
Puchar DGST LOK Beaver 2016.
Minimum zaliczonych zawodów potrzebnych do sklasyfikowania w Pucharze to 4 starty z 6 możliwych w 

terminach:

24.01.2016
28.02.2016
03.05.2016
21.08.2016
16.10.2016
13.11.2016

Punkty pucharowe do klasyfikacji generalnej, będą liczone po każdych zawodach Pucharu jako procent 
ilości punktów zawodnika do ilości punktów zdobytych przez zwycięzcę (zwycięzców) zawodów w danej 

kategorii sprzętowej.

§1 KATEGORIE SPRZĘTOWE:
1. HFT1 - karabinki PCP, PCA, CO2 i bezodrzutowe wystrzeliwujące śrut z maksymalną energią do 16,3J
2. HFT2 - karabinki sprężynowe z odrzutem wystrzeliwujące śrut z maksymalną energią do 16,3J
3. FT1 - karabinki PCP, PCA, CO2 i bezodrzutowe wystrzeliwujące śrut o energii do 16,3J

§2 SPRZĘT:
1.  Organizator  ma  prawo do sprawdzenia  energii  kinetycznej  wystrzelonego  pocisku  (Eo)  każdego 
karabinka, który jest użyty w zawodach. Sprawdzenie energii może być zrobione przed, w czasie albo 
po zakończeniu strzelania - według uznania Organizatora.
2. Dozwolony jest udział w zawodach z karabinkiem wystrzeliwującym śrut z energią nie większą niż 
16,3J. Zawodnik z karabinkiem wystrzeliwującym śrut w przedziale energii od 16,3J do 17J nie będzie 
klasyfikowany, ale może brać udział w zawodach. Użycie karabinków wystrzeliwujących śrut z energią 
powyżej 17J jest kategorycznie zabronione.
4.Karabinki  muszą  spełniać  także  następujące  warunki:  Wysokość  przedniej  części  karabinka 
ograniczona  jest  do  150mm.  Mierzona  jest  ona  od  osi  lufy  do  najniższej  części  karabinka,  przed 
chwytem pistoletowym.
5.Poza tradycyjnym celownikiem optycznym wszelkie inne urządzenia optyczne są zabronione.
6.  Niedozwolone  jest  używanie  wskaźników wiatru  i  poziomic.  Muszą  one  być  zdemontowane  lub 
zaklejone przed rozpoczęciem strzelania. Zabronione jest również używanie jakichkolwiek urządzeń lub 
przyrządów, zarówno mechanicznych jak i elektronicznych, wspomagających zawodnika w określeniu 
kąta  strzału.  Siłę  i  kierunek  wiatru  można  szacować  jedynie  na  podstawie  naturalnych  wskazań 
otoczenia (np. kierunku opadów atmosferycznych), obserwacji uniesionego sznurka figurki czy kierunku 
opadu podrzuconych  elementów martwej  roślinności  znajdujących  się  w pobliżu  stanowiska  (liście, 
trawy, igliwie itp.).
7.  Zawodnik  może  korzystać  z  własnych  notatek  i  tablic  balistycznych  do  określenia  poprawek  w 
celowaniu.
8.  Karabinek  może  być  wyposażony  w  pas  nośny,  używany  wyłącznie  do  przenoszenia  karabinka 
pomiędzy stanowiskami.
9.  Można  używać  każdego  tradycyjnego  celownika  optycznego  i  dowolnych  nastaw,  jednak 
wyzerowanie, powiększenie, paralaksa (AO/SF) czy podświetlenie muszą być ustawione przed oddaniem 
pierwszego strzału oraz pozostać niezmienione, aż do zakończenia strzelania na ostatnim stanowisku. 
Jeśli  użyte  jest  podświetlenie  siatki  celowniczej  musi  ono  być  włączane  przed  każdym  strzałem. 
Natężenie podświetlenia musi być także zapisane w karcie startowej.
10. Średnica obiektywu musi pozostać w stanie fabrycznym i w żaden sposób nie może być zmniejszana 
w celu zwiększenia głębi ostrości. Podczas strzału zakrywki mają być otwarte/zdjęte, a znajdujące się w 



