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KS GUARDIAN

Klub Strzelecki

w Białej Podlaskiej

Załącznik nr 1 (4 strony) do Regulaminu zawodów strzeleckich

3GUN GUARDIAN Dynamic II

w dniu 31 października 2020r.

OPISY TORÓW

1. KEBS

Broń: pistolet.
Minimalna ilość strzałów: 30 sztuk.

Zawodnik startuje z punktu "START". Broń w kaburze, magazynek podpięty, pistolet
nie przeładowany. Po sygnale startowym ostrzeliwuje cele w dowolnej kolejności.
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2. MC’DONALDS

Broń: Pistolet, Karabin
Minimalna ilość strzałów: 20 karabin, 16 pistolet

Zawodnik startuje z punktu "START", kierując się w lewo z karabinem nie
załadowanym, bez magazynka. Pistolet w kaburze nie załadowany. Pierwsze trzy
cele ostrzeliwuje z karabinu z lewej ręki. Następnie przemieszcza się w prawo i trzy
cele ostrzeliwuje z prawej ręki. Następnie ostrzeliwuje kolejne cztery cele i odkłada
zabezpieczony karabin do beczki. Następnie ostrzeliwuje osiem celów z pistoletu
jedną, dowolną ręką.
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3. GRILL BAR

Broń: Strzelba gładkolufowa
Minimalna ilość strzałów: 14

Strzelba niezaładowana. Zawodnik startuje z punktu "START". Na stanowisku S1
ładuje broń i ostrzeliwuje cele reaktywne leżąc na prawym boku. Następnie
zabezpiecza broń i przemieszcza się do S2, gdzie ostrzeliwuje cele leżąc na lewym
boku. Do S3 przemieszcza się z zabezpieczoną bronią i ostrzeliwuje cele w postawie
stojącej. Na stanowiskach, żadna część ciała zawodnika nie może przekraczać
obrębu stanowiska w trakcie oddawania strzałów.
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4. GOLONKA

Broń: Pistolet, Karabin
Minimalna ilość strzałów: 14 karabin, 16 pistolet

Zawodnik startuje w punkcie "START" siedząc na krześle przy stoliku. Pistolet
niezaładowany spoczywa na stoliku, obok niego jeden magazynek załadowany 4
nabojami. Pozostałe magazynki w kaburach. Karabin bez podpiętego magazynka
znajduje się w beczce w dalszej części toru.

Po sygnale startowym zawodnik bierze pistolet ze stolika, podpina magazynek,
przeładowuje i ostrzeliwuje siedząc cele "P" na przeciwko. Następnie w dowolnej
kolejności ostrzeliwuje pozostałe cele "P". W punkcie wymiany broni odkłada
rozładowany i zabezpieczony pistolet. Kolejne cele "K" ostrzeliwuje zza przesłony w
dowolnej kolejności. Z tym, że cele "K1" z lewej ręki  z lewej strony przesłony, cele
"K3" z prawej reki z prawej strony przesłony, cele"K2" z wykorzystaniem otworów w
przesłonie - ręka dowolna.


