НАРЕДБА

ЗА РЕДА И НАЧИНА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ
НА БЪЛГАРСКА Т-КЛАС ФЕДЕРАЦИЯ
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Настоящата наредба урежда реда и начина за провеждане на изпит за безопасност за
състезателите в Българска Т-Клас федерация (БТКФ). Изпита има за цел да провери познаването на
правилника на ITCC и нивото на безопасно боравене с огнестрелно оръжие на състезателите на
БТКФ и базовите основни умения и познания необходими за безопасно участие в състезания по
стрелковия спорт Т-Клас по стрелковите дисциплини T-Class Multigun и T-Class SBW.
Чл. 2. Изпита се провежда от сертифицирани изпитващи Range Officers (RO) или от кандидати
за RO под ръководството на сертифицирани RO. В този случай теста се явява и изпит за нови RO.
Изпитващите RO трябва да бъдат опитни RO, да се ползват с добро име сред колегите си и да бъдат
утвърдени от УС на БТКФ. Списъкът на RO с права да провеждат изпит за безопасност е публикуван
на сайта на БТКФ.
ОБХВАТ, ЦЕЛ И ЗАДАЧИ
Чл. 3. Изпита се състои от теоретична и практическа част. Теоретичната част на изпита се
провежда под формата на открит тест съдържащ въпроси от правилника на ITCC, свързани с
безопасността и такива, чието познаване е необходимо на състезателя при участието му в спортни
мероприятия, организирани от БТКФ. (Приложение 1) Практическата част представлява изпълнение
на базови стрелкови упражнения, под командите на RO, при които се оценяват реакция на
изпитвания състезател на командите на RO и нивото му на безопасно боравене с огнестрелно
оръжие. (Приложение 2)
Чл. 4. Практическата част на изпита има за цел да провери следните основни качества и
умения необходими за участие в състезание по стрелковия спорт T-Class:
- внимателно слушане на брифинга на упражнението;
- безопасна подготовка на оръжието и обезопасяване на оръжието след завършване
на стрелбата под командата на RO;
- безопасно боравене с оръжията от различни стартови положения и презареждане
по време на курса на стрелба;
- запомнянето на реда за обстрелване на мишените и броя изстрели в стрелковите
упражнения от теста е минималното необходимото за безопасното участие в състезание по
правилата на стрелкови спорт Т-Class.
НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ
Чл. 5. Изпитваният състезател, трябва да използва оръжията и оборудването, което ще
използва на състезанията по T-Class, отговарящи на изискванията на правилника на спорта T-Class.
Необходима екипировка и оръжия за провеждане на изпита:
- полуавтоматичен пистолет с минимум два пълнителя;
- полуавтоматична лека карабина (A.R.) с минимум два пълнителя;
- кобур за пистолета (Leval II) и минимум два холдъра за пълнители.
Чл. 6. Практическата част от изпита започва с изпълнение на базови команди и последващи
реакции на състезателя и боравене с огнестрелно оръжие без стрелба. След положително
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оценяване на реакциите и нивото на безопасно боравене с оръжие без стрелба на състезателя,
изпитващия RO разрешава преминаване към изпълнение на стрелковите упражнения.
ОЦЕНЯВАНЕ
Чл. 7. Преминалите успешно изпита получават удостоверение за издържан изпит. В случай
на неуспех, кандидатите могат да се явяват на нов изпит неограничен брой пъти.
Чл. 8. Теоретичната част на изпита се счита за успешно взета при 90% правилни отговори.
Чл. 9. Практическата част се счита за успешно взета при покриване на стандартите за време и
точност на изпитните упражнения.
Чл. 10. При не покриване на стандартите за време и точност по решение на провеждащите
изпита RO, състезателите могат да повторят изпита. Повторение на дадено упражнение също така
може да има при задръжка на оръжието, която изисква много дълго време за отстраняване. При
технически проблем на оръжието, при което състезателя не може да продължи изпълнението, по
негово желания се допуска да продължи с друго оръжие.
Чл. 11. При нарушение на мерките за безопасност при стрелбата изпитваният състезател се
отстранява и не покрива изпита.
КОНТРОЛ
Чл. 12. Изпитващия RO, упълномощен да извърши изпита по безопасност съставя изпитните
протоколи, които задължително съдържат: трите имена на изпитващите RO, трите имена на
изпитваните състезатели или кандидат RO, имената на техните клубове, мястото и датата на
провеждане на изпита и изпраща изпитните протоколи в централата на БТКФ.
Чл. 13. БТКФ съхранява изпитните протоколи, води на отчет членовете на БТКФ издържали
изпита и предоставя тази информация на организаторите на състезания. Изпитът по безопасност е
валиден безсрочно, при положение, че състезателят не е прекъсвал членството си в БТКФ и има
поне едно участие в състезание през предходната година. В случай на прекъсване на членството или
не участие в състезание от календара на БТКФ за повече от една година, изпитът се държи наново.
Същото важи и ако състезателят получи 2 дисквалификации от състезания в рамките на една
календарна година.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Настоящата Наредба е приета с протокол от заседание на УС на БТКФ от 14.11.2018 год, и
влиза в сила от датата на приемането и.
§2. Съставили изпитните части съответно: теоретична част – Владимир Паликарски,
практическа част – Пламен Николов
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Теоретична част

