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Przepisy ogólne
Wszyscy uczestnicy zawodów muszą w trakcie ich trwania używać na
torach ochrony oczu i uszu. Celowe pozbycie się przez zawodnika
ochrony wzroku lub słuchu podczas trwania przebiegu zawsze będzie
skutkowało dyskwalifikacją.
Każde wyposażenie i broń używana przez zawodnika w czasie zawodów
winna być sprawna i posiadać działające mechanizmy, które pozwolą
zawodnikowi każdorazowo sprawować nad nią pełną kontrolę, co
stanowić powinno o jej bezpieczeństwie.
Celem konkurencji LIGA SPORTERA jest współzawodnictwo sportowe z
użyciem broni długiej centralnego zapłonu i gładkolufowej oraz broni
krótkiej centralnego zapłonu, jako broni zapasowej, a także podnoszenie
umiejętności strzeleckich, wymiana doświadczeń i integracja środowisk
strzeleckich.
Konkurencja LIGA SPORTERA jest wielobojem, w którym na każdym
torze używa się od jednego do trzech rodzajów broni, przy czym na torze
jednej broni dopuszczalne jest jedynie używanie broni długiej. LIGA
SPORTERA rozgrywana jest przynajmniej na 3 torach.
Zawodnicy muszą postępować na torach strzeleckich zgodnie z ich
opisami i założeniami, regulaminem oraz zobowiązani są przestrzegać
zasad bezpieczeństwa oraz zachowania zgodnego z zasadami FAIR PLAY.
Każdy zawodnik uczestniczący w zawodach Ligi Sportera ma obowiązek
znać jej Regulamin. Powinien on także przejść kurs bezpiecznego
obchodzenia
się
z
bronią
w
konkurencjach
dynamicznych
wielobroniowych.
Zawody rozgrywane są z podziałem na trzy klasy sprzętowe:
KLASYCZNA; TAKTYCZNA; OTWARTA. Na zawodach klubowych możliwe
jest ograniczenie ilości klas sprzętowych.
STREFA BEZPIECZEŃSTWA (SB) – wyraźnie oznakowane, bezpieczne
miejsce przeznaczone do prób, sprawdzania, czyszczenia i innych
drobnych czynności z bronią; zakazane jest operowanie w niej
jakąkolwiek amunicją, jej atrapami lub częściami.
Broń krótką w czasie trwania zawodów można przenosić wyłącznie
całkowicie rozładowaną - tylko w kaburach, pudełkach lub pokrowcach, a

jej wydobycie może nastąpić tylko i wyłącznie na komendę sędziego lub
w STREFIE BEZPIECZŃSTWA (SB).
1.9.1
Broń długą w czasie zawodów można przenosić tylko całkowicie
rozładowaną z lufą skierowaną w górę lub w dół - z zamkiem w tylnym
położeniu albo z flagą bezpieczeństwa. Można ją także przenosić w
pudełkach lub pokrowcach, a jakiekolwiek inne czynności z bronią można
prowadzić tylko na komendę sędziego lub w STREFIE BEZPIECZŃSTWA
(SB).
1.10.1
W przypadku upuszczenia broni na terenie strzelnicy należy wezwać
sędziego funkcyjnego, który bezpiecznie podejmie z ziemi broń w sposób
bezpieczny i po sprawdzeniu stanu rozładowania przekaże ją
zawodnikowi.
1.11.1
W trakcie przebiegów zabronione jest jakiekolwiek korzystanie z
jakichkolwiek pasów do broni długiej.
1.12.1
Dopuszczalne są dwa sposoby wymiany magazynka w broni krótkiej lub
broni długiej centralnego zapłonu:
1.12.1.1. „Na Pusto” - po wystrzelaniu całej amunicji,
1.12.1.2. „Taktyczna” - przed wystrzelaniem całej amunicji z broni, ale taki
magazynek trzeba po wymianie umieścić np. w ładownicy, uchwycie,
kieszeni lub w worku zrzutowym. Jeżeli w broni znajduje się amunicja, a
magazynek jest pusty, to taki magazynek również musi zostać
umieszczony po dokonaniu wymiany np. w ładownicy, kieszeni lub w
worku zrzutowym.
1.13.1
Doładowanie broni lub wymiana magazynka w broni nie może
powodować utraty amunicji lub magazynka z amunicją, a może nastąpić
dopiero po ostrzelaniu co najmniej jednego właściwego dla tej broni celu.
1.14.1
Każdy zawodnik przed strzelaniem określonego toru powinien się z nim
dokładnie zapoznać, chyba że opis toru tego zabrania. Zapoznanie
zawodników z torem następuje po odczytaniu przez sędziego opisu toru
oraz w trakcie przygotowywania toru po jego ostrzelaniu przez
poprzedniego zawodnika.
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Komendy sędziowskie
Zawodnik rozpoczyna przebieg na komendę: „ładuj, przygotuj się” lub
„przygotuj się”: - zawodnik zgodnie z opisem toru przygotowuje się do
wykonania zadania.
Zawodnik włącza lub reguluje optyczne lub elektroniczne urządzenia
celownicze znajdujące się na rozładowanej broni na jednym celu.
Zawodnik ładuje broń, umieszcza ją na stanowiskach oraz zajmuje
pozycję startową). Sędzia na torze zobowiązany jest do upewnienia się o
zgodności stanu broni, wyposażenia i samego zawodnika z opisem toru,
regulaminem i przepisami bezpieczeństwa.
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Komenda: „jesteś gotowy?” pada, gdy zawodnik zajmie pozycję
startową. Jeżeli zawodnik wyraźnie nie zaprzecza, pada komenda
„UWAGA” i po około 3 sekundach sędzia wyzwala sygnał startowy,
uruchamiając jednocześnie pomiar czasu „timerem”.
Jeżeli sędzia uzna, że zawodnik zakończył przebieg, podaje komendę:
„jeżeli skończyłeś, rozładuj”. Jeżeli zawodnik rozładował broń, sędzia
podaje komendę „ jeżeli rozładowana, strzał kontrolny, broń do kabury”
lub „jeżeli rozładowana, strzał kontrolny, lufa do góry”, procedurę
powtarza się do wszystkich używanych przez zawodnika na torze broni.
Zakończenie procedury rozładowania broni kończy przebieg.
Sędzia może nakazać zawodnikowi zakończenie przebiegu także gdy
uzna, że zawodnik nie jest w stanie go kontynuować np. z powodu
poważnego zacięcia broni (zawodnik nie potrafi sobie poradzić z
zacięciem przez czas dłuższy niż 2 minuty). Po takim przerwaniu
przebiegu należy ocenić przebieg, a zawodnikowi nie należy się prawo do
ponownego przebiegu toru.
W każdym momencie przebiegu sędzia może zatrzymać zawodnika
komendą „STOP! rozładuj, … jeżeli rozładowana, strzał kontrolny”, „ broń
do kabury” lub „lufa do góry”. Procedurę powtarza się do wszystkich
używanych przez zawodnika na torze broni, po czym przedstawia
zawodnikowi przyczynę zatrzymania.
Jeżeli sędzia przerwał przebieg z uwagi na niebezpieczną sytuację
,awarię strzelnicy lub z innych przyczyn, niezależnych od zawodnika,
należy się zawodnikowi możliwość powtórnego przebiegu na torze.