nich otwory muszą być zaklejone.
11. Celowniki i wskaźniki laserowe są niedozwolone i powinny zostać zdemontowane.
12. Poduszki strzeleckie mogą być używane jako podkładki pod karabinek w czasie przejść pomiędzy 
stanowiskami i oczekiwaniu na własną kolejkę strzelania oraz służyć do podparcia kolana, goleni i okolic 
stopy w postawie klęczącej.
13.  Zabronione jest  używanie  dalmierzy  i  wiatromierzy,  a  każda osoba z  wyjątkiem Organizatorów 
posiadająca takie urządzenie podczas zawodów zostanie usunięta z terenu strzelania.
14. Jeśli  zawodnik ma jakiekolwiek wątpliwości  czy używany przez niego sprzęt (np. karabin i  jego 
elementy, odzież etc.) jest zgodny z regulaminem, powinien przed rozpoczęciem zawodów zwrócić się 
do Sędziego, który dokona stosownej weryfikacji.
15. Po oddaniu pierwszego strzału zabroniona jest jakakolwiek regulacja karabinka, jego osady czy 
celownika.

§3 POSTAWY STRZELECKIE
1. Podczas strzału, zawodnik musi mieć kontakt ze znacznikiem stanowiska dowolną częścią ciała bądź 
karabinka, spust musi pozostawać zarówno przed linią strzelania jak i przed znacznikiem stanowiska, a  
wylot lufy musi przekraczać linię strzelania.
2. W zawodach dopuszczalne są trzy zasadnicze postawy strzeleckie:
a) Postawa leżąca:
Postawę leżącą przyjmujemy kładąc się wyłącznie na brzuchu.
Dowolna część rąk może mieć kontakt z ziemią.
Karabinek może być podtrzymywany dowolną częścią ręki.
Jedyną  częścią  karabinka,  która  może  podczas  strzału  dotykać  bezpośrednio  do  ziemi  jest  dolna 
krawędź stopki.

b) Postawa klęcząca:
W postawie klęczącej tylko 3 punkty mogą mieć kontakt z ziemią (dwie stopy i kolano).
Tylna stopa powinna być ułożona w linii prostej z kolanem.
Siedzenie na boku stopy jest zabronione.
Poduszka strzelecka lub inna podkładka może być użyta tylko do podparcia kolana, goleni i okolic tylnej  
stopy.
Karabinek może być podtrzymywany jedynie wysuniętą przed kolano dłonią.
Sama dłoń wraz z nadgarstkiem musi pozostać niepodparta (tzn. dłoń i nadgarstek nie mogą dotykać 
nogi i kolana zawodnika).
Przednia noga nie może dotykać poduszki strzeleckiej ani innej podkładki.

c) Postawa stojąca:
Tylko stopy mogą mieć kontakt z gruntem.
Żadna część karabinka nie może mieć kontaktu z podłożem.

3. Przyjmowanie postaw z wykorzystaniem podparcia - na stanowiskach, gdzie w jego obrębie możliwe 
będzie wykorzystanie elementów terenowych jako podparcia, wolno opierać się o nie dowolną częścią  
ciała bądź karabinka (nie dotyczy postawy wymuszonej klęczącej i stojącej bez podparcia).
4. Stopka karabinka podczas oddawania strzału musi pozostawać na zewnątrz ubrania strzelca i nie 
może być podtrzymywana przez żadne pasy lub kieszenie itp.  -  jedyne podparcie stopki  o podłoże 
możliwe jest podczas oddawania strzału z postawy leżącej, gdy wyłącznie dolna krawędź stopki może 
mieć kontakt z podłożem.
5. Zabronione jest używanie pasa nośnego podczas strzelania.
6.  Zabronione  jest  używanie  bipodu  podczas  strzelania  (np.  do  podpierania  karabinka)  i  innych 
stabilizatorów (np. otworów na palik w elementach  karabinka) podczas strzelania.
7. Elementy dociążające karabinek oraz dodatkowe wyposażenie karabinka i zawodnika (np. odzież) nie 
mogą stanowić dodatkowej podpórki, zaczepu, obejmy etc.
8.  Zabronione  jest  stosowanie  w  trakcie  oddawania  strzału  w  dowolnej  postawie  jakichkolwiek 
elementów  pod  łokciem  ręki  podpierającej  karabinek,   zapewniających  dodatkową  stabilizację: 
podkładki,  pogrubienia  antypoślizgowe,  rzepy,  poduszki,  torby,  wypełnienia  kieszeni  i  inne 
udogodnienia. Wyjątek stanowią jedynie typowe nałokietniki ochronne.
9. Postawa siedząca jest zabroniona. Oznacza to, że podczas strzału, pośladki strzelca nie mogą mieć 