ТЕОРЕТИЧЕН ТЕСТ
Въпрос 1: Kъде и как е създаден стрелковия спорт T-Kлас?
Въпрос 2: Опишете основните принципи, на стрелковия спорт Т-Клас.
Въпрос 3: Опишете накратко различните спортни дисциплини на стрелковия спорт Т-Клас –
оръжия, дистанции, дивизии, основни принципи (модули)?
Въпрос 4: Как се пренася оръжията на стрелбището?
Въпрос 5: Какво включва курса на стрелба?
Въпрос 6: Кога по време на курса на стрелба пръста на стрелящата ръка трябва да e видимо
извън спусковата скоба на оръжието?
Въпрос 7: Кой амуниции са забранени за използване на състезания по стрелковия спорт ТКлас?
Въпрос 8: Кой изстрел се счита за случаен?
Въпрос 9: Кога случайния изстрел се наказва с дисквалификация?
Въпрос 10: Допуска ли се части на тялото да преминават пред цевта на оръжието?
Въпрос 11: Какво ще последва, ако оръжието ви изпадне по време на курса на стрелба?
Въпрос 12: Кой са безопасните ъгли по време на изпълнение на стрелково упражнение?
Въпрос 13: Задължителни ли са средствата за защита на слуха и зрението при стрелба с
полуавтоматична карабина и пистолет?
Въпрос 14: Какво трябва да направите, когато оръжието ви изпадне на земята извън курса на
стрелбата?
Въпрос 15: Къде и по какъв начин имате право да боравите с оръжие?
Въпрос 16: Какво е безопасното разстояние за стрелба до хартиени и до метални мишени?
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Въпрос 17: Кой е използвания вид огън в състезания, единичен или автоматичен?
Въпрос 18: Какво е състоянието на оръжието при стартово положение 1, 2 и3?
Въпрос 19: Опишете възможните стартови сигнали допустими на състезания по Т-Клас.
Въпрос 20: Как става внасянето и изнасянето на оръжие и екипировка на упражнения?
Въпрос 21: Какво следва, ако състезател завърши курса на стрелба и не обстреля мишена?
Въпрос 22: На какво разстояние от мишената трябва да стой състезателя по време на
оценяване?
Въпрос 23: Как се изпълнява стрелба по метода „Comstock” и как се оценява?
Въпрос 24: Как се изпълнява стрелба по метода „Virginia Count” и как се оценява?
Въпрос 25: Опишете действията на състезател след посочените команди. При отговора
отбележете основните изисквания за посоката на цевта на оръжието и за положението на
предпазителя и на показалеца на стрелящата ви ръка:
1. Load and make ready (зареди и се подготви)?
2. Shooter are you ready (състезателя готов ли е)?
3. Standby (внимание)?
4. Сигнал от таймер или др. устройство?
5. Stop signal (сигнал за край)?
6. Stop?
7. If you are finished, unload and show clear (ако си завършил изпразни и покажи празно)?
8. If clear, hammer down, holster (ako е празно, пусни чукчето и прибери в кобура (за
пистолети)?
Въпрос 26: Какво е процедурно наказание и в кои случай се налага на състезател?
Въпрос 27: Кога състезател се получава наказание: нулево упражнение?
Въпрос 28: В кои случаи състезател получава наказание: Дисквалификация за небезопасно
боравене с оръжие?
Въпрос 29: В кои случаи състезател
неспортсменско поведение?

