BULGARIAN T-CLASS FEDERATION
T-CLASS COMPETITION
25.09.2016
SLIVNICA, BULGARIA
MODUL 1, EXERCISES #1
Разстояние: 102 метра
Боеприпаси: 4 бр.
Стрелкова позиция: легнал, без ограничение
Мишена: t-class exercises #1 (заложник и 2 терориста)
Старт/стоп сигнал: хорна
Описание: Състезателят е в легнало положение до оръжието, като ръцете са разположени в страни от
оръжието, с длани опиращи земната повърхност и раздалечени на 1 метър една от друга. Оръжието
е с поставен пълнител, затвора на оръжието е в задно положение. При стартов сигнал оръжието се
зарежда и се обстрелват мишените в обозначените зони
Време за изпълнение: 1 минута (60 секунди)
Оценяване: съгласно T-CLASS RULES. Всяко попадение в no-shoot областта от мишената, носи
наказателни точки, равни на най-високото положително постижение от упражнението.
MODUL 1, EXERCISES #2
Разстояние: 102 метра
Боеприпаси: 5 бр.
Стрелкова позиция: легнал, без ограничение, като стартира прав
Мишена: t-class exercises #2 (кръгове с цифри)
Старт/Стоп сигнал: хорна
Описание: Стартовата позиция на състезателя е прав, на един метър зад оръжието. Оръжието е с
поставен пълнител, затвора на оръжието е в задно положение. Непосредствено преди старта,
съдията обявява номера на мишената, която ще се обстрелва. При подаване на стартовият сигнал
стрелеца заема положение за стрелба легнал и обстрелва мишената. След проверка на оръжието от
съдията на сцената, състезателият заема отново изходна стартова позиция за следващия изстрел.
Време за изпълнение: по 30 секунди за всеки изстрел
Оценяване: съгласно T-CLASS RULES
MODUL 1, EXERCISES #3
Разстояние: 102 метра
Боеприпаси: 4 бр.
Стрелкова позиция: легнал от лакти, без двунога и никакви други помощни средства, разрешено е
използването само на ремък
Мишена: t-class exercises #3 (две звезди и два диаманта)
Старт/стоп сигнал: хорна
Описание: Състезателят е в легнало положение, като държи оръжието в ръце, но не е прикладвал на
рамо. Оръжието е с поставен пълнител, затворът на оръжието е в задно положение. При стартов
сигнал, оръжието се зарежда и се обстрелват мишените.
Време за изпълнение: 80 секунди
Оценяване: съгласно T-CLASS RULES
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MODUL 1, EXERCISES #4
Разстояние: между 200 и 300 метра
Боеприпаси: 1 бр.
Стрелкова позиция: легнал без ограничение, като стартира прав
Мишена: бутилка кока-кола 500 мл
Старт/стоп сигнал: хорна
Описание: Стартовата позиция на състезателя е прав с гръб към, държи оръжието в едната ръка,
пълнителят е в другата. Затвора на оръжието е в задно положение. След подаване на стартовия
сигнал, стрелецът заема положение за стрелба легнал, зарежда и обстрелва мишената.
Време за изпълнение: 40 секунди
Оценяване: съгласно T-CLASS RULES
MODUL 1, EXERCISES #5
Разстояние: 102 метра
Боеприпаси: 3 бр.
Стрелкова позиция: легнал, без ограничение
Мишена: гилзи, поставени на клечка
Старт/стоп сигнал: хорна
Описание: Състезателят е в легнало положение до оръжието, като ръцете са разположени встрани от
оръжието, с длани опиращи земната повърхност и раздалечени на 1 метър една от друга. Оръжието
е с поставен пълнител, затвора на оръжието е в задно положение. При стартов сигнал оръжието се
зарежда и се обстрелва мишената.
Време за изпълнение: 40 секунди
Оценяване: съгласно T-CLASS
MODUL 1, EXERCISES #6
Разстояние: 70 метра
Боеприпаси: 3 бр.
Стрелкова позиция: седнал, разрешени са всякакви помощни средства – торбички, ремъци или
подобни
Мишена: t-class exercises #4 (кръг със зони)
Старт/стоп сигнал: хорна
Описание: Състезателят е в седнало положение, оръжието е с поставен пълнител, затвора на
оръжието е в задно положение. След стартовия сигнал, стрелецът обстрелва мишената с 4 изстрела.
Време за изпълнение: 60 секунди
Оценяване: съгласно T-CLASS RULES

MODUL 2, EXERCISES #1
Разстояние: 250-300 метра
Боеприпаси: минимум 6 бр.
