Матч зі стрільби з револьвера

Я СТРІЛЯЮ РОЗУМОМ
БРИФІНГ

Дата проведення: 09.06.2018
Кількість вправ та пострілів: 4 вправи, 1 постріл .357magnun, 17
пострілів .38special, 28 пострілів 4mm flobert.
В цей брифінг оргкомітетом можуть вноситись зміни з міркувань безпеки
та з міркувань додержання правил практичної стрільби.

ВПРАВА 1
«Єдиний шанс»
Залишився один, останній покидьок. Він знає, що я втратив свою зброю, а
тому неспішно перезаряджається, напевно розмірковуючи, в яку частину
мого тіла поцілити першою кулею.
Та здається у мене з’явився шанс! Шанс, що випадає раз у житті. За кілька
метрів, холоне мерзота, щойно отримавша від мене пайку свинцю. Мені
тільки треба встигнути зарядити його револьвер бодай одним набоєм…

Тип вправи: суперкоротка.
Мішені: 1паперова міні класична мішень МКПС.
Кількість пострілів: 1 Тип набоїв: .357 Magnum
Тип підрахунку – «Вірджинія»
Положення готовності зброї: 3, зброя розряджена, знаходиться на столі,
набої в коробці
Стартова позиція: Стрілець стоїть розслабившись в боксі «А»,
Процедура: По сигналу таймера вразити мішень, не заступаючи за лінію
Паперова мішень, для заліку має бути вражена лише однією кулею. За
повторне враження – процедурний штраф.

ВПРАВА 2
«Кожному по кулі»
Ніколи не треба недооцінювати супротивника. Так, я один, а їх п’ятеро, але
в моєму револьвері шість набоїв. Навіть забагато для цих самовпевнених
шмаркачів, адже їм достатньо буде по одній кулі.

Тип вправи: коротка.
Мішені: 5 паперових міні класичних мішеней МКПС, три з них зі штрафними,
пробивними зонами.
Кількість пострілів: 5
Тип підрахунку – «Вірджинія», 6 набоїв .38Special.
Положення готовності зброї: 1, зброя заряджена.
Стартова позиція: Стрілець стоїть розслабившись в боксі «А»,
Спиною до мішеней. Руки торкаються крис капелюха. Револьвер в кобурі.
Процедура: По сигналу таймера вразити мішені.
Паперові мішені для заліку мають бути вражені лише однією кулею. За повторне
враження – процедурний штраф.

ВПРАВА 3
«Хоч розірвись»

Що робити, куди бігти… А може заспокоїтись, зосередитись, і
планомірно роздати цим покидькам по пайці свинцю. Декому подвійну.

Тип вправи: довга.
Мішені: 6 металевих мішеней, 6 паперових міні класичних мішеней МКПС, 4 з них
зі штрафними, пробивними зонами.
Мінімальна кількість пострілів: 12 набоїв 4мм, 6 набоїв .38special
Тип підрахунку - комсток
Положення готовності зброї: 1, зброя заряджена. Набої на ковбої.
Стартова позиція: Стрілець сидить в боксі «А», Револьвер 4мм в кобурі, револьвер
9мм на столі.
Процедура: По сигналу таймера вразити мішені. Права група мішеней вражається з
боксу «С» з револьвера 9мм. Металеві мішені, вражаються з боксу «В» з револьвера
4мм. Центральна група мішеней вражається через порти з револьвера 4мм. Паперові
мішені для заліку мають бути вражені мінімум 2 кулями, попери для заліку мають
впасти, металеві тарілки для заліку – характерний звук. Револьвер 9мм не покидає
бокс «С», залишати його можна лише з відкритим барабаном. Під час виконання
вправи дозволяється класти револьвер 4мм в кобуру, але при переміщенні обов’язкова
фіксація застібкою.

ВПРАВА 4
«Два в одному»

Маю розібратись, хто на що заслуговує…

Тип вправи: довга.
Мішені: 4 металеві мішені, 6 паперових міні класичних мішеней МКПС, з двома
заліковими зонами.
Мінімальна кількість пострілів: 16 набоїв 4мм, 6 набоїв .38special
Тип підрахунку - комсток
Положення готовності зброї: 1, зброя заряджена. Набої на ковбої.
Стартова позиція: Стрілець стоїть в боксі «А», Револьвер 4мм в кобурі, револьвер
9мм на столі.
Процедура: По сигналу таймера вразити мішені. Металеві мішені, вражаються через
порти. З кожного порту потрібно вразити по дві мішені. Перед стрільбою по
паперовим мишеням, перевертається карта, що вказує, яку зону потрібно вразити
великим калібром. Інша зона вражається з револьвера меншого калібру. Стрільба з
револьвера 4мм ведеться слабкою рукою Паперові мішені для заліку мають бути
вражені мінімум 2 кулями 4мм в одну зону і однією кулею 9мм, в іншу, попери для
заліку мають впасти. Револьвер 9мм не покидає бокс «В», залишати його можна лише
з відкритим барабаном. Під час виконання вправи дозволяється класти револьвер 4мм
в кобуру, але при переміщенні обов’язкова фіксація застібкою.

