KONKURENCJA
Sprawdzenie sprzętu
Co wolno w czasie przedprzygotowawczym?
Daszek nie może dotykać przyrządów i pełnić roli bocznej przesłony
Komórki
Miotający w 10m przed strzałami próbnymi
Narzekanie na tarczę EST w czasie przygotowawczym i próbnych
Strzał po przygotowawczym a przed start konkurencji
Awaria broni zgłoszona
Przerwanie bez winy zawodnika (awaria np.) na ponad 3 min

Sprawdzić ogólnie, monitory sprzęt
Mogą składać się, wyjąć wskaźniki i strzelać na sucho.
Kontrola powinna się zakończyć w tym czasie
Jeśli odda strzał w tym czasie, lub przed START do przygotowawczego i
próbnych dostaje 0 jako pierwszy, a gdy bezpieczeństwo naruszył DSQ
Zwrócić uwagę
Zabronione lub wyciszone
Dać żółtą kartkę, a jak ponowi to -2 za każdy.
Zmiana stanowiska, czas dodatkowy - kontrola JC po, jak dobre to -2 pkt.
Dostaje -2 pkt od pierwszego strzału w konkurencji
Może naprawić lub zmienić. Będzie poddana broń postkontroli . Bez czasu
dodatkowego. Przy naprawie (tylko gdy UZNANA może dać Jury strzały
dodatkowe.
Może żądać czasu dodatkowego, tyle co utracił, lub jeśli w ostatnich 5 min tyle co zostało + 1 min, nie ma strzałów próbnych

Przerwanie bez winy zawodnika (awaria np.) na ponad 5 min lub zmiana
stanowiska
Czas utracony +5min, strzały próbne
Strzał dodatkowy. Dla 50m nie ma protestu gdy 9,5. Różnica 0,2 - nieuzany Protest dotyczący wartości strzału
2pkt.
Zgłoszone "0"
Strzał dodatkowy. Nie ma kary za protest
Reklamacja wadliwego rejestrowania strzału (sprzętowo, nie wartość)
Nakazać kolejny, jeśli OK. - kontynuuje. Dodać jeden strzał na koniec.
Na rezerwowe, dodatkowy czas 5 min, strzały próbne. Powtarza 2 strzały
Reklamacja, ale strzał dodatkowy niezarejestrowany
niezarejstr.
Zanotować czas. 5 min przed wznowieniem info, dodać 5 min do czasu.
Awaria wszystkich tarcz
Próbne się należą.
Zanotować czas. Jeśli ponad 5 min - na rezerwowe, próbne, czas dodatkowy
Awaria pojedynczej tarczy
5 min.
Zgłoszony obcy strzał
Dodatkowy strzał, opisać w IR
Zgłoszenie przeszkadzania
Jeśli potwierdzone - dodatkowy strzał, jeśli nie kontynuuje bez kary
10m match, zawodnik przesunięty o ponad 30 cm w bok
Może otrzymać 2 min dodatkowego czasu
Po uzyskaniu zgody sędziego - bez czasu dodatkowego i tylko poza
Wymiana butli
stanowiskiem
Kontakt z terenrem niedozwolony
Dać żółtą kartkę, za kolejne -2 pkt a trener poza strzelnicę
Naruszenia bezpieczeństwa (istotne)
DSQ
Brak wskaźnika bezpieczeństwa gdy wymagany
Musi być OSTRZEŻENIE, a jak odmawia to DSQ
Zejście i zabranie broni bez kontroli
Może być zdyskwalifikowany
Podpisanie wyniku przez zawodnika - na zakończenie
Jeśłi zapomni - jury opisuje wynik (nr startowy itd.)
Po zawodach
Raport przez Szefa Jury
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FINAŁY
Spóźnienie w Reporting Area
Duże spóźnienie ponad 10 min w Reporting Area
Na 18 min przed poczatkiem - wniesienie sprzetu na stanowiska
Potem po wywołaniu mają iść w spodniach i kurtkach ZAPIĘTYCH.
Jeśli idzie jak kaczka
Po wejściu mogą się składać, nie mogą strzelać na sucho, nie mogą
wyjmować wskaźnika bezpieczeństwa
Składanie się jest dozwolone cały czas poza prezentacją
Strzał przed czasem przygotowawczym i próbnymi
Strzał po próbnych a przed START
Za dużo strzałów w pojedynczych lub w serii finałowej
Wskaźnik musi być aż do startu próbnych, podczas prezentacji i potem
po wyeliminowaniu
Protest do wartości lub liczby strzałów

Narzekanie na EST w próbnych - źle rejstruje

Niesprawność UZNANA 10/50 m

Kdw60 i Ksp60
Kdw3x40
Kdw3x20
Kpn60
Kpn40

Kara -2 pkt od pierwszego strzału. Zawodnicy muszą mieć wszystko co
potrzebne łącznie ze strojem do dekoracji. Podać im informacje. Kontrola
wyposażenia
Nie startuje, ale jako DNS.
Wpuścić i z powrotem do Preparation Area.
i nie jak kaczki
OSTRZEŻENIE za pierwsze i -2 pkt za kolejne i DSQ jeśli dalej
Za strzelanie na sucho -1 pkt kary.
Tu uważać na prezentację…
DSQ musi
strzał nieuznany kara - 2 pkt od pierwszego ocenianego
Anulować i 2 pkt kary od ostatniego prawidłowego.
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6.17.1.13.m
Medaliści mogą pozować z bronią zaraz po ale nie mogą wynosić broni
Nie jest dozwolony
6.17.1.7
Nakazać kolejny strzał próbny. Jak OK., kontynuuje, jak ŻLE to wtedy
STOP…UNLOAD dla wszystkich.Przenieść na stanowisko zapasowe. Jak
gotowe to wtedy komendy do 2 min. Przygotowawczego (BEZ STRZELANIA)
6.17.1.8
i potem POWTARZAMY CAŁE próbne. Potem nie ma narzekań. Jeśłi
niespodziewane "0" to jury weyfikacja na tarczy (może być komenda STOP).
Jeżeli błąd tarczy to dodatkowy strzał w zamian.
Musi wymienić lub naprawić w 1 min. Po 1 min ma strzelać powtórzony
strzał.Jeśli w serii 3 min lub 5 min wtedy po 1 minucie musi być gotowy i
kontynuje serię w czasie tyle co zostało w momencie zgłoszenia awarii plus
6.17.1.6
tyle co naprawiał ale nie więcej niż 1 min. TYLKO 1 NIESPRAWNOŚĆ
DOZWOLONA

50 min
2 godz 45 min
1 godz 45 min
1 godz 15 min
50 min
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