Broń i wyposażenie zawodnika
Broń i wyposażenie zawodnika musi spełniać przepisy bezpieczeństwa,
warunki ogólne przewidziane dla wszystkich klas sprzętowych oraz
warunki szczególne przewidziane dla poszczególnych klas sprzętowych.
Zawodnicy zobowiązani są do używania jednej konfiguracji broni i
wyposażenia podczas całych zawodów: broń, kabura, ładownice na
magazynki, uchwyty lub ładownice na amunicję do strzelby oraz worki
zrzutowe muszą być skonfigurowane tak samo na każdym torze i
niedopuszczalna jest ich zmiana oraz zmiana rozmieszczenia podczas
zawodów, z wyjątkami wynikającymi z regulaminu.
Zawodnik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyposażenie, broń i
amunicję, których używa w trakcie przebiegu na torze.
W razie jakichkolwiek wątpliwości Sędzia Główny Zawodów decyduje o
zgodności broni i wyposażenia zawodnika z przepisami klas sprzętowych
oraz z przepisami bezpieczeństwa, a jego decyzja w tym zakresie jest
ostateczna.
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Zakazane jest używanie nabojów do broni gładkolufowej wypełnionych
stalowym śrutem.
Broń długa centralnego zapłonu oznacza broń powtarzalną lub
samopowtarzalną wyposażoną w kolbę i przeznaczoną do strzelania
nabojami pośrednimi lub karabinowymi, z wyjątkiem klasy klasycznej, w
której można używać także broni przeznaczonej do strzelania nabojami
pistoletowymi pod warunkiem, że jest ona wyposażona w lufę o długości
przynajmniej 185mm.
Broń gładkolufowa oznacza broń długą powtarzalną lub samopowtarzalną
wyposażoną w kolbę przeznaczoną do strzelania strzelbowymi nabojami
śrutowymi lub jednolitymi o minimalnym kalibrze wagomiarowym nie
mniejszym niż 16.
Broń krótka centralnego zapłonu oznacza broń w postaci pistoletów lub
rewolwerów
powtarzalnych
lub
samopowtarzalnych
bez
kolby
przeznaczoną do strzelania nabojami pistoletowymi lub rewolwerowymi.
We wszystkich klasach sprzętowych magazynki do broni długiej i krótkiej
centralnego zapłonu muszą być ładowane do maksymalnej pojemności –
nie więcej jednak niż po 10 sztuk naboi, chyba że opis toru przewiduje
inaczej.
Broń gładkolufowa w pozycji startowej ładowana jest 5 nabojami, chyba
że opis toru przewiduje inaczej.
Broń gładkolufowa wyposażona w odłączane magazynki lub broń, do
której zawodnik wykorzystuje tzw. ładowniki (speedloader’y), może być
wykorzystywana jedynie w klasie Otwartej.
Zawodnicy nie mogą używać kabur stwarzających niebezpieczeństwo, a
w szczególności podramiennych, typu cross draw oraz niezakrywających
całego języka spustowego. Jeżeli kabura wyposażona jest w zapięcia,
musi być użyte przynajmniej jedno.
Jeżeli broń krótka nie jest pierwszą bronią, z której zawodnik korzysta
podczas przebiegu, a w chwili rozpoczęcia ma ona znajdować się w
kaburze, wówczas komora nabojowa w pistoletach zawsze musi być
pusta, a mechanizm uderzeniowy lub kurek w pistoletach i rewolwerach
zwolniony.
Z wyjątkiem klasy „Sporter Otwartej” zawodnicy nie mogą łączyć ze sobą
magazynków do broni długiej, ani używać ładownic do magazynków
zamontowanych na broni.
Jeżeli wyposażenie lub broń zawodnika, który zadeklarował uczestnictwo
w klasie „Sporter Klasycznej” lub „Sporter Taktycznej”, nie odpowiada
wymaganiom tych klas w trakcie przebiegu, wówczas zawodnik zostanie
sklasyfikowany w klasie „Sporter Otwartej”.
W trakcie zawodów zawodnik w klasie „Sporter Otwartej” może
dokonywać zmiany konfiguracji broni i wyposażenia.