kontaktu z ziemią ani ze stopą ułożoną bokiem na ziemi.
10. Postawa kuczna jest zabroniona. Występuje ona wtedy, gdy obie stopy znajdują się na ziemi a  
górna część nóg podparta jest na łydkach lub piętach.
11. W trakcie wstrzymania strzelania nie wolno mierzyć do celu ani przyjmować postawy strzeleckiej.

§4 TOR STRZELECKI
1.  Celami  do  konkurencji  HFT  są  ponumerowane  kolejno  metalowe  figurki  przewracające  się  po 
trafieniu w wyznaczoną strefę (ang. Hit Zone - HZ).
2. Cele są rozstawiane w odległości od 7,5 do 41 metrów. Cele mogą być
3. Stosowane są strefy trafienia (HZ) w przedziale 15 – 45mm:
Odległość do celu o strefie trafienia 15-19mm: 12 - 23m
Odległość do celu o strefie trafienia 20-24mm: 7,5 - 27,5m
Odległość do celu o strefie trafienia 25-34mm: 7,5 - 36,5m
Odległość do celu o strefie trafienia 35-45mm: 7,5 - 41m
3. Przemieszczanie i/lub usuwanie wszystkich naturalnych i sztucznych elementów toru włącznie z linią 
strzelania, znacznikami opisowymi stanowisk,
dowolnymi podpórkami (balami/konstrukcjami) jest zabronione.
4.  Na stanowiskach z wymuszoną postawą klęczącą dozwolone jest przyjęcie postawy stojącej.  Na 
stanowiskach z wymuszoną postawą leżącą lub wymuszoną postawą stojącą zabronione jest przyjęcie 
innej postawy.

§5 PUNKTACJA
1. Punkty zdobywane przez zawodnika:

2 punkty za przewrócenie celu (oznaczone na karcie poprzez cyfrę „2”)
1 punkt za trafienie celu niepowodujące jego przewrócenia (oznaczone na karcie poprzez cyfrę „1”)
0 punktów za całkowite chybienie celu (oznaczone na karcie poprzez cyfrę „0”)

2. Cel MUSI się przewrócić, aby uzyskać maksimum - 2 punkty.
3. Zawodnik może oddać do celu tylko jeden strzał. Ilość strzałów oddanych na każdym stanowisku nie 
może przewyższać liczby celów na tym stanowisku.

§6 KLASYFIKACJA
1. W przypadku remisu na którymkolwiek z trzech pierwszych miejsc,  o ostatecznej  lokacie będzie 
decydować dogrywka.
2. Każda osoba strzela do każdego z dwóch celów z postawy klęczącej i stojącej. Wygrywa zawodnik 
który uzyska w sumie więcej punktów (punktacja 0 nie położenie figurki, 1 położenie). Jeżeli to nie  
pozwoli na ustalenie zwycięzcy, zawodnicy strzelają dalej w postawie stojącej do dwóch celów.

§7 REKLAMACJE
1.Każdy Zawodnik w czasie trwania zawodów ma prawo wezwać Sędziego w razie zauważenia 
nieprawidłowości na torze, takich jak: zagrożenie bezpieczeństwa, niesprawność mechaniczna celu.
2.Każdy spór dotyczący wyniku musi zostać rozstrzygnięty przed opuszczeniem stanowiska.

§8 BEZPIECZEŃSTWO
Regulamin bezpieczeństwa obowiązuje taki sam jak w zapisach PFTA. Oraz szeroko pojętych zasadach 
życia w społeczeństwie.

Ogólnie jest to mocno okrojony i zmieniony regulamin PFTA.

http://www.pfta.pl/index.php/zawody/regulaminy/zawodnik/169-bezpieczenstwo
http://pfta.pl/

