
3 GUN Speed

KS LEGION i strzelnica BIG GUN zapraszają na ligę w formule 3GUN. Liczba
przebiegów (torów): 4. Minimalna liczba wszystkich strzałów punktowanych: ok
124 (razem: pistolet, karabin i strzelba). Na torach do ostrzelania znajdują się
tarcze IPSC i tarcze 3GUN, poppery, płytki metalowe, cele kruche (rzutki).
Zawody rozgrywane są zgodnie z regulaminem strzelań
konkurencji3GUN.( zawodnik ostrzeliwuje cele z pistoletu, karabinu i strzelby
podczas tego samego przebiegu)

Przebieg konkurencji i punktacja
Przed przebiegiem zawodnik rozkłada na stanowiskach broń. Każda sztuka
broni (pistolet, karabin i strzelba) jest załadowana i zabezpieczona. Pistolety bez
bezpiecznika zewnętrznego, ale z działającym bezpiecznikiem wewnętrznym
uznaje się za zabezpieczone (np. Glock).
Punktacja opiera się na zasadzie Time Plus. Oznacza to, że wynik składa się z
czasu uzyskanego na torze oraz dodanych do niego kar (wyrażonych w
sekundach). Ocena celów:
1) Tarcze wymagają jednej przestrzeliny w centralnym okręgu lub dwóch
przestrzelin w zewnętrznym kręgu punktowanej części tarczy, aby nie zostały
doliczone kary. Przykłady punktacji: Jedna przestrzelina w centralnym polu =
brak kary. Dwie przestrzeliny w innych punktowanych polach = brak kary
W trakcie zawodów mogą być używane także inne tarcze papierowe IPSC lub
IDPA, zawierające więcej, niż dwa pola punktowe. W takim przypadku pole A
będzie uznawane jako centralne, a pozostałe pola (B, C, D) jako inne punktowane
pola.
2) Kary nakładane są w następujący sposób:
a) Jedna przestrzelina poza centralnym okręgiem = kara 2,5 sekundy.
b) Brak jakiejkolwiek przestrzeliny, ale ostrzelanie tarczy = kara 5 sekund.
c) Nieostrzelanie jednego celu = kara 5 sekund.
d) Nietrafienie celu metalowego lub rzutka = kara 5 sekund.
e) Nietrafienie celu metalowego ustawionego w odległości ponad 40 metrów =
kara 10 sekund.
f) Trafienie tarczy typu No Shoot (Nie strzelać) = kara 5 sekund za każde
trafienie.

Zawody rozgrywane są bez podziału na klasy sprzętowe, jako karabin
dopuszcza się PCC. Ładowanie strzelby dozwolone jest z pasa. W kwestiach
spornych ostateczna decyzja należy do sędziego głównego.
Aby maksymalnie skrócić czas oczekiwania zawodników i usprawnić przebieg
konkurencji, stratujemy w składach 5 osobowych co godzinę. Start godzina 8:00.
Zapisy pod numerem telefonu: 501 850 820 lub mailowo: biggun@biggun.pl. W
mailu proszę podać nr. Telefonu, klub i preferowaną godzinę startu.
Opata startowa: 120zł. Płatność na miejscu.
Miejsce: strzelnica Big Gun, Kraków ul. Winnicka 52



Punktacja rankingowa:
Zwycięzca edycji otrzymuje 100%, a pozostali uczestnicy odpowiednio mniej.
Wynik procentowy każdego zawodnika z poszczególnych edycji jest sumowany,
przy czym do sumy brane są trzy najlepsze wyniki poszczególnych edycji. Dla
zwycięzców edycji oraz ligi przewidziane są nagrody rzeczowe i puchary.
Podczas każdej edycji jeden z torów oznaczony jest nazwą „Speed”. Ten tor
zawodnicy pokonują dwukrotnie. Zawodnik, który osiągnie najlepszy czas na tym
torze zostaje wyróżniony nagrodą specjalną. Spośród wszystkich startujących na
finale ligi zostanie wylosowana nagroda gówna - pistolet CZ P10.
Jeden start to jeden los. Dodatkowe losy są przyznawane za pierwsze trzy
miejsca w poszczególnych zawodach: III miejsce jeden los, II drugie
miejsce dwa losy i I miejsce trzy losy. Oraz dodatkowo dla zwycięzców rankingu
ta sama zasada - III miejsce jeden los, II drugie miejsce dwa losy i I miejsce trzy
losy. Oraz po jednym dodatkowym losie za najlepszy czas na torze rankingowym
„Speed”. W razie zaistnienia zdarzeń losowych organizator zastrzega sobie
prawo do zmian w regulaminie lub odwołania zawodów.