3.17.1

Na każdym z torów zawodnik musi posiadać Podstawową Jednostkę
Ognia przy pokonywaniu zadań zgodnie z zasadami ładowania
magazynków i ładownic. PJO oznacza: min. 20 sztuk naboi do broni
długiej centralnego zapłonu, 10 sztuk naboi do broni krótkiej, 10 sztuk
do broni długiej gładko lufowej- chyba że opis toru przewiduje inaczej.
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Klasy sprzętowe
W „Sporter Klasyczna” dozwolone jest używanie:
Broni długiej centralnego zapłonu wyposażonej w tylko mechaniczne
przyrządy celownicze oraz bez: portingu lufy; urządzeń wylotowych o
wymiarach przekraczających 26mm x 90mm (liczonych od korony lufy do
końca urządzenia wylotowego a w przypadku wzmacniacza odrzutu – od
jego końca, przy czym średnica wzmacniacza odrzutu nie może
przekraczać 30 mm); dołączanych chwytów przednich; dwójnogów;
dołączanych lejków gniazda magazynka,
Broni gładkolufowej powtarzalnej wyposażonej tylko w mechaniczne
przyrządy celownicze o magazynku niewystającym poza wylot lufy (bez
czoka) oraz bez: portingu lufy i jakichkolwiek urządzeń wylotowych (z
wyjątkiem strzelb jedno- i dwustrzałowych); czoków z wyjątkiem cylindra
lub odpowiednika (z wyjątkiem strzelb jedno- i dwustrzałowych);
dołączanych chwytów przednich,
Broni krótkiej centralnego zapłonu wyposażonej tylko w mechaniczne
przyrządy celownicze oraz bez: portingu lufy i jakichkolwiek urządzeń
wylotowych; dołączanych elementów do opierania kciuków; dołączanych
lejków gniazda magazynka,
Niewyczynowych kabur oraz ładownic – zabronione jest używanie kabur
typu „wieszak” oraz ładownic magnesowych.
W „Sporter Taktyczna” dozwolone jest używanie:
Wyposażenia, broni długiej i krótkiej centralnego zapłonu oraz
gładkolufowej zgodnych z klasą „Sporter Klasyczna” (z wyjątkiem broni
długiej centralnego zapłonu przeznaczonej do strzelania nabojami
pistoletowymi opisanej w pkt. 3.6.1.), przy czym na każdej broni długiej
dopuszczalne jest zamontowanie jednego optycznego lub elektronicznego
przyrządu celowniczego bez powiększenia, lejka gniazda magazynka oraz
chwytu przedniego, a do broni krótkiej lejka gniazda magazynka.
W „Sporter Otwarta” dozwolone jest używanie:
Dowolnego, zgodnego z przepisami bezpieczeństwa, wyposażenia
zawodnika,
Dowolnej broni długiej i krótkiej spełniających wymogi opisane w
punktach 3.6.1., 3.7.1. i 3.8.1. (z wyjątkiem broni długiej centralnego
zapłonu przeznaczonej do strzelania nabojami pistoletowymi opisanej w
pkt. 3.6.1.).
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Dozwolone są dowolne modyfikacje i wyposażenie dodatkowe broni z
wyjątkiem używania jakichkolwiek pasów podczas przebiegów.

Zasady projektowania torów
Projekt każdego toru powinien zwracać szczególną uwagę na
bezpieczeństwo
zawodnika,
sędziego
i
obserwatorów
podczas
pokonywania zadania strzeleckiego.
5.2.1
Zadanie na torze nie może wymagać od zawodnika oddania więcej
strzałów niż:
5.2.1.1. 30 z karabinu
5.2.1.2. 15 ze strzelby
5.2.1.3. 10 z pistoletu.
5.3.1
Zabrania się używania na jednym torze więcej niż jednego rodzaju
amunicji do broni gładkolufowej.
5.4.1
Konstrukcja i opis toru mogą umożliwiać zawodnikowi wybór broni, z
której będzie ostrzeliwał poszczególne cele.
5.5.1
Tor powinien być tak zbudowany, aby jednoznacznie oznaczone na nim
były:
5.5.1.
stanowiska strzeleckie,
5.5.2.
strefy, w których zawodnik ma się poruszać,
5.5.3.
odległości, których przekroczenie w trakcie strzelania do celów
metalowych będzie karane dyskwalifikacją,
5.5.4.
urządzenia lub miejsca do odkładania broni.
5.6.1
Rozmieszczenie celów nie powinno prowokować do ostrzelania ich po
przekroczeniu kątów bezpieczeństwa.
5.7.1
Na każdym torze dwu- lub trzybroniowym muszą znajdować się
urządzenia lub miejsca, w których zawodnik może bezpiecznie odłożyć
broń w celu skorzystania z innej broni. Zalecane jest, aby takich miejsc
było więcej niż jedno.
5.8.1
Opis toru określa sposób oraz miejsce odłożenia broni.
5.9.1
Broń można odkładać rozładowaną lub zabezpieczoną:
5.9.1.1. rozładowaną, tj. bez amunicji - w tym ćwiczebnej, atrapy amunicji, lub
łuski w: magazynku dołączonym do broni, komorze nabojowej, komorze
zamkowej lub na podajniku;
5.9.1.2. zabezpieczoną, tj. z włączonym bezpiecznikiem.
5.10.1
Broń może zostać odłożona tylko do Urządzenia lub w Miejscu do
odkładania broni, wskazanego w opisie toru.
5.10.1.1. Urządzenie do odkładania broni musi być tak skonstruowane,
umiejscowione i zamontowane, aby utrzymywało broń w stabilnej i
bezpiecznej pozycji oraz kierunku. Każde takie urządzenie musi być
zamocowane w taki sposób, aby umieszczona w nim broń była
skierowana w kierunku gruntu lub w innym bezpiecznym kierunku i nie
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5.10.1.4.
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5.10.1.6.
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5.10.1.8.

