TURNEULUI INTERNAŢIONAL DE TIR

”

”

TRAGERE CU PISTOLUL GLOCK
Ediţia a X –a , TIMIŞOARA - 1 IUNIE 2019
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 Competitia se va desfăsura la Poligonul ”Pădurea Verde” din Timisoara, în aer liber.
 Instructajul se va efectua la locul de desfăsurare a competitiei cu cca. 30 minute înaintea începeri
competitiei, de către conducătorul tragerii.
 Premierea câştigătorilor competiţiei se va face după orele 15,00 cu ocazia mesei festive pe două
secţiuni astfel:
 Individual:

 Pe Echipe:








Locul I;
Locul II;
Locul III;
Locul IV;
Locul V;
Locul VI;

- cupa + diplomă;
- cupa + diplomă;
- cupa + diplomă;
- diplomă;
- diplomă;
- diplomă;








Locul I;
Locul II;
Locul III;
Locul IV;
Locul V;
Locul VI;

- cupa + diplomă;
- cupa + diplomă;
- cupa + diplomă;
- diplomă;
- diplomă;
- diplomă;

 Generalităţi.
 Scop: Concurs Internaţional de tir ”Top Gun” cu pistolul marca Glock 19 cal. 9,00 mm în aer liber
pe timp de zi, cu precizie, asupra obiectivelor fixe.
 Descrierea obiectivelor, distanţele, poziţiile şi timpul pentru tragere:
 Obiectiv 1: Țintă silueta, lovirea țintei se punctează cu 10 puncte.
FOTO Obiectiv nr.1
Pozitia 1 – Pozitia initiala a tinei
Pozitia 2 – Pozitia în care se execută foc asupra
țintei.

NOTA:
Ținta își modifica poziția în intervalul de 2 minute
alocat tragerii într-un moment aleator.
Timpul avut la dispoziție pentru lovirea țintei este de
3 secunde.
Pozitia 1

Pozitia 2
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o Obiectiv 2: Țintă de tip popper amplasată la nivelul solului. Ținta popper lovită și validată se
punctează cu 10 puncte.(Validare ex.: țintă popper lovită dar nu cade = -10 puncte; cade, se
validează, se acordă 10 puncte)
FOTO Obiectiv nr.2

 Obiectiv 3: ţinta piept cu bulina neagră şi cercuri dispusă pe panou (0,60 m x 0,75 m); Tinta
e de tip POPUP (se ridica dacă placa de formă circulară este lovită/țintită. Placa circulară de
oțel are diametrul de 20 cm fără marcaje. Lovirea acesteia este calculată in punctajul de
tragere având rolul de a ridica ținta propriu-zisă de concurs.
FOTO Obiectiv nr.3
Imagine nr.1
Vedere frontala– pozitia tinta ridicata

Imagine nr.3
Vedere laterala – pozitia dupa
lovirea placii circulare

Imagine nr.2
Vedere frontala–tinta

Imagine nr.4
Vedere laterala – pozitia tinta ridicata
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 Obiectiv 4: Țintă Taler, având ca punctaj 10 puncte – considerată fiind lovirea talerului
(talerul fiind casabil trebuie SPART)
FOTO Obiectiv nr.4
NOTA:

Diametru = 10,5 cm

Daca talerul nu este lovit si
spart sau perforat se
punctează cu minus 10
puncte

 Tragerea
 Distanţa de tragere: 20 m;
 Poziţia pentru tragere: în picioare, fără sprijin, cu o mână sau două mâini;
 Timp total alocat tragerii: 2 minute.
 Cartuşe alocate: 13 în două etape, astfel: 3 ținta piept cu cercuri ridicată pentru reglaj + 10 pentru
tragere competiţie;
 Aprecierea: se va efectua în funcţie de numărul de puncte obţinute, după cum urmează:
Obiectiv 1 – Ținta silueta 10 puncte
Obiectiv 2 – Ținta popper  10 puncte sau -10 puncte în cazul în care popper-ul nu este doborât
Obiectiv 3 – Ținta piept
Nr. Crt.
1
2
3
4
5
6
7

Locul Loviturii
Interiorul Cercului cu nr.10 * (bulina neagră)
Interiorul Cercului cu nr.10
Interiorul Cercului cu nr. 9
Interiorul Cercului cu nr. 8
Interiorul Cercului cu nr. 7
Interiorul Cercului cu nr. 6
Interiorul Cercului cu nr. 5

Punctaj
10,0 puncte *
10,0 puncte
9,0 puncte
8,0 puncte
7,0 puncte
6,0 puncte
5,0 puncte

