Sekcja Strzelań Dynamicznych
przy Klubie Strzelectwa Sportowego “OBROŃCA”
07-405 Troszyn, ul. Słowackiego 3

ZARZĄDZENIE NR 2/19
Kierownika Sekcji Strzelań Dynamicznych
z dnia 21 marca 2019 r.
w sprawie ustalenia sposobu organizacji i przebiegu egzaminu wewnętrznego

Na podstawie § 8 ust. 2 Regulaminu Sekcji Strzelań Dynamicznych przy Klubie Strzelectwa
Sportowego “OBROŃCA” w Troszynie, zarządzam co następuje:

§1
1. Egzamin przeprowadza Kierownik Sekcji lub inna osoba wskazana na podstawie § 8 ust. 1
Regulaminu Sekcji.
2. Osoba przeprowadzająca egzamin może wyznaczyć członka Sekcji do pełnienia funkcji
asystenta. Asystent działa w imieniu osoby przeprowadzającej egzamin i w zakresie
obowiązków powierzonych asystentowi przez tę osobę.
§2
Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu określa załącznik do zarządzenia.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik do Zarządzenia nr 2/19
Zasady przeprowadzania egzaminu wewnętrznego
1. Do egzaminu mogą zostać dopuszczone osoby, które są członkami Klubu.
2. Egzamin składa się z trzech torów. Do zaliczenia egzaminu praktycznego wymagane jest
uzyskanie na każdym z torów współczynnika trafień minimum 1,0000. Kandydat, który nie
uzyska zaliczenia, może powtórzyć dany przebieg. Na każdorazowe powtórzenie przebiegu
potrzebna jest zgoda osoby przeprowadzającej egzamin.
3. Współczynnik trafień na danym przebiegu oblicza się poprzez podzielenie łącznej liczby
punktów uzyskanych na tym przebiegu, po odjęciu punktów wynikających z ewentualnego
zastosowania opisanych niżej kar, przez czas tego przebiegu.
4. Tunnel Coopera jest to tunel zbudowany z nieruchomych ścian, na których umieszczone jest
luźno ułożone zadaszenie, które może spaść po przypadkowym potrąceniu przez zawodnika.
5. W razie braku minimalnej liczby strzałów punktowanych na danej tarczy, za każdy brakujący
strzał odlicza się 10 punktów od wyniku zawodnika na danym torze.
6. Zawodnik zostaje ukarany procedurą, tj. odjęciem 10 punktów od wyniku zawodnika na
danym torze, w sytuacji, w której podczas przebiegu:
a. zostaje naruszone zadaszenie tunelu Coopera przez zawodnika, lub;
b. zawodnik oddaje strzały spoza obszaru wyznaczonego, za każdy strzał oddany spoza
tego obszaru, lub;
c. zawodnik oddaje strzały po momencie, w którym powinna nastąpić obowiązkowa
wymiana magazynka, której to zawodnik nie dokonał, za każdy strzał oddany do
momentu dokonania wymiany magazynka.
7. Naruszenie przez kandydata względów bezpieczeństwa, wynikających z regulaminu
strzelnicy lub z specyfiki organizacji egzaminu, podczas przebiegu lub trakcie oczekiwania na
przebieg oznacza dyskwalifikację i niezaliczenie egzaminu. Decyzję o zastosowaniu kary
dyskwalifikacji podejmuje osoba przeprowadzająca egzamin.
8. Na czas egzaminu może zostać wyznaczona Strefa Bezpieczeństwa, w której zawodnicy
mogą trenować bez posługiwania się amunicją, prawdziwą lub imitującą prawdziwą.
9. Zawodnicy, poza przebiegiem, przemieszczają się po osi strzeleckiej z bronią w stanie
rozładowanym. Ładowanie broni dopuszczalne jest tylko z związku z przebiegiem i na
komendę osoby prowadzącej egzamin.
10. Wszelkie wątpliwości odnośnie do sposobu organizacji i przebiegu egzaminu rozstrzyga
Kierownik Sekcji.

TOR 1
Procedura strzelania
Po sygnale startowym ostrzelać dwukrotnie, z obszaru A cele T1-T3, następnie wykonać
obowiązkową wymianę magazynka i ponownie dwukrotnie ostrzelać z obszaru A cele T1-T3.
Cele: 3 tarcze IPSC
Liczba punktowanych strzałów: 12
Pozycja startowa: Stojąc z dłońmi nad ramionami, tyłem do tarczy
Start: Sygnał dźwiękowy
Stan broni:Załadowana w kaburze
Układ toru: Tarcze znajdują się w jednej linii, w równej odległości między sobą. Tarcze nie
pokrywają się. Obszar A jest położony w odległości 5 m od linii tarcz. Odległości mierzona jest od
linii tarcz do najbliższej krawędzi obszaru A. Tarcza T2 znajduje się naprzeciwko obszaru A.

TOR 2
Procedura strzelania
Po sygnale startowym ostrzelać dwukrotnie z obszaru A cele T1-T3 z jednej strony przesłony,
następnie wykonać obowiązkową wymianę magazynka i dwukrotnie ostrzelać z obszaru A cele T1-T3
z drugiej strony przesłony.
Cele: 3 tarcze IPSC
Liczba punktowanych strzałów:12
Pozycja startowa: Stojąc z dłońmi na markerach
Start: Sygnał dźwiękowy
Stan broni:Załadowana w kaburze
Układ toru: Tarcze znajdują się w jednej linii, w równej odległości między sobą. Tarcze nie
pokrywają się. Obszar A jest położony w odległości 10 m od linii tarcz. Odległości mierzona jest od
linii tarcz do najbliższej krawędzi obszaru A. Przesłona znajduje się bezpośrednio przez obszarem A.
Tarcza T2 znajduje się naprzeciwko przesłony. Markery znajdują się na przesłonie.

TOR 3
Procedura strzelania
Po sygnale dźwiękowym ostrzelać dwukrotnie z obszaru A cele T1-T3, następnie wycofać się przez
tunel Coopera i ostrzelać dwukrotnie z obszaru B cele T1-T3.
Cele: 3
Liczba punktowanych strzałów: 12
Pozycja startowa:Stojąc
Start: Sygnał dźwiękowy
Stan broni:Niezaładowana w kaburze
Układ toru: Tarcze znajdują się w jednej linii, w równej odległości między sobą. Tarcze nie
pokrywają się. Obszar A jest położony w odległości 5 m od linii tarcz. Odległości mierzona jest od
linii tarcz do najbliższej krawędzi obszaru A. Tunel Coopera znajduje się pomiędzy obszarem A i
obszarem B. Obszar B jest położony w odległości 10 m od linii tarcz. Odległości mierzona jest od
linii tarcz do najbliższej krawędzi obszaru B. Bezpośrednio przed obszarem B znajduje się przesłona.
Tarcza T2, obszar A, tunel Coopera, przesłona i obszar B powinny znajdować się w jednej linii,
prostopadłej do linii tarcz.