5.11.1
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mogła się łatwo lub przypadkowo przemieścić, oraz tak, aby żadna osoba
nie mogła przejść przed lufą broni włożonej do tego urządzenia podczas
trwania przebiegu.
Konstruowanie
tego typu Urządzeń do odkładania broni musi
przewidywać różną budowę oraz wyposażenie broni. Urządzenia powinny
być tak skonstruowane i zabezpieczone, aby uniknąć uszkodzenia broni
oraz jej wyposażenia i powinny być wyłożone miękkimi materiałami.
Przykładami Urządzeń do odkładania broni są: pudła lub koryta (z
przykrywami lub bez), które wyposażone są w odpowiednio wysokie
ściany zapobiegające przemieszczaniu się broni; beczki lub rury
ustawione do utrzymywania broni w miejscu itp.
Jeżeli zawodnik prawidłowo odłoży broń w Urządzeniu do odkładania
broni, wówczas może się on przemieszczać w kierunku kulochwytu
głównego.
Miejsce do odkładania broni musi być tak skonstruowane i usytuowane,
aby zawodnik mógł w nim bezpiecznie odłożyć broń.
Opis toru musi jednoznacznie wskazywać kierunek, w którym ma zostać
skierowana lufa odłożonej broni – w taki sposób, aby niemożliwym było
wyjście zawodnika w dalszej części przebiegu przed lufę prawidłowo
odłożonej broni.
Przykładami Miejsc do odkładania broni są blaty stołów, leżące na ziemi
materace itp., które nie posiadają zabezpieczeń przed przesunięciem się
broni po jej odłożeniu.
Jeżeli zawodnik odkłada broń w Miejscu do odkładania broni, wówczas nie
może przemieszczać się dalej w kierunku kulochwytu głównego.
Zaleca się stosowanie Urządzeń do odkładania broni, a Miejsca do
odkładania broni powinny być usytuowane tylko w takich miejscach i na
takich torach, które nie wymagają przekroczenia linii Miejsca do
odkładania broni, gdy znajduje się w nim broń.
Zabrania się wykorzystywania przez zawodnika Urządzeń lub Miejsc w
trakcie strzelania - w szczególności jako podparć, chyba że opis toru
przewiduje inaczej.
Zabrania się chowania broni krótkiej do kabury po jej użyciu, nawet jeżeli
jest rozładowana lub zabezpieczona – zachowanie takie każdorazowo
kończy się dyskwalifikacją zawodnika.
Zawodnik nie może ponownie posługiwać się bronią , którą odłożył w
Urządzeniu lub Miejscu do odkładania broni lub po pobraniu kolejnego
rodzaju broni. Zawodnik nie może pobrać kolejnej broni przed
prawidłowym odłożeniem broni, którą wcześniej się posługiwał.
Zabrania się jednoczesnego posługiwania więcej niż jednym rodzajem
broni. Przez posługiwanie się należy rozumieć wykonywanie jakiekolwiek
czynności dotyczącej danego rodzaju broni, w tym jej odkładanie,
wyjmowanie, pobieranie, przenoszenie itp.
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Uznaje się, że broń została odłożona w chwili, gdy została umiejscowiona
w Urządzeniu lub Miejscu do odkładania broni, a zawodnik stracił z nią
fizyczny kontakt.
Ponieważ tarcze są przenikalne muszą być tak rozmieszczone, aby
pomiędzy płaszczyznami zachodzących na siebie tarcz było co najmniej
5cm odległości.
Jeżeli cele nakładają się bezpośrednio na siebie płaszczyznami
traktowane są jak cele za przeszkodą nieprzenikalną (przycięte lub
zamalowane), musi jednak być wyrysowana ramka pola ocenianego.
Dopuszcza się ograniczenie powierzchni tarcz, symulujące przeszkodę
nieprzenikalną, przez przycięcie lub zamalowanie. W takim przypadku
musi być widoczne jedno całe pola „A” i nie mniej niż 3/4 pola „A”
kolejnej tarczy oraz musi być wyrysowana ramka pola ocenianego.
Ilość celów „nie-strzelać” (NS) na żadnym z torów nie może przekroczyć
20% ilości wszystkich celów na tym torze.
Cele „nie-strzelać” (NS) muszą być wyraźnie oznaczane, np. innym
kolorem lub namalowaniem na nich odróżniającego znaku (np. X).
Cele „nie strzelać” (NS) muszą być tak ustawione, aby umożliwiać
ostrzelanie stref „A” na innych tarczach z co najmniej z jednej pozycji
strzeleckiej.
Tory na zawodach Mistrzowskich (np. Mistrzostwa Polski i Zawody
cykliczne zaliczane do Pucharu Polski) muszą spełniać następujące
warunki:
Konstrukcja torów i rozmieszczenie celów musi równoważyć celne
strzelanie i szybkość przemieszczania się,
Zadanie strzeleckie powinno się dać wykonać na co najmniej kilka
sposobów,
Rozkład celów powinien dawać intuicyjną sposobność na zmianę broni,
Konstrukcja toru powinna przewidywać co najmniej dwa miejsca lub
urządzenia do bezpiecznego odłożenia broni,
Jeżeli nic innego nie wynika z opisu toru broń, którą zawodnik będzie
posługiwał się w pierwszej kolejności podczas przebiegu, powinna być
załadowana z wprowadzonym nabojem do komory nabojowej i
zabezpieczona (broń krótka w kaburze, a broń długa przy ramieniu
skierowana wylotem lufy w dół pod kątem 45°), a broń którą zawodnik
będzie posługiwał się w dalszej kolejności powinna być załadowana bez
naboju wprowadzonego do komory nabojowej ze spuszczonym kurkiem i
zamkiem w przednim położeniu.
Opis toru może dopuszczać możliwość dostrzeliwania wszystkich lub
niektórych celów z innego rodzaju broni.
Na zawodach klubowych dopuszcza się odstępstwa od zasad
projektowania torów, z wyjątkiem zasad bezpieczeństwa, pod warunkiem

