Практична
стрільба

Змагання

Карабін

Ранг ФПСУ Відсутній

Рівень МКПС
Відсутній

КВАЧ. Парні змагання з РСС/мінікарабіну та рушниці
15/60

Опис
Новий формат змагань з практичної стрільби - одна вправа, два
учасники, спільний результат.
Командні змагання з РСС/мініка та рушниці.
Склад команди - 2 стрільці.
В складі команди може бути 1 учасник з PCC або міні-карабіном (без
урахування класу) та 1 учасник з рушницею (без урахування класу).
Розподілу на види/класи зброї нема. ДЛЯ РУШНИЦІ ДО 10
ЗАЛІКОВИХ МІШЕНЕЙ У ВПРАВІ!
Всі команди стріляють в загальному заліку. Вправа виконується по
черзі обома учасниками.
Учасник з рушницею вражає тільки металеві мішені, учасник з
карабіном вражає тільки паперові мішені.
Бали обох учасників додаються і діляться на загальний час
виконання вправи.
Початок виконання вправи першим учасником - сигнал таймера.
Кінець виконання вправи - останній постріл другого учасника.

15/60 Подія скасована

ОРГАНІЗАТОРИ

Стрілецький клуб
"Практика" / Київ
Клуб

Україна, Капітанівка,
вулиця Лісова
+380(67)632-23-13
zbaranskyy@practica.org.ua

Порядок виконання вправи:
За сигналом таймера учасник 1 вражає з рушниці металеві мішені,
після чого залишає рушницю у призначеному для цього місці та
сигналізує другому учаснику про закінчення виконання своєї частини
вправи. Сигналом до початку виконання вправи 2 учасником є
торкання будь-якої частини його тіла 1-м учасником.
Враження учасником відмінного від обраного ним типу мішеней
призводить до призначення 1 процедурного штрафу за кожну таку
мішень.
!!! КОЖНА КОМАНДА РЕЄСТРУЄТЬСЯ В ОКРЕМИЙ СКВАД !!!

Даценко Олег
Інструктор
+380(50)331-59-91

Директор матчу
Очікується
Помічник директора матчу
Очікується

Кількість вправ - 6
Реєстраційний внесок - 1250 грн.

Головний суддя
Очікується

Нагородження - кращі 3 команди в загальному заліку.

Статс-суддя
Очікується

І традиційно, годуємо учасників безкоштовно)

Дата проведення
15.12.2019 09:00 - 14:00
Реєстрація
24.10.2019 - 07.12.2019
Місце проведення
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Стрільбище ПРАКТИКА
Украина, Капитановка, Лесная, 1-Г
GPS 50.44215 : 30.20449
Показати на карті

Кількість учасників
60
Кількість суддів
6
Умови для суддів
- нестріляючі судді - 400 грн. - сендвічі+чай
- стріляючі судді - безкоштовна участь - сендвічі+чай
Кількість волонтерів
12
Умови для волонтерів
400 грн. день роботи
Кількість сквадів
30
Максимальна кількість
учасників у сквадах
2
Кількість вправ
6
Кількість пострілів
210

Реєстраційний внесок
1 250 грн.
Реквізити для оплати
Отримувач: ФОП Збаранский В.В. ЕДРПОУ 2734510573 р/р
26006060296356 МФО 380269 ПАТ КБ ПРИВАТБАНК
Призначення платежу: П.І.Б. учасника — за участь у спортивних
змаганнях
Про здійснення платежу повідомити електронною поштою на адресу
zbaranskyy@practica.org.ua із зазначенням прізвища-імені учасника і
номеру квитанції або дати та часу здійснення платежу
Додаткова інформація
!!! КОЖНА КОМАНДА РЕЄСТРУЄТЬСЯ В ОКРЕМИЙ СКВАД !!!
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