МОДУЛ 1 - Базов (Marksmanship)
мишените: http://storage.dynamic-arms.com/t-class ... 4.2016.pdf
M1E1
позиция: легнал
време: 1 мин
брой изстрели: 5 броя, общо за двамата състезатели
описание: двамата състезатели стрелят по 2 изстрела и решават кой да направи 5-тия
оценяване: отборно
M1E2
позиция: легнал без задна опора
време: 30 секунди
брой изстрели: 5 броя, общо за двамата състезатели
описание: двамата състезатели стрелят по 2 изстрела и решават кой да направи 5-тия
оценяване: отборно
М1Е3
позиция: легнал без ограничение
време: 1 мин
брой изстрели: мин 2 макс 5
описание:стреля се докъдето стрелеца е уверен, като повтаря мишената на която се отказва
попадение извън мишена - нулира упражнението
оценяване: индивидуално
М1Е4
позиция: легнал без ограничение
време: 1 мин
брой изстрели: по 2 за всеки състезател
описание: стартовата позиция е прав, първи стреля Шутър А по две цели, става предава щафетата
и Шутър Б заема позиция и обстрелва останалите две цели
като състезателите в отбора си разпределят целите където са по уверени
оценяване: отборно
М1Е5
позиция: единият състезател е седнал, другият е в позиция от коляно (разбират се кой коя позиция
да заеме)
време: 30 сек
брой изстрели: по 2 за всеки състзател
описание: по 2 изстрела във всяка мишена
оценяване: отборно

М1Е6
позиция: от шкафче
време: 10сек за тима
брой изстрели: 2 за тима (по 1)
описание: има наказателна мишена която нулира упражнението
оценяване: отборно
М1Е7
мишени: гилза от Макаров и ТТ закрепени на клечки от шишчета и една ловна гилза с дъното към
стрелеца
брой изстрели: 3 + 1 екстра изстрел
време: 30 секунди
оценяване: индивидуално

МОДУЛ 2 - Динамичен
М2Е1
дистанция: 290метра (но всеки си я мери)(дават се ориентировъчни метри между 250 и 300метра)
позиция: легнал без ограничения
мишени: две бутилки от сайдър за отбора
описание: могат да си помагат и да стрелят в двете цели
време: измерва се таймер, но не повече от 1 мин
изстрели: без ограничение в рамките на 1 мин
оценяване: отборно
М2Е2
мишена: 1 метален гонг на дистанция около 350метра с размери 20 х 20см
позиция: легнали и двамата състезатели
време: измерва се таймер, но не повече от 30 мин
брой изстрели: по един за всеки състезател
описание: първи стреля Шутър и предава щафетата на Шутър Б
оценяване: отборно

МОДУЛ 3 - Long Range
M3Е1
мишени: три метални гонгове на около 350 метра (размери: 20х20 см), на около 490 метра (25х30
см), на около 650 метра (22х22 см)

позиция: легнали без ограничение
време: 90 секунди
брой изстрели: 6 (по 3 за всеки състезател)
описание: първи стреля Шутър А и предава щафета на Шутър Б
оценяване: отборно
М3Е2
мишени: 2 метални гонга на дистанция около 720 метра, кръг с рамери 20см, и крадрат с размери
30х40см
позиция: легнали без ограничение
време: 1 мин.
брой изстрели: 2 + 1
описание: двамата състезатели заемат позиция, като могат да си спотват, но стрелят
индивидуално
обстрелват се двата гонга с по един изстрел, като при пропуск се дава възможност за още един
допълнителен изстрел в рамките на 10 секунди след втория изстрел
точките от допълнителния изстрел са 1/2 от оценъчните
оценяване: индивидуално