wcześniejszego ogłoszenia tych odstępstw (np. pojemność magazynków,
definicja PJO, itp.).
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Opis toru
Pisemny opis toru określa:
Minimalną łączną ilość strzałów;
Rodzaj broni i amunicji używanej na torze oraz minimalną ilość strzałów
przewidzianą dla każdego z rodzajów broni;
Rodzaj celów oraz broni i amunicji, która ma zostać użyta do ich
ostrzelania, a także wymaganą ilość trafień na tarczach;
Urządzenia lub Miejsca do Odkładania Broni oraz rodzaj broni się w nich
znajdujących;
Pozycję startową i położenie broni;
Procedurę strzelania;
Pisemny opis toru może także określać:
Kąty bezpieczeństwa, jeżeli są inne niż 90° od osi strzelnicy,
Możliwość dokonania wyboru broni, z której będą ostrzeliwane cele,
Możliwość dostrzeliwania celów z innej broni,
Wymagane pozycje strzeleckie,
Wymaganie i wskazanie sposobu wykorzystania zasłon i innych
elementów toru,
Sposób dokonywania wymiany magazynków w broni krótkiej i broni
długiej centralnego zapłonu,
Kolejność ostrzeliwania celów,
Miejsca i pozycje, z których należy ostrzelać poszczególne cele;
Stan gotowości broni, jeżeli jest inny niż opisany w 5.19.2.
Ograniczenie ilości i rodzaju posiadanej przez zawodnika przy sobie
amunicji lub wskazanie miejsca, gdzie amunicja może się znajdować.
Ograniczenie takie może być wprowadzone na maksymalnie jednym
torze podczas zawodów.
Szczególne zasady bezpieczeństwa obowiązujące na konkretnej
strzelnicy, o ile wyraźnie wynikają z regulaminu strzelnicy lub ustalenia
zarządcy strzelnicy oraz zostaną ogłoszone na przynajmniej miesiąc
przed zawodami.