Obiectiv 4 – Ținta taler  10 puncte sau -10 puncte în cazul in care nu este spart sau perforat
Punctajul maxim pentru toate cele 4 obiective este de 100 puncte.
Astfel:
 pentru Obiectivul 1 – 1 cartus – maxim 10 puncte;
 pentru Obiectivul 2 – 1 cartus – maxim 10 puncte;
 pentru Obiectivul 3 sunt alocate 7 cartușe - 1 pentru ridicarea țintei = 10 puncte și 6 - max.60 puncte
pentru țintă  Total 70 puncte maxim ;
 pentru Obiectivul 4 – 1 cartus – maxim 10 puncte.
Ordinea executării tragerii la obiectivele nr.2, nr.3 si nr.4 este la libera alegere a trăgătorilor, mai puțin la
obiectivul nr.1 care apare într-un moment aleator, timp de 3 secunde în intervalul de timp alocat tragerii.
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NOTĂ:
 Loviturile care sunt pe linia dintre bulina neagră şi cerc sau dintre cercuri se punctează cu punctajul
aferent superior;
 În caz de egalitate de puncte, (valabil numai în cazul primelor trei locuri), departajarea se va face
după numărul de puncte obţinute datorită loviturilor din interiorul bulinei negre, iar dacă egalitatea
persistă și în aceste condiții atunci departajarea se face după numărul decarilor, nouarilor ș.a.m.d..
Dacă egalitatea persistă și de această dată se va proceda la baraj prin tragerea unor serii de câte 3
cartușe la tinta cu cercuri ridicata.
 Modul de executare a concursului de tragere.
 Seria intră în poligon doar după ce este apelată şi cu echipa completă;
 Deplasarea se face pe aliniamentul de aşteptare şi se face apelul;
 Seria se deplasează pe aliniamentul de tragere unde concurenţilor (tragătorilor) li se distribuie câte 3
cartuşe pentru tragere de reglaj după care se vor mai distribui 10 cartuşe pentru tragerea de
competiţie, pe care le introduc în încărcător (prima dată 3 iar ulterior 10);
 Se comandă “Serie, pe aliniamentul de tragere”, trăgătorii ocupându-şi locurile de executare a
tragerii, respectând ordinea de pe aliniamentul de aşteptare;
 La comanda “Serie, ridicaţi încărcătorul” se ridică de pe foaia de cort doar încărcătorul;
 La comanda “Distribuiţi muniţia de reglaj” se distribuie câte 3 cartuşe fiecărui trăgător;
 Se comandă “Serie, introduceţi muniţia în încărcător”;
 La comanda “Serie ridicaţi pistolul”, fiecare trăgător, ridică pistolul de pe foaia de cort şi aşteaptă cu
încărcătorul în mâna stângă şi pistolul în mâna dreaptă;
 Următoarea comandă este “Serie încărcaţi”;, după care se introduce încărcătorul în pistol;
 La comanda “Serie armaţi”, se încarcă şi se introduce cartuşul pe ţeavă;
 Următoarea comandă “Serie asupra ţintei cu 3 respectiv 10 cartuşe FOC ”, moment în care se
porneşte cronometrul (timpul de 2 minute fiind valabil doar pentru tragerea cu cele 10 cartuşe,
practic tragerea de concurs);
 La comanda “Serie încetaţi” se încheie proba de concurs şi fiecare trăgător rămâne cu pistolul într-o
mâna în poziţia de tragere;
 La încetarea parţială a tragerii, conducatorul tragerii comanda: "Serie, încetaţi!". Concurenţii
(Tragătorii) asigură armamentul şi rămân în poziţia pentru tragere;
 Concurenţii (Trăgătorii) care nu execută comanda de încetare a tragerii şi execută tragere după
comanda: ”Serie, încetaţi!” vor fi descalificaţi;
 La încetarea totală a tragerii, conducatorul tragerii comandă: "Serie, încetaţi – descărcaţi!".
Concurenţii (Trăgătorii) scot încărcătorul din pistol, apoi cartuşul din camera cartuşului, dacă a mai
ramas, şi îl introduc în încărcător;
 Se comandă “Serie, scoateţi încărcătorul”, comandă la care fiecare trăgător scoate încărcătorul si il
pune pe masa;
 La comanda “Serie descărcaţi” se scoate cartuşul/cartuşele netrase din camera cartuşului şi se depun
pe masa;
 Se comandă “Serie armaţi”, pistolul se armează dacă nu a rămas blocat în poziţia în care se termină
tragerea, iar dacă a fost blocat în poziţia de terminare, se acţionează mecanismul de deblocare, astfel
încât pistolul revine în poziţia normală;
 Se comandă “Serie, percutaţi” când răgătorul în poziţia de tragere (cu pistolul îndreptat spre ţintă),
percutează;
 Urmează comanda “Serie, pistolul pe masa”;
 La comanda: "Serie, pistolul la control!", concurenţii (trăgătorii) rămân în poziţia pentru tragere, iar
încarcatorul în mâna dreaptă, între degetul mare şi mânerul pistolului, cu alimentatorul în sus;
 La apropierea conducatorului tragerii prin înapoia concurenţilor (trăgătorilor), aceştia percuteaza
pistolul, astfel încât conducatorul tragerii să poată vedea camera cartuşului si încărcătorul;
 La comanda: "Serie, pistolul pe masa!", concurenţii (trăgătorii) pun pistolul pe foaia de cort,
rămânând cu încărcătorul în mâna dreaptă, în cazul în care nu au tras toate cartuşele alocate;
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Se înmânează cartuşele netrase distribuitorului de muniţie, care le predă la punctul de aprovizionare;
La comanda: "Serie, la ţinte!", concurenţii (trăgătorii) se deplasează la ţinte, până la banda galbenă
amplasată la o distanţă de 1 m faţă de ţinte, împreună cu arbitrii competiţiei pentru aprecierea
punctajului, unde fiecare concurrent (trăgător) va semna personal foaia de apreciere;
După încheierea aprecierii tragerii la comanda: "Serie, afara din poligon!", toţi concurenţii
(trăgătorii) se vor deplasa spre iesire, iar arbitrii la locul destinat acestora;
Arbitrii vor înmâna foile de apreciere responsabilului cu centralizarea datelor în vederea centralizării
şi afişării rezultatelor;
Rezultatele aprecieri trageri se vor afişa periodic la panoul special amenajat în acest sens;
Prevederile prezentului regulament sunt adaptate Ordinului nr. 485/09.05.2008 modif. cu Ordinul
672 din 08 decembrie 2008 completat de Ordinul Nr. 121 din 23 iunie 2009, privind
Regulamentul general pentru trageri al M. A. I. .

Comitetul de Organizare

Președinte
I.P.A. Regiunea 1 Timiș
GHEORGHE MOLDOVAN
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