REGULAMIN SPECTRUM GRAND PRIX
1. Postanowienia ogólne i zasady bezpieczeństwa.
1.1. SPECTRUM GRAND PRIX – zawody przeprowadzane w strzelaniu statycznym i
dynamicznym na strzelnicy SPECTRUM z pistoletów, karabinów i strzelb.
1.2. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa,
postępowania zgodnie z regulaminem konkurencji, oraz zachowania zgodnego z
zasadami FAIR PLAY.
1.3. Wszyscy uczestnicy zawodów w trakcie ich trwania muszą używać ochronników
oczu i uszu, a wszyscy widzowie muszą w trakcie trwania zawodów używać
ochronników oczu.
1.4. Broń w czasie zawodów można przenosić tylko całkowicie rozładowaną tj. bez
jakiejkolwiek amunicji, łusek, atrap i zbijaków w jej obrębie; bez podpiętego
magazynka, z lufą skierowaną w górę lub w dół – zawsze z zamkiem w tylnym
położeniu lub z włożoną flagą bezpieczeństwa. Można ją także przenosić w
pudełkach lub pokrowcach, a jakiekolwiek inne czynności z bronią można prowadzić
tylko na komendę sędziego lub w wyznaczonej strefie bezpieczeństwa.
1.5. Jeżeli w trakcie zawodów powstanie jakakolwiek wątpliwość lub sytuacja
nieopisana w regulaminie, głos rozstrzygający i ostateczny należy zawsze do
Sędziego Głównego Zawodów.
2. Podstawowe pojęcia.
2.1. Karabin centralnego zapłonu - broń powtarzalna lub samopowtarzalna
wyposażona w kolbę i przeznaczona do strzelania nabojami pośrednimi lub
karabinowymi.
2.2. Strzelba gładkolufowa – broń długa powtarzalna lub samopowtarzalna,
wyposażona w kolbę i przeznaczona do strzelania strzelbowymi nabojami śrutowymi
lub jednolitymi.
2.3. Pistolet centralnego zapłonu – broń w postaci pistoletów lub rewolwerów
powtarzalnych lub samopowtarzalnych, bez kolby, przeznaczona do strzelania
nabojami pistoletowymi lub rewolwerowymi.

2.4. Pistolet sportowy – broń w postaci pistoletów lub rewolwerów powtarzalnych lub
samopowtarzalnych, bez kolby, przeznaczona do strzelania nabojami 0.22.
2.5. Karabin sportowy – broń powtarzalna lub samopowtarzalna wyposażona w kolbę
i przeznaczona do strzelania nabojami 0.22.
3. Broń i wyposażenie zawodnika.
3.1. Zawodnik i tylko on, ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyposażenie, broń
oraz amunicję używaną przez siebie w trakcie zawodów.
3.2. Każde wyposażenie i broń używana przez zawodnika w czasie zawodów mają
być sprawne i posiadać działające mechanizmy, które pozwolą zawodnikowi
każdorazowo sprawować nad nimi pełną kontrolę, co stanowi o ich bezpieczeństwie.
3.3. Broń, amunicja i wyposażenie zawodnika muszą spełniać wymogi
bezpieczeństwa, regulaminu strzelnicy, a także warunki przewidziane dla
poszczególnych klas sprzętowych.
3.4. W trakcie zawodów dozwolone jest korzystanie z pasów do broni długiej, tylko
jeżeli konkurencja tego wymaga. W konkurencjach dynamicznych broń tak
przenoszona musi być umieszczona z przodu zawodnika, lufą w dół i całkowicie
rozładowana, musi bezwzględnie być użyta jako ostatnia na torze.
3.5. Zawodnicy nie mogą używać kabur stwarzających niebezpieczeństwo, a w
szczególności podramiennych, typu „cross draw” oraz nie zakrywających całego
języka spustowego. Jeżeli kabura wyposażona jest w zapięcia, musi być użyte
przynajmniej jedno.
3.6. W razie jakichkolwiek wątpliwości Sędzia Główny decyduje o zgodności broni i
wyposażenia zawodnika z przepisami klas sprzętowych oraz z przepisami
bezpieczeństwa, a jego decyzja w tym zakresie jest ostateczna.
4. Klasy sprzętowe.
4.1. Dla konkurencji statycznych wg rodzaju przyrządów celowniczych:
4.1.1. Standard (muszka, szczerbinka)
4.1.2. Open (przezierniki, dioptery)
4.1.3. Optyka
4.2. Dla konkurencji dynamicznych wg rodzaju przyrządów celowniczych i
wyposażenia zawodnika:
4.2.1. Klasyczna
4.2.2. Taktyczna
4.2.3. Open

5. Konkurencje.
5.1. Do przeprowadzenia konkurencji w danej klasie sprzętowej musi być
zgłoszonych min. 3 zawodników.
5.2. Konkurencje statyczne
5.2.1. PISTOLET centralnego zapłonu 3x10
5.2.2. PISTOLET centralnego zapłonu 25m
5.2.3. PISTOLET bocznego zapłonu 25m
5.2.4. KARABIN sportowy 50m
5.2.5. KARABIN cz 100m.

5.3. Konkurencje dynamiczne
5.3.1. PISTOLET centralnego zapłonu
5.3.2. KARABIN centralnego zapłonu
5.3.3. STRZELBA
5.3.4. 2 GUN
5.3.5. 3 GUN
5.3.6. Shoot Off

5.4. Przebieg poszczególnych konkurencji określany jest w informacji przed każdymi
zawodami.
6. Cele i punktacja.
6.1. Cele i punktacja zawarte są w informacji w opisie konkurencji przed każdymi
zawodami.
7. Postanowienia końcowe.
7.1. Zwycięzcą SPECTRUM GRAND PRIX będzie ten strzelec, który uzyska
najlepszy wynik punktowy w łącznej klasyfikacji wszystkich rund i wszystkich
konkurencji.
7.2. Zwycięzcy poszczególnych rund otrzymuję medale, zwycięzcy w klasyfikacji
generalnej puchary i trofea.
7.3. Powyższy Regulamin obowiązuje od dnia 20.02.2020 r.

