КУБОК ГАЛИЦЬКОЇ КОРОНИ
30 серпня 2020
Вправа 1

Правила

IPSC (поточна редакція)

Тип вправи

довга

Мішені

18 металевих мішеней, 3 керамічні мішені, 3 штрафні металеві мішені

Рекомендована кількість пострілів

21

Рекомендований тип набоїв

Шріт (макс. розмір №3, не більше 3.5 мм в діаметрі)

Максимальна кількість очок

105

Стартовий сигнал

Звуковий

Положення готовності

Зброя заряджена (положення 1)

Стартова позиція

Стрілець стоїть прямо, в межах штрафних ліній, нога торкається мітки
як продемонстровано.

Процедура виконання

За сигналом таймера вразити всі мішені не виходячи за межі штрафних
ліній. Металеві мішені повинні впасти або перевернутись для заліку,
керамічна тарілка розбиті або мати видимі пошкодження від влучання.

Кути безпеки

90/90/90

КУБОК ГАЛИЦЬКОЇ КОРОНИ
30 серпня 2020
Вправа 2

Правила

IPSC (поточна редакція)

Тип вправи

коротка

Мішені

6 металевих мішеней, 2 керамічні мішені, 1 штрафна металева мішень

Рекомендована кількість пострілів

8

Рекомендований тип набоїв

Шріт (макс. розмір №3, не більше 3.5 мм в діаметрі)

Максимальна кількість очок

40

Стартовий сигнал

Звуковий

Положення готовності

Зброя розряджена (положення 3)

Стартова позиція

Стрілець стоїть прямо на рухомій платформі як продемонстровано.
Рушниця утримується обома руками, приклад торкається учасника на
рівні стегна, запобіжна скоба спускового гачка направлена вниз, ствол
паралельно землі в напрямку мішеней

Процедура виконання

За сигналом таймера вразити всі мішені не виходячи за межі штрафних
ліній. Металеві мішені повинні впасти або перевернутись для заліку,
керамічна тарілка розбиті або мати видимі пошкодження від влучення.

Кути безпеки

90/90/90

КУБОК ГАЛИЦЬКОЇ КОРОНИ
30 серпня 2020
Вправа 3

Правила

IPSC (поточна редакція)

Тип вправи

коротка

Мішені

8 металевих мішеней

Рекомендована кількість пострілів

8

Рекомендований тип набоїв

Шріт (макс. розмір №3, не більше 3.5 мм в діаметрі)

Максимальна кількість очок

40

Стартовий сигнал

Звуковий

Положення готовності

Зброя заряджена (положення 2)

Стартова позиція

Стрілець стоїть прямо в межах штрафних ліній спиною до мішеней,
носки взуття торкаються міток. Рушниця утримується слабкою рукою,
ствол паралельно боковому валу. Обидві руки утримуються вздовж
тіла.

Процедура виконання

За сигналом таймера вразити всі мішені не виходячи за межі штрафних
ліній. Металеві мішені повинні впасти або перевернутись для заліку.

Кути безпеки

90/90/90

Вправа 4

КУБОК ГАЛИЦЬКОЇ КОРОНИ
30 серпня 2020

Правила

IPSC (поточна редакція)

Тип вправи

середня

Мішені

15 металевих мішеней, 1 керамічна тарілка

Рекомендована кількість пострілів

16

Рекомендований тип набоїв

Шріт (макс. розмір №3, не більше 3.5 мм в діаметрі)

Максимальна кількість очок

80

Стартовий сигнал

Звуковий

Положення готовності

Зброя заряджена (положення 1)

Стартова позиція

Стрілець стоїть прямо в межах штрафних ліній будь-де. Рушниця
утримується обома руками, приклад торкається учасника на рівні
стегна, запобіжна скоба спускового гачка направлена вниз, ствол
паралельно землі в напрямку мішеней

Процедура виконання

За сигналом таймера вразити всі мішені не виходячи за межі штрафних
ліній. Металеві мішені повинні впасти або перевернутись для заліку,
керамічна тарілка розбита або мати видимі пошкодження від влучання

Кути безпеки

90/90/90

КУБОК ГАЛИЦЬКОЇ КОРОНИ
30 серпня 2020
Вправа 5

Правила

IPSC (поточна редакція)

Тип вправи

коротка

Мішені

6 паперових мішеней IPSC, 2 штрафні паперові мішені IPSC, 2
міні-попери IPSC.

Рекомендована кількість пострілів

8

Рекомендований тип набоїв

Куля

Максимальна кількість очок

40

Стартовий сигнал

Звуковий

Положення готовності

Зброя розряджена (положення 3)

Стартова позиція

Стрілець стоїть прямо в межах штрафних ліній. ушниця утримується
обома руками, приклад торкається учасника на рівні стегна, запобіжна
скоба спускового гачка направлена вниз, ствол паралельно землі в
напрямку мішеней. Набої та магазини розташовані лише на столі.

Процедура виконання

За сигналом таймера вразити всі мішені не виходячи за межі штрафних
ліній. Металеві мішені повинні впасти або перевернутись для заліку,
паперові мішені уражені мінімум одним пострілом.

Кути безпеки

90/90/по верху валу

КУБОК ГАЛИЦЬКОЇ КОРОНИ
30 серпня 2020
Вправа 6

Правила

IPSC (поточна редакція)

Тип вправи

коротка

Мішені

6 паперових мішеней А4, 1 металева тарілка, 1 керамічна тарілка

Рекомендована кількість пострілів

8

Рекомендований тип набоїв

Картеч (максимум 9 картечин в набої)

Максимальна кількість очок

70

Стартовий сигнал

Звуковий

Положення готовності

Зброя заряджена (положення 2)

Стартова позиція

Стрілець стоїть прямо в межах штрафних ліній. Рушниця лежить на
столі, ствол паралельно боковому валу, пістолетна рукоятка або аналог
в межах стола.