получава

наказание:

Дисквалификация

за

Въпрос 30: В кои случаи състезател има право да подаде жалби?
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Практическа част

ИЗПИТНИ СТРЕЛКОВИ УПРАЖНЕНИЯ
1. Общи условия за всички упражнения:
- разстояние: стрелбата се води по мишени разположени на 5 метра за пистолет и 10 метра
за А.R. карабина;
- мишени: по 4 броя T-Class A4, разположени на два щита 100/100см съгласно схема 1 и
маркирани като Т1, Т2, Т3 и Т4 на щита на 5 метра и Т5, Т6, Т7 и Т8 на щита на 10 метра.
- оценяване: за позитивно оценяване е необходимо 100% попадения в мишените в рамките
на зададеното време за изпълнение, като се отчитат попаденията в голямата зона, малкия оценъчен
кръг не се отчита при оценяването.
2. Изпитни стрелкови упражнения:
УПРАЖЕНИЕ #1
Оръжие: полуавтоматичен пистолет
Брой патрони: 4 бр. (изстрелват се само 3 бр.)
Мишени: Т1 (5 метра)
Стартово положение: прав, положение на ръцете - релакс (отпуснати до тялото)
Описание: Оръжието е напълнено с патрон в патронника, като в пълнителя има три патрона.
Резервния пълнител е напълнен с един патрон и е в холдера. При сигнал от таймера състезателя
обстрелва мишена Т1 с два изстрела, презарежда пистолета с метода „бързо презареждане” (без да
се прибира празния пълнител) и обстрелва отново мишена Т1 с един изстрел. След приключване на
стрелбата по команда на RO обезопасява оръжието.
Време за изпълнение: 15 сек.

УПРАЖЕНИЕ #2
Оръжие: полуавтоматичен пистолет
Брой патрони: 4 бр. (изстрелват се само 3 бр.)
Мишени: Т2 (5 метра)
Стартово положение: прав, положение на ръцете - релакс (отпуснати до тялото)
Описание: Оръжието е с поставен пълнител с два патрона в него БЕЗ патрон в патронника.
Резервния пълнител с два патрона е в холдъра. При сигнал от таймера състезателя обстрелва
мишена Т2 с един изстрел презарежда пистолета с метода „тактическо презареждане” (празния
пълнител се прибира от състезателя някъде в екипировката) и обстрелва мишена Т2 с два изстрела.
Време за изпълнение: 15 сек.

УПРАЖЕНИЕ #3
Оръжие: полуавтоматичен пистолет
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Брой патрони: 8 бр.
Мишени: Т3 и Т4 (5 метра)
Стартово положение: прав, положение на ръцете - релакс (отпуснати до тялото)
Описание: Оръжието е без пълнител, поставено в кобура, пълнителите са в холдърите. При
сигнал на таймера състезателя зарежда оръжието с първия пълнител, в който има четири патрона и
обстрелва мишена Т3 с един изстрел пренася огъня на мишена Т4 и я обстрелва с три изстрела
презарежда пистолета с метода „бързо презареждане” (без да се прибира празния пълнител) но
пистолетът е на затворна задръжка или не е на затворна задръжка, а затворът е в предно
положение. Състезателя действа съобразно положението на пистолета извършва презареждането и
обстрелва мишена Т4 с три изстрела и пренася огъна на мишена Т3 с един изстрел.
Време за изпълнение: 15 сек.

УПРАЖЕНИЕ #4
Оръжие: полуавтоматична лека карабина
Брой патрони: 4 бр. (изстрелват се само 3бр.)
Мишени: Т5 (10 метра)
Стартово положение: оръжието е в положение „ниска готовност” (карабината е
прикладвана, като цевта е на равнището на колана).
Описание: Оръжието е с поставен пълнител с три патрона и с патрон в патронника и
поставен предпазител. Резервния пълнител с един патрон е по тялото на състезателя съгласно
правилника на ITCC. При сигнал от таймера състезателя обстрелва мишена Т5 с два изстрела
презарежда карабината с метода „бързо презареждане” (без да се прибира празния пълнител) и
обстрелва отново мишена Т5 с един изстрел. След приключване на стрелбата по команда на РО
обезопасява оръжието.
Време за изпълнение: 15 сек.

УПРАЖЕНИЕ #5
Оръжие: полуавтоматична лека карабина
Брой патрони: 4 бр. (изстрелват се само 3бр.)
Мишени: Т6 (10 метра)
Стартово положение: оръжието е в положение „ниска готовност” (карабината е
прикладвана, като цевта е на равнището на колана)
Описание: Оръжието е с поставен пълнител с два патрона в него и с БЕЗ патрон в патронника
БЕЗ поставен предпазител. Резервния пълнител с два патрона е по тялото на състезателя съгласно
правилника на ITCC. При сигнал от таймера състезателя обстрелва мишена Т6 с един изстрел
презарежда карабината с метода „тактическо презареждане” (празния пълнител се прибира от
състезателя някъде в екипировката) и обстрелва мишена Т6 с два изстрела.
Време за изпълнение: 15 сек.