Cele, punktacja i kary
W konkurencji Liga Sportera stosuje się tarcze tekturowe według wzoru
(patrz załącznik 10.2.)
LS – trzystrefowa A/C/D,
LS mini - trzystrefowa A/C/D,
LS mikro – dwustrefowa A/C,
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Cele metalowe oraz cele łamliwe (np. rzutki).
Na zawodach klubowych można używać dowolnych, dwu- lub
trzystrefowych tarcz.
Wartości stref punktowanych na tarczach tekturowych to:
„A” = 0 sekund kary,
„C” = 0,5 sekundy kary,
„D” = 1,5 sekundy kary,
Jeżeli zawodnik nie uzyska wymaganego w opisie toru trafienia dostaje 5
sekund kary za brak każdego tzw. „Miss”. Kara ta w przypadku trudnych i
dalekich celów przeznaczonych do ostrzelania z karabinu może być
podwojona lub potrojona, co musi wynikać z opisu toru.
Opis toru może przewidywać cele bonusowe, których trafienie powoduje
odjęcie od uzyskanego przez zawodnika czasu 5 sekund. Opis toru może
przewidywać także podwojenie lub potrojenie bonusa. Cele bonusowe
mogą być wprowadzone na maksymalnie jednym torze podczas
zawodów.
Na Metryczkę Zawodnika nanosi się sumę karnych sekund dla każdego
celu osobno.
Sędzia, po spisaniu wyników ze wszystkich tarcz sumuje i wpisuje na
Metryczkę Zawodnika wszystkie sekundy karne.
Można wymagać od zawodników uzyskania na tarczy od 1 do 10 trafień,
z wyjątkiem tarcz LS Mini, na których można wymagać maksymalnie 3
trafień oraz LS mikro, na których można wymagać maksymalnie 2
trafień.
Na torze nie można wymagać różnej ilości przestrzelin na tarczach
jednego rodzaju
Jeżeli zewnętrzna cześć pierścienia zabrudzenia przestrzeliny na tarczy
tekturowej dotyka perforacji wyznaczającej pole wyżej punktowane, jest
punktowana jako trafienie w pole wyżej punktowane (promieniste
rozdarcia papieru wokół przestrzeliny nie są brane pod uwagę przy
obliczeniach).
Sędzia oceniający tarczę wszelkie wątpliwości powinien zawsze
rozstrzygać na korzyść zawodnika.
Wszystkie cele metalowe traktowane są jako strefa „A” i aby były
zaliczone wymagają przewrócenia. Zasada ta stosowana jest
odpowiednio do metalowych celów NS.
Tor może przewidywać strzelanie do nieupadających celów metalowych.
W takim przypadku sędzia musi głosem oznajmiać zawodnikowi trafienie
poprzez użycie słowa „JEST”. Jeżeli na torze znajdują się tego typu cele
metalowe muszą one być tak rozmieszczone, aby zawodnik i sędzia mogli
łatwo zweryfikować ich trafienie.
Jeżeli zawodnik trafi bezpośrednio w cel metalowy, a ten nie przewróci
się, ale poruszy się znacząco (obróci się, pochyli itp.) to sędzia powinien
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uznać ten cel za zaliczony lub stosowanie do sytuacji umożliwić
zawodnikowi powtórzenie przebiegu.
Jeżeli cel metalowy przewróci się samoistnie lub zostanie tak ustawiony,
że nie ma możliwości by zawodnik go przewrócił sędzia powinien
zatrzymać zawodnika i zarządzić powtórzenie przebiegu po uprzednim
naprawieniu uszkodzonego celu.
Wszystkie cele metalowe podlegają kalibracji z odległości 15 metrów z
broni krótkiej amunicją 9x19 lub z odległości 10 m z broni gładkolufowej
amunicją 24 Trap – sędzia, kalibrując cel metalowy, winien trafić w pole
na celu które jest dla tego celu właściwe np. w „główkę” a nie w „nogę”
popera.
Kalibracji dokonuje Sędzia Główny Zawodów lub jego delegat w trakcie
budowy torów.
Kalibracji dokonuje Sędzia Główny Zawodów lub jego delegat po
przebiegu na wyraźne życzenie zawodnika, pod warunkiem że cel
metalowy nie został w trakcie przebiegu przewrócony. Negatywny wynik
takiej kalibracji jest jednoznaczną podstawą do powtórzenia przez
zawodnika przebiegu, pozytywny skutkuje zliczeniem punktów zdobytych
przez zawodnika i czasu przebiegu.
Rzutki i inne cele łamliwe traktowane są jako strefa „A” i aby były
zaliczone wymagają pełnej przestrzeliny lub rozpadnięcia się. Zasada ta
stosowana jest odpowiednio do łamliwych celów NS.
Zauważona nieprawidłowość w przygotowaniu toru, niepostawione
po poprzednim przebiegu cele reaktywne lub łamliwe, niezaklejone tarcze
(o ile nie istnieje możliwość weryfikacji trafień) itp. skutkować będą
powtórzeniem przez zawodnika przebiegu na torze.
Każda tekturowa tarcza - z wyjątkiem tarcz „nie strzelać” - powinna mieć
widoczną na torze jedną pełną strefę „A” oraz nie niej niż ¾ drugiej
strefy „A” przynajmniej z jednej z dozwolonych na torze pozycji
strzeleckich.
Wszystkie tarcze uznawane są za przenikalne (z wyjątkiem tarcz
stykających się powierzchniami patrz pkt. 5.17.).
W przypadku strzału, który trafił tarcze „nie strzelać” (NS) a potem
tarcze-cel, zawodnik otrzyma karę za trafienie tarczy „nie strzelać” (NS) i
zaliczone zostanie trafienie w cel, z wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt.
5.16.1.
W przypadku strzału, który trafił punktowaną tarcze a potem tarczę „nie
strzelać”, zawodnikowi zostanie zaliczone trafienie w cel, a później
otrzyma karę za trafienie tarczy „nie strzelać” (NS), z wyjątkiem sytuacji
opisanej w pkt. 5.16.1.
Za trafienie w każdą tarczę „nie strzelać” (NS) do wyniku dolicza się 5
sekund karnych niezależnie od ilości strzałów, które trafiły do tej tarczy.
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Wszystkie przesłony i elementy konstrukcyjne toru uważa się za
nieprzenikalne. W przypadku, gdy zawodnik odda strzał przez jakikolwiek
inny niż tarcza element wyposażenia toru, jego trafienie nie będzie
skutkowało zaliczeniem celu bądź naliczeniem sekund karnych.
Dopuszcza się „maskowanie” lub „ubieranie” tarcz z wyłączeniem celów
typu „nie strzelać” (NS).
Sędzia, oceniający przebieg zawodnika, notuje czas uzyskany przez
zawodnika oraz sumuje wszystkie sekundy karne zdobyte na wszystkich
typach celów w metryczce zawodnika.
KARA PROCEDURALNA (KP) wynosi 5 sekund karnych,