Стрелкова позиция: зад барикади (защитна преграда с прозорчета)
Мишена: Метални плейтове
Старт сигнал: стрелкови таймер
Описание: Състезателят е заел изходна позиция в указаната зона, като държи в ръце оръжието.
Оръжието е с поставен пълнител, затвора на оръжието е в задно положение. След стартовия сигнал,
състезателят заема позиция за стрелба и обстрелва мишената през различните прозорчета, съгласно
брифинга непосредствено преди упражнението. Неограничен брой изстрели.
Време за изпълнение: измерено със стрелкови таймер, но не повече от 2 минути.
Оценяване: съгласно T-CLASS RULES
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MODUL 2, EXERCISES #2
Разстояние: 250-300 метра
Боеприпаси: минимум 2 бр.
Стрелкова позиция: легнал зад защитна преграда, като стартира прав (шкафче)
Мишена: Метален плейт
Старт сигнал: стрелкови таймер
Описание: Стартовата позиция на състезателя е прав, на един метър зад оръжието. Оръжието е с
поставен пълнител, затвора на оръжието е в задно положение. След подаване на стартовия сигнал,
стрелецът заема положение за стрелба легнал от едната страна на защитната преграда и обстрелва
мишената. След изстрела, състезателят се премества от другата страна на преградата, като затвора на
оръжието трябва да е в задно положение, отново заема легнало положение и произвежда втори
изстрел от другото рамо. Последователността на силно/слабо рамо се определя от състезателя.
Неограничен брой изстрели.
Време за изпълнение: измерено със стрелкови таймер, но не повече от 2 минути.
Оценяване: съгласно T-CLASS RULES
MODUL 2, EXERCISES #3
Разстояние: 280-500 метра
Боеприпаси: минимум 6 бр.
Стрелкови позиции: от маса, варел и платформа
Мишена: Метални плейтове - 2 броя
Старт сигнал: стрелкови таймер
Описание: Състезателят е заел изходна позиция в указаната зона, като държи в ръце оръжието.
Оръжието е с поставен пълнител, затвора на оръжието е в задно положение. След стартовия сигнал
състезателя заема позициите и обстрелва мишените по ред, указан в брифинга на упражнението.
Неограничен брой изстрели.
Време за изпълнение: измерено със стрелкови таймер, но не повече от 2 минути.
Оценяване: съгласно T-CLASS RULES

MODUL 3, EXERCISES #1
Разстояние: 600-660 метра
Боеприпаси: 1 бр.
Стрелкови позиции: легнал, без ограничение
Мишена: Метален плейт
Старт/стоп сигнал: хорна
Описание: Състезателят е в легнало положение до оръжието, като ръцете са разположени в страни от
оръжието, с длани опиращи земната повърхност и раздалечени на 1 метър една от друга. Оръжието
е с поставен пълнител, затвора на оръжието е в задно положение. При стартов сигнал оръжието се
зарежда и се обстрелва мишената.
Време за изпълнение: 30 секунди
Оценяване: съгласно T-CLASS RULES
MODUL 3, EXERCISES #2
Разстояние: 650-700 метра
Боеприпаси: 3 броя
Стрелкови позиции: легнал, без ограничение
Мишена: Метален плейт
Старт/стоп сигнал: хорна
Описание: Състезателят е в легнало положение до оръжието, като ръцете са разположени в страни от
оръжието, с длани опиращи земната повърхност и раздалечени на 1 метър една от друга. Оръжието
е с поставен пълнител, затвора на оръжието е в задно положение. При стартов сигнал оръжието се
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зарежда и се обстрелва мишената, след изстрел заема нова позиция и обстрелва мишената с още
два изстрела
Време за изпълнение: 1 минута (60 секунди)
Оценяване: съгласно T-CLASS RULES
MODUL 3, EXERCISES #3
Разстояние: 700-900 метра
Боеприпаси: минимум 1 бр. максимум 2 бр.
Стрелкови позиции: легнал, без ограничение
Мишена: Метален плейт
Старт/стоп сигнал: хорна
Описание: Състезателят е в легнало положение до оръжието, като ръцете са разположени в страни от
оръжието, с длани опиращи земната повърхност и раздалечени на 1 метър една от друга. Оръжието
е с поставен пълнител, затвора на оръжието е в задно положение. При стартов сигнал оръжието се
зарежда и се обстрелва мишената. При пропуск съдията отчита пропуск (“Miss”) и издава команда
“Reengage” (Стреляй отново) и започва да отчита ясно и разбираемо оставащото време. (10 секунди)
след което прекратява стрелбата със звуков сигнал от хорна.
Време за изпълнение: 1 минута (60 секунди)
Оценяване: съгласно T-CLASS RULES
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