktu 1.
3. Sprzęt dodatkowy - Zawodnik musi mieć kaburę lub futerał na broń.
Obowiązkowe jest stosowanie ochronników słuchu i wskaźników bezpieczeństwa . Nie
wolno używać optycznych urządzeń obserwacyjnych oraz okularów i innych tego typu
przyrządów ułatwiających celowanie, za wyjątkiem okularów korekcyjnych.
4. Tarcza - Tarcza PP-1 rozmiar: 450 x 770mm , w ilości 3 szt. dla każdego zawodnika.
Ustawienie tarcz powinno być identyczne dla każdego stanowiska strzeleckiego.

5. Linie ognia — Linie ognia
powinny być w sposób
wyraźny naniesione na
podłoże. Mogą być
wykonane z
przymocowanych do
podłoża taśm lub listew
drewnianych.
6. Komendy — Wszelkie
komendy w trakcie trwania
konkurencji wydaje sędzia
nadzorujący jej przebieg.
7. Pomiar czasu — Do
pomiaru czasu konkurencji służy timer . Strzelanie zaczyna się
na jego sygnał. W przypadku uszkodzenia timera i niemożliwości odczytania pomiaru
czasu, zawodnik ma prawo powtórzyć cały przebieg lub część konkurencji.
8. Postawa strzelecka — Postawa strzelecka stojąc. Dozwolone jest trzymanie broni
oburącz.
Przed sygnałem startowym ramiona i oś lufy przyjmują kąt 45° do poziomu - wylot lufy
jest skierowany w podłoże, broń gotowa do strzału. Zawodnik powinien przyjąć tę
postawę natychmiast po przeładowaniu broni i przygotowaniu do strzału, bez żadnych
dodatkowych manewrów, a w szczególności mierzenia w stronę tarczy lub jej
odkładania.
W momencie oddawania strzału, żadna część ciała zawodnika nie może znajdować
się przed wylotem lufy lub dotykać podłoża za linią ognia. Za linię tę uważa się
bliższą zawodnika granicę jej oznaczenia.
9. Przebieg konkurencji — Konkurencja powinna zostać omówiona przez sędziego na
początku zawodów. Później sędzia może omówić ją powtórnie, nie jest to jednak jego
obowiązkiem.
Konkurencję rozgrywa się w trzech etapach:

a/ Do 2 magazynków lub bębna należy załadować po 6 naboi. Następnie zawodnik
oddaje 2 x 6 strzałów w czasie 2 minut (łącznie ze zmianą magazynka po sześciu
strzałach albo powtórnym załadowaniem magazynka lub bębna).
Tarcza znajduje się w odległości 25 m.
b/ Do 2 magazynków lub bębna należy załadować po 6 naboi. Następnie zawodnik
wykonuje serię 6 strzałów, z których każdy oddawany jest w czasie 2 sekund, z 5-7
sekundową przerwą między strzałami. Po zakończeniu pierwszej serii należy broń
ponownie załadować i serię powtórzyć.
Tarcza znajduje się w odległości 15 m.
c/ Do magazynka lub bębna należy załadować 6 naboi. Następnie zawodnik oddaje 6
strzałów w 3 dubletach, w czasie 2 sekund na 1 dublet, z 5-7 sekundową przerwą
między dubletami.
Tarcza znajduje się w odległości 10 m.
Jeżeli zawodnik nie posiada drugiego magazynka, dopuszczalne jest dwukrotne
ładowanie tego samego.
Po zakończeniu strzelania następuje sprawdzenie broni oraz zapisanie uzyskanych
punktów łącznie z naliczeniem kar.
10. Strzały próbne — Konkurencję rozgrywa się bez strzałów próbnych.
11. Wyniki - Końcowy wynik jest sumą punktów uzyskanych przez zawodnika w całej
konkurencji, po uwzględnieniu ewentualnych punktów karnych.
Jeśli kilku strzelców uzyska tę samą ilość punktów, to o lepszym miejscu decyduje
większa ilość dziesiątek, następnie dziewiątek, itd.
Przy dalszej równości decyduje ostatnia seria 6-ciu strzałów (3 dublety).
12. Bezpieczeństwo— W czasie trwania zawodów oraz w konkurencji, zawodników
obowiązują ; regulamin zawodów, zasady bezpieczeństwa PZSS oraz regulamin
strzelnicy.
Podczas trwania konkurencji należy zwrócić szczególną uwagę na:
a/ przenoszenie broni na terenie strzelnicy przez zawodników tylko w kaburze lub
futerale;
b/ wyjmowanie broni przez zawodników z kabur lub futerałów tylko na stanowisku
strzeleckim na komendę sędziego prowadzącego lub w wyznaczonych strefach
bezpieczeństwa;
c/ pierwsze w etapie wprowadzanie magazynka do pistoletu lub zamykanie bębna w
rewolwerze tylko na stanowisku strzeleckim i na komendę sędziego;
d/ zakaz jakichkolwiek nieregulaminowych manewrów załadowaną bronią na terenie
całej strzelnicy;
e/ zachowanie bezpiecznego kierunku zwracania wylotu lufy broni;
f/ nie wysuwanie żadnej części ciała przed płaszczyznę wylotu lufy, w momencie
oddawania strzału;
g/ zabrania się trzymania palca na języku spustowym broni przed sygnałem timera;
h/ zabrania się wchodzenia zawodnikom lub innym osobą za linię ognia w czasie
trwania konkurencji.
i/ dopuszcza się ładowanie magazynka nabojami między odległościami strzelania bez
zgody sędziego;
j) obowiązkowe stosowanie wskaźnika bezpieczeństwa;
13. Kary — Od końcowego wyniku odejmuje się10 punktów (maksymalną ilość możliwą do
uzyskania jednym strzałem), w następujących przypadkach:
a/ za każdy strzał oddany po przekroczeniu linii ognia (według punktu 8);

b/ za każdy strzał oddany poza okresem pomiaru czasu, pod warunkiem, że został on
oddany podczas trwania konkurencji (dla konkretnego zawodnika) i w bezpiecznym
kierunku;
c/ za każdy strzał oddany po podpowiedzi udzielonej przez inną osobę;
d/ za mierzenie pistoletem, rewolwerem (celowanie) po komendzie ładuj;
e/ za każdy strzał oddany ponad przewidzianą w konkurencji ilość, przy czym
odejmowana jest wartość najlepszej przestrzeliny uzyskanej w dodatkowo ostrzelanej
tarczy;

Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa karane jest dyskwalifikacją strzelca z zawodów.
14. Problemy techniczne z bronią lub amunicją - Za wszelkiego rodzaju problemy z
bronią lub amunicją odpowiada zawodnik. W przypadku wystąpienia niewypału
dopuszcza się dodatkowe doładowanie broni w trakcie trwania konkurencji, pod
warunkiem że nastąpi ono po odstrzeleniu naboi znajdujących się w broni i będzie
wykonane w sposób bezpieczny(za wyjątkiem strzelania serii dubletów gdzie nie
doładowujemy).
15. Protesty— Zawodnik nie zgadzający się z orzeczeniem sędziego, może złożyć protest
bezpośrednio po zaistnieniu spornego zdarzenia (jeśli protest dotyczy uzyskanego
przez zawodnika wyniku, należy złożyć go przed podpisaniem metryczki). Protest
należy kierować do sędziego głównego, a jego decyzja jest ostateczna.