Kara Proceduralna nakładana jest w każdym przypadku naruszania przez
zawodnika procedury strzelania zawartej w opisie toru lub zasad
współzawodnictwa.
Karę Proceduralną (KP) nakłada się w szczególności w następujących
sytuacjach, gdy:
zawodnik nie ostrzelał jakiegokolwiek celu przynajmniej jednokrotnie –
za każdy cel;,
zawodnik nie dokonał wymiany magazynka, a taka była przewidziana
przez procedurę strzelania zawartą w opisie toru – za każdą niewykonaną
wymianę,
zawodnik strzela z pozycji nieruchomej a procedura strzelania zawarta w
opisie toru wymaga strzelania w ruchu – jedna kara niezależnie od liczby
oddanych strzałów,
zawodnik używa obu rąk, a procedura strzelania zawarta w opisie toru
wymaga strzelania tylko silną lub tylko słabą ręką – za każdy oddany
strzał,
zawodnik ostrzela cele niezgodnie z kolejnością wynikającą z procedury
strzelania zawartej w opisie toru - jedna kara niezależnie od liczby
oddanych strzałów,
zawodnik ostrzela jakikolwiek cel z innego miejsca lub pozycji niż
przewiduje to procedura strzelania zawarta w opisie toru – jedna kara za
każdy oddany nieprawidłowo strzał,
zawodnik ostrzela jakikolwiek cel przekraczając linię strefy wyznaczonej
do ostrzeliwania konkretnych celów; jeżeli w takim przypadku zawodnik
uzyskał znaczącą przewagę, wówczas kara zostanie nałożona za każdy
strzał,
zawodnik porusza się poza wyznaczoną strefą; jeżeli w takim przypadku
zawodnik uzyskał znaczącą przewagę, wówczas kara zostanie nałożona
za każdy strzał, który nastąpił po przekroczeniu strefy, chyba że
zawodnik cofnie się do miejsca naruszenia strefy,
zawodnik ostrzela jakikolwiek cel z innej broni niż nakazuje to opis toru,
chyba że zachodzi konieczność dyskwalifikacji - w takim przypadku
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należy nałożyć jedną karę proceduralną za każdy źle ostrzelany cel niezależnie od ilości oddanych strzałów
zawodnik odda większą liczbę strzałów, niż była wymagana na torach z
ograniczoną ilością możliwych do oddania strzałów - w takim przypadku
należy nałożyć jedną karę proceduralną za każdą źle ostrzelaną tarczę niezależnie od ilości oddanych strzałów i równocześnie należy pominąć w
ocenie najlepszą przestrzelinę/y na tarczy w liczbie równej liczbie
strzałów oddanych ponad wymagany limit na każdej tarczy;
zawodnikowi wypadnie amunicja lub jakiekolwiek urządzenie zawierające
amunicję (magazynek, ładowacz itp.) podczas przebiegu – z wyjątkiem
sytuacji gdy: zawodnik przed oddaniem ostatniego strzału podniesie to
urządzenie lub amunicję i umieści je w ładownicy, uchwycie, kieszeni lub
w worku zrzutowym; zawodnik nie otrzyma również KP w przypadku:
jeżeli utraci amunicję lub urządzenie zawierające amunicję w przypadku
usuwania zacięcia, awarii broni lub amunicji; dokonania bezpiecznego
rozładowywania broni przed jej odłożeniem – jedna kara za każdy
przypadek – niezależnie od ilości utraconej amunicji,
zawodnik naruszy zasady wymiany magazynków lub doładowywania
broni – jedna kara za każdy przypadek,
zawodnik stawi się na starcie bez wymaganej przepisami PJO – jedna
kara za brak każdego rodzaju amunicji
Jeżeli sędzia uzna, że za na skutek przewinienia zawodnik nawet przy
nałożeniu na niego kary proceduralnej uzyskał znaczącą przewagę,
wówczas każda kara proceduralna (KP) może zostać podwojona lub
potrojona. Na żądanie zawodnika decyzja w tym zakresie musi zostać
zatwierdzona przez Sędziego Głównego Zawodów.
Sędzia oznajmia zawodnikowi po zakończeniu przebiegu jakie i za co
ewentualne KP nakłada na niego odnotowując je na Metryczce
Zawodnika.
Wynik zawodnika na torze potwierdzany jest każdorazowo podpisami
zawodnika i sędziego na metryczce zawodnika. W przypadku gdy
zawodnik nie chce podpisać swojej metryczki – każdorazowo decyzję o
dalszym postępowaniu podejmuje Sędzia Główny Zawodów.
Wynik zawodnika na danym torze oblicza się sumując uzyskany przez
zawodnika na torze czas oraz ilość nałożonych sekund karnych oraz
odejmuje ewentualne bonusy
Wynik uzyskany przez zawodnika na torze - wyrażony w sekundach,
przelicza się na procenty w stosunku do najlepszego wyniku na danym
torze, który jako punkt odniesienia wynosi 100%. Wynik procentowy
oznacza ilość uzyskanych na danym torze przez zawodnika punktów (np.
jeżeli zawodnik A na torze nr 1 uzyskał łączny wynik 23 sekundy, a
zawodnik B na tym samym torze uzyskał wynik 21,80 sekundy, wówczas
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zawodnik B uzyskuje 100% i odpowiednio 100 punktów, a zawodnik A
94,78% i odpowiednio 94,78 punktów).
Wynik zawodnika w zawodach uzyskuje się sumując wyniki punktowe
zawodnika ze wszystkich torów. Wygrywa zawodnik, który zdobył
najwięcej punktów. Wszystkie wyniki podawane są z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku.
Jeżeli na metryczce zawodnika są nieprawidłowości uniemożliwiające
prawidłową ocenę przebiegu i niemożliwe jest wyjaśnienie tych
nieprawidłowości, zawodnik musi powtórzyć swój przebieg. Jeśli przebieg
nie zostanie powtórzony zawodnik uzyskuje wynik wyrażony w
sekundach jako dwukrotność najsłabszego wyniku na tym torze w swojej
klasie sprzętowej.
Jeżeli zawodnik nie przystąpi do jakiegokolwiek toru na zawodach,
wówczas uzyskuje on na nim wynik łączny 0 punktów.
Jeżeli zawodnik zostanie zdyskwalifikowany, jego wyniki na torach jak i
wynik końcowy nie jest uwzględniany i publikowany.
Jeżeli wynik końcowy przynajmniej dwóch zawodników jest jednakowy o
wyższej pozycji w wynikach decyduje ilość lepszych rezultatów na
poszczególnych torach.
Wyniki wyrażone w sekundach z poszczególnych torów należy
przedstawić zawodnikom do wstępnej weryfikacji w czasie ogłoszonym
przez Sędziego Głównego Zawodów.

