Regulamin zawodów strzeleckich „Shootgan SHOOT OFF”
1. Cel zawodów
Celem zawodów jest doskonalenie umiejętności strzeleckich poprzez rywalizację sportową.
2. Zasady ogólne
2.1. Zawody SHOOT OFF są przeprowadzane w konwencji zawodów pojedynkowych, w których
zawodnicy rywalizują między sobą parami.
2.2. Jako broń zawodnicy wykorzystują strzelbę.
3. Zawodnicy
3.1. Do rywalizacji dopuszczeni są zawodnicy posiadający Patent Strzelecki i Pozwolenie na broń
palną.
3.2. Do zawodów dopuszczeni są pracownicy i funkcjonariusze służb mundurowych nawet, jeżeli
nie spełniają warunku 3.1.
4. Broń i klasy sprzętowe
4.1. Jako broń zawodnicy wykorzystują strzelbę w kalibrze wagomiarowym min 20 i max 12.
4.2. W konkurencji Shoot-off dopuszcza się 2 klasy klasy strzelbowe - standard
manual oraz semi-automatic
4.2.1. Do klasy standard-manual kwalifikujemy:
4.2.2. Wszystkie strzelby posiadające system ręcznego działania (tj pompki, , przeładowywane
dźwignią lub zamkiem), produkowane fabrycznie i ogólnie dostępne..
4.2.3. Nie ma ograniczenia co do maksymalnej długości broni
4.2.4 Kompensatory, porting lufy, tłumiki dźwięku i płomienia są niedozwolone
4.2.5. Zewnętrzne modyfikacje takie jak: obciążniki lub zewnętrzne urządzenia do regulowania i
zmniejszania odrzutu (poza stopkami z tyłu kolby) są niedozwolone
4.2.6. Dozwolony jest dowolny rodzaj przyrządów celowniczych
4.2.7. Rewolwerowe lub wielokrotne oraz wymienne magazynki rurowe i inne są niedozwolone
4.2.8. Szybkoładowacze nie są dozwolone.
4.3.Do klasy semi-automatic kwalifikujemy:
4.3.1 Wszystkie strzelby posiadające system działania samopowtarzalnego, produkowane
fabrycznie i ogólnie dostępne.
4.3.2. Nie ma ograniczenia co do maksymalnej długości broni.
4.3.3. Kompensatory, porting lufy, tłumiki dźwięku i płomienia nie są dozwolone
4.3.4. Zewnętrzne modyfikacje takie jak: obciążniki lub zewnętrzne urządzenia do regulowania
i zmniejszania odrzutu (poza stopkami z tyłu kolby) nie są dozwolone.
4.3.5. Dozwolone są dowolne przyrządy celownicze
4.3.6 Rewolwerowe lub wielokrotne oraz wymienne magazynki rurowe i inne nie są
dozwolone
4.4. Strzelba musi być wyposażona w kolbę, aby umożliwiała strzelanie z oparciem o ramię.
4.5. Ostateczna decyzja o dopuszczeniu do konkretnej klasy sprzętowej należy do sędziego głównego
5. Amunicja
5.1. Dopuszczalna jest amunicja wyłącznie śrutowa.
5.2. Dopuszcza się używanie śrutu wyłącznie o średnicy od 2mm do 3,5 mm
5.3. Dozwolone pociski ołowiane i bizmutowe.
5.4. Używanie śrutu stalowego jest kategorycznie zabronione.
5.5. W zawodach zakazane jest używanie pocisków przeciwpancernych, zapalających i/lub amunicji
smugowej.
5.6. Amunicja uznana przez sędziego za niebezpieczną musi być natychmiast wycofana z użytku przez
zawodnika.
6. Sprzęt dodatkowy
6.1. Obowiązkowe jest stosowanie ochronników słuchu i okularów ochronnych.

6. Cele
6.1. W konkurencji stosuje się wyłącznie cele metalowe reaktywne lub płytki odpowiadające
standardom IPSC w ilości do 6 szt. dla jednego zawodnika
6.2. Ostatni cel odróżnia się od pozostałych wielkością, kształtem, lub kolorem
6.3. Cele powinny być odległe od zawodników nie mniej niż 6m.
5.2. Ostatnie zestrzeliwane cele obu zawodników należy ustawić obok siebie w taki sposób, aby
po ich przewróceniu jednoznacznie można było zweryfikować, który został przewrócony
jako pierwszy.
7. Boksy startowe
7.1. Boksy startowe powinny być wykonane z przymocowanych do podłoża listew drewnianych o
wysokości
około 5 cm lub taśmy i mieć kształt zbliżony do kwadratu o bokach długości około 1 m.
6.2. Rozmieszczone obok boksów obok siebie nie bliżej niż 3m.
8. Komendy
7.1. Wszelkie komendy w trakcie trwania konkurencji wydaje sędzia prowadzący jej przebieg.
7.2. Sygnał startowy rozpoczynający konkurencję można dawać głosem, innym sygnałem
dźwiękowym np. gwizdkiem.
