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Стрільба у рухому мішень

«КАБАН, ЩО БІЖИТЬ»

10 прогонів

 Для виконання цієї дисципліни дозволяється 
використовувати всі системи гладкоствольної 
зброї  щонайбільше 12-го калібру. Помпову зброю 
дозволено.
 Дистанція стрільби становить 35 метрів. 
 Виконання вправи передбачає десять прогонів 
мішені — п’ять справа наліво і п’ять зліва направо. 
На кожен прогін мішені передбачено 1 заліковий 
постріл, тобто загалом — 10 пострілів. 
 Стрільба в нерухому мішень заборонена! 
Штраф — найкраще влучення.
 Влучення в обмежувач «зони проходу мішені» 
карається вирахуванням найкращого влучення. 
 Запуск мішені для стрільби відбувається ЗА 
КОМАНДОЮ СТРІЛЬЦЯ із затримкою від 0 до 3-х 
секунд. Після цього цикл повторюється. Після 
виконання учасником усіх залікових пострілів до 
стрільби приступає наступний учасник відповідно 
до протоколу.
 Стрільба в  мішень «кабан, що біжить» здійсню-
ється з положення «стоячи, без упору». 
 Патрон у патроннику, зброю знято з запобіжни-
ка та спрямовано в напрямку мішені, приготуван-
ня — довільне, без вкладання в плече. Вкладання 
в плече дозволяється після подачі учасником ко-
манди про запуск мішені.
 Використання ременів будь-якого типу не доз-
воляється. 
 Для підготовки до виконання вправи учаснику 
відводиться 1 хвилина. Мішень «кабан» за коман-

дою учасника проходить площину між укриттями 
завширшки 10 м у напрямку «справа наліво» або 
«зліва направо» зі швидкістю 4 м/с і зупиняється 
за укриттям. Наступна мішень проходить площи-
ну у зворотному напрямку і так далі. За кожен 
прогін дозволяється зробити лише один постріл. 
Зайві постріли штрафуються вирахуванням най-
кращого влучення — навіть якщо постріл зробле-
но повз мішень.
 Стрільба ведеться виключно кульовими па-
тронами. До гладкоствольної зброї дозволяєть-
ся використовувати лише патрони, споряджені 
кулею моноблочного типу, що має один елемент 
(кулі типу «тріо», об’єднані заряди «куля + картеч»  
тощо не допускаються).
 Самоспоряджені кульові набої заборонені для 
використання на цьому матчі. За використання 
самоспоряджених набоїв стрільця буде дисквалі-
фіковано.
 Використання оптичних, голографічних та ко-
ліматорних прицільних засобів заборонено. 
 Зарахування здійснюється підсумовуванням 
усіх влучень у залікові зони. Штрафні зони відсутні. 
 Влучення в лінію — зараховується на користь 
стрільця.
 Кожен учасник виконує вправу один раз, тому 
заздалегідь має визначитися з вибором зброї. Час 
на підготовку — 1 хвилина. Час на виконання впра-
ви — 4 хвилини.
 Максимальна кількість балів – 100.

 Для учасників, які не мають власної зброї для виконання вправи, Організатор надасть відповідну 
зброю. Також буде забезпечено можливість придбати необхідну кількість патронів за спеціальною ціною.
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стендова стрільба

«КОМПАК-СПОРТІНГ» 

15 мішеней

 Стрільба із гладкоствольної рушниці на май-
данчику «Компак-спортінг». У цій дисципліні ви-
користовуються комбінації з подачею одиночних 
глиняних мішеней-тарілочок. Загальна кількість 
мішеней у дисципліні — 15 шт. 
 Мішені запускають за командою учасника. 
5  стрільців займають п’ять стрілецьких номерів 
(місць), кожен стрілець має послідовно влучити в усі 
мішені, передбачені для цього стрілецького місця.
 Для виконання цієї дисципліни дозволяється 
використовувати всі системи гладкоствольної 
зброї з довжиною ствола не меншою за 66 см і що-
найбільше 12-го калібру. Дисципліна виконується 
за правилами Міжнародної федерації стрільби зі 
спортивно-мисливських рушниць F.I.T.A.S.C.
 Виняток — помпову зброю дозволено.

 Для виконання дисципліни дозволяється вико-
ристовувати патрони, споряджені дробом діаме-
тром від 2 мм до 2,5 мм (від №7 до №9) з масою 
заряду щонайбільше 28 грамів.
 Забороняється заряджати напівавтоматичну 
зброю більше ніж двома набоями.
 Самоспоряджені кульові набої заборонені для 
використання на цьому матчі. За використання 
самоспоряджених набоїв стрільця буде дисквалі-
фіковано.
 Забороняється використовувати на зброї по-
гонні ремені та стропи.
 Учасники під час виконання вправи повинні ко-
ристуватися засобами захисту зору та слуху.
 Уражена мішень зараховується як 6,66 бала.
 Максимальна кількість балів – 99,90.

 Для учасників, які не мають власної зброї для виконання вправи, Організатор надасть відповідну 
зброю. Також буде забезпечено можливість придбати необхідну кількість патронів за спеціальною ціною.
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СТРІЛЬБА З РУШНИЦІ КУЛЕЮ
У РЕАГУЮЧУ МІШЕНЬ

«МЕТАЛЕВИЙ ПОППЕР» 

10 пострілів

 Тип зброї: гладкоствольна рушниця будь- яко-
го типу (помпова, напівавтоматична, класична 
рушниця).
 Тип боєприпасу: гладкоствольна куля. Викори-
стання сталевих куль (типу моноліт) заборонено.
 Мішені: 10 металевих поперів (розмір головної 
частини — 30 см, висота 80 см).
 Дистанція: від 40 до 60 м.
 Положення готовності зброї: 
 Зброя заряджена, поставлена на запобіжник 
(кількість набоїв у відокремлюваних та підстволь-
них магазинах не регламентована).
 Зброя знаходиться в руках в учасника в за-
критому стані, стволом у напрямку мішеней. На-
півавтоматична та помпова зброя — із закритими 
затворами та на запобіжнику. Додаткові набої для 
проходження вправи лежать на столі.
 Максимальна дозволена кількість набоїв на 
вправу — 10 шт. 
 За кожен використаний додатковий набій нарахо-

вується штраф – мінус 1 (одна) уражена мішень.
 Порядок виконання: 
• За сигналом судді уразити всі мішені.
• Максимально відведений час на ураження всіх 

мішеней — 1 хвилина 15 секунд.
• Стрільба ведеться виключно кульовими патро-

нами. Дозволяється використовувати лише па-
трони, споряджені кулею моноблочного типу, 
що має один елемент (кулі типу «тріо», об’єднані 
заряди «куля + картеч» тощо не допускаються).

 Самоспоряджені кульові набої заборонені для 
використання на цьому матчі. За використання 
самоспоряджених набоїв стрільця буде дисквалі-
фіковано.
 Використання оптичних, голографічних та ко-
ліматорних прицільних засобів заборонено. 
 Кожен уражений попер (той, що впав) зарахо-
вується як 10 балів.
 Максимальна кількість балів – 100.

 Для учасників, які не мають власної зброї для виконання вправи, Організатор надасть відповідну 
зброю. Також буде забезпечено можливість придбати необхідну кількість патронів за спеціальною ціною.