Dyskwalifikacja
Każdorazowo po orzeknięciu dyskwalifikacji wymagane jest zatwierdzenie
tego werdyktu przez Sędziego Głównego Zawodów lub jego delegata.
Dyskwalifikacja następuje w przypadku naruszenia przez zawodnika
zasad bezpieczeństwa, a w szczególności:
W przypadku niebezpiecznego posługiwania się bronią, za które w
szczególności uznaje się:
posługiwanie się bronią poza okresem przebywania w strefie
bezpieczeństwa lub na torze pod bezpośrednim nadzorem sędziego i
wykonując wydane przez niego komendy. Wyrażenie „posługiwanie się
bronią” obejmuje
także wkładanie i wyjmowanie broni z kabury,
niezależnie od tego, czy broń jest widoczna (to znaczy także w
przypadkach, gdy broń jest ukryta), jak również przekazywanie broni
całkowicie lub częściowo schowanej w kaburze,
dopuszczenie do sytuacji, w której wylot lufy broni jest skierowany do
tyłu albo poza obowiązujące kąty bezpieczeństwa w czasie przebiegu na
torze,
upuszczenie broni załadowanej lub niezaładowanej przez zawodnika w
jakimkolwiek momencie przebiegu. Zawodnik, który ze względów
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bezpieczeństwa odłoży w trakcie trwania przebiegu w sposób
kontrolowany, bezpieczny i zamierzony broń na ziemię lub jakikolwiek
stabilny element toru, nie podlega karze dyskwalifikacji za niebezpieczne
posługiwanie się bronią, jeżeli utrzymuje nad nią kontrolę – w ocenie
sędziego,
nieprawidłowe odłożenie broni, przez które w szczególności rozumie się
odłożenie broni do innego Urządzenia lub w innym Miejscu niż określone
w opisie toru; odłożenie broni w sposób lub w stanie niezgodnym z
Regulaminem;
dopuszczenie do sytuacji, w której oś lufy broni przecina jakąkolwiek
część ciała zawodnika w czasie przebiegu (tzw. sweeping). Zdarzenie nie
stanowi podstawy do dyskwalifikacji, o ile następuje w czasie wkładania
lub wyjmowania broni krótkiej z kabury, a palec spustowy zawodnika
spoczywa wyraźnie poza kabłąkiem spustu,
przekroczenie linii Miejsca, w którym znajduje się odłożona bron lub broń
przygotowana do pobrania;
dopuszczenie do sytuacji, w której wylot lufy załadowanej broni krótkiej
zostanie skierowany w kierunku przeciwnym do kulochwytu na odległość
większą niż 1 m od nóg zawodnika w czasie chowania lub dobywania
broni z kabury,
złamanie kątów bezpieczeństwa;
posługiwanie się w jakiejkolwiek chwili w czasie przebiegu więcej niż
jednym egzemplarzem broni,
niewyjęcie palca z wnętrza kabłąka spustowego przy usuwaniu zacięcia,
jeżeli zawodnik wyraźnie kieruje wylot lufy poza ostrzeliwany cel,
nietrzymanie palca na zewnątrz kabłąka spustowego w czasie innym niż
strzelanie, tj. np. w czasie ładowania, przeładowywania, odkładania i
rozładowywania broni,
nietrzymanie palca na zewnątrz kabłąka spustowego w czasie
przemieszczania się, z wyjątkiem ostrzeliwania celu w ruchu;
posługiwanie się w strefie bezpieczeństwa amunicją bojową lub atrapami
(w tym nabojami szkolnymi, treningowymi, łuskami i zbijakami), w
stanie
luzem
bądź
zapakowanych
w
pudełka,
załadowanymi
magazynkami i ładowaczami . Określenie „posługiwanie” nie wyklucza
możliwości wchodzenia do strefy bezpieczeństwa z ostrą lub ćwiczebną
amunicją w kieszeniach, torbach, magazynkach lub ładownicach - pod
warunkiem jednak, że nie są one stamtąd wyjmowane w czasie pobytu w
Strefie Bezpieczeństwa.
posiadanie przy sobie załadowanej broni w jakimkolwiek momencie poza
momentem, gdy zawodnik na polecenie sędziego zajmuję pozycję
startową. Punkt 5.9.1.1. stosuje się odpowiednio.
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podnoszenie upuszczonej broni. Broń upuszczoną podnosi zawsze sędzia
funkcyjny, który po przejrzeniu broni umieści ją w pokrowcu, torbie lub
kaburze zawodnika,
używanie zabronionej lub niebezpiecznej broni lub amunicji;
w przypadku strzału przypadkowego (wyjątek: jeżeli przyczyną
przypadkowego wystrzału było uszkodzenie części broni, zawodnik nie
jest karany dyskwalifikacją za naruszenie zasad bezpieczeństwa, ale jego
wyniki na torze są anulowane; broń, z której padł strzał musi być
niezwłocznie przedstawiona do przeglądu Sędziemu Głównemu lub jego
delegatowi, który dokona oględzin i uzna, czy przypadkowy strzał padł
na skutek uszkodzenia broni lub jej części), za który w szczególności
uznawany jest:
strzał, w wyniku którego pocisk uderza w ziemię bliżej niż 3 m od
zawodnika z wyjątkiem strzału skierowanego do celu papierowego
umieszczonego bliżej niż 3 m od zawodnika oraz z wyjątkiem sytuacji
niedoładowania amunicji, na skutek której pocisk uderza w ziemię bliżej
niż 3 m od zawodnika,
strzał padający w czasie przygotowań lub wykonywania czynności
ładowania, przeładowania lub rozładowania broni,
strzał, który pada w czasie usuwania zacięcia,
strzał, który pada w czasie przekładania broni z jednej ręki do drugiej,
strzał, który pada w czasie przemieszczania się po torze, z wyjątkiem
sytuacji, w której zawodnik ostrzeliwuje cele w ruchu,
strzał, oddany do celu metalowego z odległości mniejszej niż 8 m w
przypadku broni krótkiej oraz broni śrutowej,
strzał, oddany do celu metalowego z odległości mniejszej niż 40 m w
przypadku broni gładkolufowej strzelającej pociskiem jednolitym oraz w
przypadku broni długiej centralnego zapłonu mierzonej od przodu celu do
najbliższej części ciała zawodnika będącej w kontakcie z podłożem.
Dyskwalifikacja może nastąpić także w przypadku niesportowego,
niedozwolonego zachowania lub użycia niedozwolonego wyposażenia,
które w opinii Sędziego Głównego jest niezgodne z duchem konkurencji
Liga Sportera.
Dyskwalifikacja może nastąpić także w przypadku naruszenia zasad
bezpieczeństwa
obowiązujących
na
konkretnej
strzelnicy
przy
uwzględnieniu zapisu 6.2.3.
Postanowienia końcowe
Jeżeli w trakcie zawodów powstanie jakakolwiek wątpliwość lub sytuacja
nieopisana w regulaminie, głos rozstrzygający i ostateczny należy zawsze
do Sędziego Głównego Zawodów.
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Tarcze Liga Sportera – wzory

9.2.2.

Tarcza Liga Sportera (LS)

9.2.3.

Tarcza Liga Sportera mini (LS mini)

9.2.4.

Tarcza Liga Sportera mikro (LS mikro)