8. Rejestracja zawodnika
8.1. Rejestracja zawodników odbędzie się drogą elektroniczną i rozpocznie się 30 dni przed datą
zawodów.
8.2. Po wpłynięciu opłaty startowej zawodnik otrzyma potwierdzenie rejestracji.
8.3. W przypadku nie wpłynięcia opłaty startowej do 3 dni od momentu rejestracji, zawodnik
jest skreślany z listy startowej
8.4. Liczba miejsc w poszczególnych klasach startowych jest ograniczona do 48 zawodników
8.5. Opłata startowa wynosi 90zł i nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji zawodnika ze
startu. Może natomiast być przeniesiona na innego zawodnika
9. Zawody
9.1. Zawodnicy oddzielnie dla każdej klasy sprzętowej drogą losowania zostaną podzieleni na
4-osobowe grupy.
9.2. W obrębie grupy zostaną przeprowadzone pojedynki każdy z każdym. Pojedynki między
zawodnikami prowadzone są do dwóch zwycięstw. Za wygrany pojedynek zawodnik
dostaje 1 punkt
9.3. Zawodnik z największą ilością punktów zostaje zwycięzcą grupy i on przechodzi do dalszej
rundy
9.4. W przypadku takiej samej liczby punktów liczą się bezpośrednie starcie między
zawodnikami. Jeżeli to nie wyłoni zwycięzcy, przeprowadzana jest dogrywka
9.5. Zawodnicy którzy zakwalifikowali się do drugiej rundy podzieleni zostają na 3-osobowe
grupy i w obrębie grupy walczą każdy z każdym na zasadach jak w rundzie pierwszej
9.6. Zawodnik z najmniejszą ilością punktów w grupie odpada z dalszej rywalizacji a pozostali
przechodzą do następnego etapu, od którego rozgrywki prowadzone będą
systemem pucharowym. Zawodnicy walczą ze sobą do dwóch wygranych.
10. Przebieg konkurencji
10.1. Wywołani przez sędziego zawodnicy zajmują miejsca w boksach
10.2. Dotknięcie krawędzi boksu lub wyjście poza niego podczas strzelania powoduje przegraną
10.3. Amunicja do konkurencji musi znajdować się przy zawodniku (zasobniki, kieszenie, worki
zrzutowe, lub ładownice na pasach dedykowane do strzelań dynamicznych)
10.4. Na komendę sędziego zawodnik ładuje strzelbę dowolną ilością amunicji.
10.5. Broń w kondycji załadowana, nieprzeładowana,
10.6. Zawodnik stoi wyprostowany, ze strzelbą w stanie gotowości trzymaną obiema rękami ,
kolba

dotyka go na poziomie biodra, kabłąk spustowy ku dołowi, wylot lufy skierowany w stronę
kulochwytu a palce ma poza kabłąkiem spustowym bez żadnych dodatkowych
manewrów (np. mierzenia w stronę celu).
10.7. Dwóch zawodników stoi równolegle bokiem do siebie w boksach startowych, przodem w
kierunku celów. Po sygnale startowym każdy zawodnik ostrzeliwuje swoją grupę celów w
jak najkrótszym czasie. Podczas ostrzeliwania celów obowiązkowe jest doładowanie
minimum 4 sztuki amunicji, które można dokonać w dowolnym momencie po
trafieniu i przewróceniu pierwszego celu, a przed ostrzelaniem ostatniego (nie
wolno doładowywać jeżeli ani jeden cel nie został przewrócony).
10.8. Przewrócenie celu oznaczonego jako ostatni, przed strąceniem wszystkich pozostałych
celów, lub nie wykonanie obowiązkowego doładowania jest równoznaczne z przegraniem
danego pojedynku
10.9. Zwycięzcą pojedynku zostaje zawodnik, który strąci wszystkie cele w wyznaczonej
kolejności, jako pierwszy
11. Kary i dyskwalifikacje
11.1. Zgodnie z aktualnymi przepisami IPSC.
12.Nagrody
12.1. Nagrody rzeczowe przewidziane są dla wszystkich zawodników którzy zakwalifikują się do
ćwierćfinałów
12.2. Za miejsca I-III w każdej klasie sprzętowej przewidziane są dyplomy i puchary
12.3 Nagrodami głównymi dla każdej klasy sprzętowej są strzelby dedykowane do strzelań
dynamicznych
12.4. Pozostałe nagrody to sprzęt elektroniczny i strzelecki
13. Kwestie sporne i protesty.
13.1.Protesty można wnosić wraz z kaucją 50zł. W razie nie uznania protestu, kaucja przepada.
13.2. We wszystkich kwestiach spornych, które nie zostały ujęte w tym regulaminie głos
rozstrzygający ma sędzia główny zawodów
14. Postanowienia końcowe
14.1.W razie zbyt małej frekwencji zapisów, lub innych zdarzeń losowych organizator zastrzega
sobie prawo odwołania zawodów.
14.2.W sytuacji zaistnienia punktu 14.1 wpisowe zostanie w całości zwrócone zawodnikom.