Процедура виконання

За сигналом таймера вразити всі мішені не виходячи за межі штрафних
ліній. Металеві мішені повинні впасти або перевернутись для залік,
керамічна тарілка розбита або мати видимі ушкодження від влучання,
паперові мішені вражені мінімум 2 картечинами.

Кути безпеки

90/90/по верху валу

КУБОК ГАЛИЦЬКОЇ КОРОНИ
30 серпня 2020
Вправа 7

Правила

IPSC (поточна редакція)

Тип вправи

середня

Мішені

9 металевих тарілок, 2 міні-попери IPSC

Рекомендована кількість пострілів

11

Рекомендований тип набоїв

Шріт (макс. розмір №3, не більше 3.5 мм в діаметрі)

Максимальна кількість очок

55

Стартовий сигнал

Звуковий

Положення готовності

Зброя заряджена (положення 1)

Стартова позиція

Стрілець сидить на стільці, п”яти торкаються міток, спина торкається
спинки стільця. Рушниця утримується обома руками, приклад
торкається учасника на рівні стегна, запобіжна скоба спускового гачка
направлена вниз, ствол паралельно землі в напрямку мішеней

Процедура виконання

За сигналом таймера вразити всі мішені не виходячи за межі штрафних
ліній. Металеві мішені повинні впасти або перевернутись для заліку.

Кути безпеки

90/90/90

КУБОК ГАЛИЦЬКОЇ КОРОНИ
30 серпня 2020
Вправа 8

Правила

IPSC (поточна редакція)

Тип вправи

довга

Мішені

20 металевих тарілок

Рекомендована кількість пострілів

20

Рекомендований тип набоїв

Шріт (макс. розмір №3, не більше 3.5 мм в діаметрі)

Максимальна кількість очок

100

Стартовий сигнал

Звуковий

Положення готовності

Зброя заряджена (положення 1)

Стартова позиція

Стрілець стоїть прямо в межах штрафних ліній, п”ятки торкаються
міток. Рушниця утримується обома руками, приклад торкається
учасника на рівні стегна, запобіжна скоба спускового гачка направлена
вниз, ствол паралельно землі в напрямку мішеней

Процедура виконання

За сигналом таймера вразити всі мішені не виходячи за межі штрафних
ліній. Металеві мішені повинні впасти або перевернутись для залік.

Кути безпеки

90/90/90

КУБОК ГАЛИЦЬКОЇ КОРОНИ
30 серпня 2020
Вправа 9

Правила

IPSC (поточна редакція)

Тип вправи

коротка

Мішені

8 металевих тарілок

Рекомендована кількість пострілів

8

Рекомендований тип набоїв

Шріт (макс. розмір №3, не більше 3.5 мм в діаметрі)

Максимальна кількість очок

40

Стартовий сигнал

Звуковий

Положення готовності

Зброя заряджена (положення 1)

Стартова позиція

Стрілець стоїть прямо в межах штрафних ліній, стопа торкається мітки,
як продемонстровано. Рушниця утримується обома руками, приклад
торкається учасника на рівні стегна, запобіжна скоба спускового гачка
направлена вниз, ствол паралельно землі в напрямку мішеней

Процедура виконання

За сигналом таймера вразити всі мішені не виходячи за межі штрафних
ліній. Металеві мішені повинні впасти або перевернутись для залік.

Кути безпеки

90/90/90

КУБОК ГАЛИЦЬКОЇ КОРОНИ
30 серпня 2020
Вправа 10

Правила

IPSC (поточна редакція)

Тип вправи

довга

Мішені

11 металевих тарілок, 2 міні-попери IPSC, 3 керамічні тарілки, 1
бонусна керамічна тарілка, 2 штрафні металеві тарілки

Рекомендована кількість пострілів

16+1

Рекомендований тип набоїв

Шріт (макс. розмір №3, не більше 3.5 мм в діаметрі)

Максимальна кількість очок

80+10

Стартовий сигнал

Звуковий

Положення готовності

Зброя заряджена (положення 1)

Стартова позиція

Стрілець стоїть прямо в межах штрафних ліній, п”ятки торкаються
міток. Рушниця утримується обома руками, приклад торкається
учасника на рівні стегна, запобіжна скоба спускового гачка направлена
вниз, ствол паралельно землі в напрямку мішеней

Процедура виконання

За сигналом таймера вразити всі мішені не виходячи за межі штрафних
ліній. Металеві мішені повинні впасти або перевернутись для заліку,
керамічні тарілки розбита або мати видимі пошкодження від влучання,
бонусна керамічна тарілка явно вражена в польоті

Кути безпеки

90/90/90

КУБОК ГАЛИЦЬКОЇ КОРОНИ
30 серпня 2020
Вправа

Кількість
пострілів

Максимальна
кількість очок

Тип
боєприпасу

Тип
вправи

1

21

105

шріт

довга

2

8

40

шріт

коротка

3

8

40

шріт

коротка

4

16

80

шріт

середня

5

8

40

куля

коротка

6

8

70

картеч

коротка

7

11

55

шріт

середня

8

20

100

шріт

довга

9

8

40

шріт

коротка

10

16+1

80+10

шріт

довга

Максимальна кількість очок: 660
Кількість пострілів - 125

