Miejski Klub Sportowy Ligi Obrony Kraju w Rybniku
44-210 Rybnik, ul. Prosta 11, tel/fax +48 32 4330404
Email: mksrybnik@gmail.com www: mks-lok.rybnik.pl

REGULAMIN – ZAPROSZENIE
do wzięcia udziału w

Teście FBI

1. Organizator: Miejski Klub Strzelecki Ligi Obrony Kraju w Rybniku.
2. Miejsce i termin: Zawody odbędą się na strzelnicy „Paruszowiec” w Rybniku w dniu
2 października 2021 od godz. 13:00.
3. Uczestnictwo: Członkowie klubu MKS LOK Rybnik, zaproszeni goście.
4. Wymagania sprzętowe:
•

•
•

Dopuszcza się stosowanie broni i amunicji spełniających wymagania klasy
Pistolet Standard lub Pistolet Fabryczny IPSC, Fabryczny Rewolwer
Obronny IDPA, oraz akcesoriów (kabury, ładownice, pasy) spełniających
wymagania przepisów IDPA.
Zabronione jest używanie kolimatorów i kompensatorów.
Ubranie wierzchnie zawodnika musi całkowicie zakrywać broń, kaburę i
ładownice zarówno gdy zawodnik stoi z rękoma luźno zwisającymi wzdłuż
tułowia, jak i z rękoma uniesionymi pod kątem 90° (stopni) w stosunku do
tułowia.

5. Procedura strzelania:
•
•

•

Cel: 1 x tarcza FBI trening. Maksymalna ilość strzałów 50.
Postawa startowa:
o Stojąc – pozycja w której zawodnik stoi wyprostowany z twarzą
zwróconą w kierunku celu z rękoma luźno zwisającymi wzdłuż
tułowia (broń i amunicja ukryta pod ubraniem).
o Dolna gotowość – sposób trzymania przez zawodnika broni, oburącz
lub jedną ręką, w taki sposób, że lufa broni znajduje się w poziomie,
z zachowaniem kątów bezpieczeństwa, a łokcie zawodnika zgięte są
maksymalnie pod kątem 90°
o Klęcząc – pozycja w której przynajmniej jedno kolano zawodnika ma
punkt styczny z podłożem.
W zadaniu 1A strzelnie jedną ręką w pozostałych dowolnie.
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•

•

W trakcie wykonywania zadania (stojąc) broń przeładowana w kaburze.
Pistolety typu SA/DA lub SA – kurek zwolniony lub broń zabezpieczona w
zależności od budowy broni (wszystkie postawy).
W zadaniach broń z kabury można wyjąć tylko po zatrzymaniu się na linii
strzału. Wyjęcie broni wcześniej będzie skutkować natychmiastową
dyskwalifikacją.

Przebieg zadania

Zadanie 1 / odległość 3 yd. (2.74 m) / 6 strzałów / 12 pkt
nr zadania
1A

ilość strzałów
6

czas (s)
6

opis
3 strzały silna ręka, przełożenie, 3 strzały słaba ręka - z
kabury

Zadanie 2 / odległość 5 yd. (4.57 m) / 12 strzałów / 24 pkt
nr zadania

ilość
strzałów

czas (s)

opis

2A

3

3

z kabury

2B

3

2

dolna gotowość

2C

6

4

dolna gotowość

Zadanie 3 / odległość 7 yd. (6.40 m) / 18 strzałów / 36 pkt
nr zadania

ilość
strzałów

czas (s)

opis

3A

5

5

z kabury

3B

4+4

8

start z 4 nabojami w broni, wymiana magazynka - dolna
gotowość

3C

5

4

dolna gotowość
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Zadanie 4 / odległość 15 yd. (13.72 m) / 6 strzałów / 12 pkt
nr zadania

ilość
strzałów

czas (s)

opis

4A

3

6

z kabury

4B

3

5

dolna gotowość

Zadanie 5 / odległość 25 yd. (22.86 m) / 8 strzałów / 16 pkt
nr zadania

ilość
strzałów

5A

8

czas (s)

25

opis

Stanowisko startowe 5 yd (4.6m) od zasłony. Ukryć się za
zasłoną, 4 strzały stojąc, 4 strzały klęcząc - z kabury

6. Punktacja i kary:
•
•
•
•

1 trafienie = 2 punkty
Strzał poza limitem czasu – minus 2 punkty
Strzał ponad liczbę wyznaczoną w opisie – minus 2 punkty
Błąd proceduralny – minus 6 punktów (za każdy strzał, którego zawodnik
dokona: bez dokonania wymaganej wymiany magazynka, poza linią
ograniczającą strefę z której prowadzony jest ostrzał, z innej niż
wymagana pozycji strzeleckiej)

7. Klasyfikacja: Wynikiem końcowym zawodnika, jest suma zdobytych punktów
pomniejszona o ewentualne kary.
Jeśli na miejscu 1 zawodnicy będą mieli równe wyniki, zarządzana jest dogrywka.
Dogrywką jest zadanie 3B strzelane nie w limicie czasu, ale z pomiarem czasu
strzelania. W dogrywce zawodnicy klasyfikowani są wg większej liczby trafień, jeśli
uzyskają taką samą liczbę trafień, to według krótszego czasu strzelania.
Jeśli będą wolne miejsca, można startować wielokrotnie, jednak nie więcej niż trzy
razy. Do klasyfikacji końcowej będzie się liczyć najlepszy rezultat.
Według wymagań FBI 80 pkt = zaliczenie dla funkcjonariusza; 90 pkt = zaliczenie dla
instruktora.
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8. Nagrody: Za zajęcie I miejsca zwolnienie z wpisowego w zawodach organizowanych
przez MKS LOK Rybnik w 2022 (z wyjątkiem Turnieju Noworocznego oraz zawodów
dynamicznych). Wśród pozostałych uczestników zostaną rozlosowane nagrody
rzeczowe.

9. Organizacja zawodów: Startowe zawodnik uiszcza wraz z pobraniem metryki
startowej. Startowe wynosi 10 zł.
10. Postanowienia końcowe: Na strzelnicy obowiązywać będą ustalenia regulaminu
strzelnicy ujęte w decyzji wydanej przez Prezydenta m. Rybnika w dniu 28 stycznia
2002r.
Zawodnicy strzelają z własnej broni i amunicji.
Sprawy dotyczące przebiegu zawodów rozstrzyga sędzia główny
Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji oraz zmian regulaminie.