УПРАЖЕНИЕ #6
Оръжие: полуавтоматична лека карабина
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Брой патрони: 8 бр.
Мишени: Т7 и Т8 (10 метра)
Стартово положение: оръжието е в положение „ниска готовност” (карабината е
прикладвана, като цевта е на равнището на колана)
Описание: Карабината е БЕЗ поставен пълнител. Резервния пълнител с четири патрона е по
тялото на състезателя. Основния пълнител със снарядени четири патрона е поставен на земната
повърхност пред състезателя в указано място от RO. При сигнал на таймера състезателя зарежда
оръжието с първия пълнител, в който има четири патрона и обстрелва мишена Т7 с един изстрел
пренася огъня на мишена Т8 и я обстрелва с три изстрела презарежда карабината с метода “бързо
презареждане” (без да се прибира празния пълнител) извършва презареждането и обстрелва
мишена Т8 с три изстрела и пренася огъна на мишена Т7 с един изстрел. Стрелбата се води от
положение прав. Презареждането независимо от системата е с празен патронник и действията на
състезателя зависят от карабината, която ползва.
Време за изпълнение: 15 сек.

УПРАЖЕНИЕ #7
Оръжие: полуавтоматичен пистолет и полуавтоматична лека карабина
Брой патрони: 6 бр. за пистолет и 5 бр. за карабина
Мишени: Т1, Т2 (5 метра) Т5, Т6 (10 метра)
Стартово положение: Пистолетът е в кобур, на предпазител с поставен пълнител напълнен с
шест патрона и с патрон в патронника. Карабината е поставена на повърхност пред състезателя,
пълнителя е отделно до нея на място посочено от RO. В пълнителя на карабината има пет патрона.
Повърхността може да бъде маса, сандък, или поставен на земната повърхност в непосредствена
близост до състезателя, на не повече от 1 метър от него.
Описание: При сигнал от таймера състезателя обстрелва с пистолет мишена Т1 с три патрона
и пренася огъня по мишена Т2 като я обстрелва и нея с три патрона. Самостоятелно обезопасява
пистолета като го оставя на място указано от RO. Обезопасен пистолет означава, че пълнителят е
изваден от пистолета, патронникът е без патрон и чука (страйкъра) е спуснат посредством спусъка в
безопасна посока. Действията по обезопасяване състезателя извършва самостоятелно и влизат в
общото време за изпълнение на упражнението. Ако състезателя НЕ обезопаси правилно пистолета и
премине към стрелба с карабината се счита за нарушаване на мерките за безопасност. След
обезопасяването на пистолета състезателят преминава към стрелба с карабината като обстрелва Т5
с два изстрела и пренася огъня по Т6 с три изстрела.
Време за изпълнение: 30 сек.

УПРАЖЕНИЕ #8
Оръжие: полуавтоматичен пистолет и полуавтоматична лека карабина
Брой патрони: 5 бр. за пистолет и 6 бр. за карабина
Стартово положение: Пистолета е в кобур с без пълнител, пълнителя е напълнен с пет
патрона и е поставен в холдера. Карабината е с поставен пълнител с шест патрона и е напълнена с
патрон в патронника и поставен предпазител. Държи се с две ръце от състезателя успоредно на
земната повърхност на нивото на хълбока, с приклад допрян до тялото на състезателя.
Мишени: Т5, Т6, Т7, Т8 (10 метра). Всички мишени са на една линия на 10 м от състезателя, а
на пет метра пред състезателя на земната повърхност има маркирана зона с размери 100/100см.
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Описание: При сигнал от таймера състезателят обстрелва с карабината мишена Т5 с три
патрона и пренася огъня по мишена Т6 като я обстрелва с три патрона. Самостоятелно обезопасява
карабината като я оставя на място указано от RO. Обезопасена карабина означава, че пълнителят е
изваден, патронникът е без патрон и чука (страйкъра) е спуснат посредством спусъка в безопасна
посока. Не е нужно поставянето на предпазителя на карабината. Действията по обезопасяване
състезателят извършва самостоятелно и влизат в общото време за изпълнение на упражнението.
Ако състезателя НЕ обезопаси правилно карабината и премине към стрелба с пистолет се счита за
нарушаване на мерките за безопасност. След обезопасяването на карабината състезателя
преминава към стрелба с пистолета като се придвижва на пет метра напред в маркираната зона и
обстрелва Т7 с два изстрела и пренася огъня по Т8 с три изстрела. Стрелбата по Т7 и Т8 се води само
от маркираната зона.
Време за изпълнение: 30 сек.
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