СТРІЛЕЦЬКЕ БАГАТОБОРСТВО - 3•GUN
Стрілецьке багатоборство – це сучасна динамічна стрілецька дисципліна, яка вимагає від
спортсмена володіння декількома видами ручної стрілецької зброї. У стрілецькому
багатоборстві стрільці змагаються з пістолетами, карабінами та рушницями.
Усі вправи виконуються на час, для фіксації якого використовується стрілецький таймер.
Зараз у світі розвивається декілька видів стрілецького багатоборства, кожен з яких базується на
правилах певної динамічної стрілецької дисципліни: IPSC, IDPA, USPSА, IMGА.
Наймолодшим, але найбільш видовищним на даний час є 3•GUN NATION, започаткований
Національною Асоціацією Стрілецького Триборства США (US National 3-Gun Association).
3•GUN NATION включає в себе три різних дисципліни, які об’єднані спільними правилами, але
ввідрізняються вимогами щодо враження мішеней та дивізіонами:
- мультиган (в одній вправі учасником використовується два або три види зброї),
- одиночні види зброї (в одній вправі використовується один вид зброї),
- дальні дистанції (в цій дисципліні не використовується рушниця),
3•GUN NATION в Україні представляє Українська Асоціація Стрілецького Багатоборства (УАСБ).
Унікальність 3•GUN NATION полягає в тому, що цей новий вид стрілецького триборства
поєднав в собі найкращі елементи всіх вищеозначених динамічних стрілецьких дисциплін, що
дозволило створити надзвичайно динамічний та видовищний, але при цьому доступний для
сприйняття вболівальниками та глядачами вид спорту.
Змагання 3•GUN NATION транслюються в прайм-тайм на загальнонаціональних спортивних
телеканалах США нарівні з бейсболом, американським футболом та баскетболом, а фінальні
змагання найпрестижнішої професійної ліги проводяться у Лас-Вегасі в форматі справжнього
спортивного шоу.
У 3•GUN NATION змагання проводяться у різних серіях, або лігах. У 2017-му році це:
- Професійна чоловіча ліга,
- Професійна жіноча ліга,
- Регіональна ліга,
- Клубна ліга,
- Ейрсофт ліга.
Змагання професійної ліги проводяться тільки на території США. Змгання регіональної ліги
проводяться за санкціонування Національної Асоціації Стрілецького Триборства США, а
змагання клубної ліги можуть організовуватися будь-яким клубом світу, який офіційно
приєднався до 3•GUN NATION.
Стрільці в 3•GUN NATION розподіляються за рівнем майстерності на наступні класи:
100-95% - професіонали (professional): PRO,
94,99-85% - напівпрофесіонали (semi-pro): SPro,
84,99-75% - експерти (expert): Ex,
74,99-60% - влучні стрільці (high marksmen): HMK,
59,99-40% - стрільці (marksmen): MM,
39,99-1% - аматори (Amateur).
Класифікація базується на результатах виконання спортсменом мінімум 4-х класифікаційних
вправ на рік. Результати класифікаційних вправ заносяться до рейтингово-класифікаційної
онлайн-системи 3•GUN NATION і визначаються з урахуванням еталонних результатів
виконання цих вправ стрільцями-професіоналами. Класифікаційні показники не є сталими і
можуть переглядатися щороку. До участі в класифікаційній системі допускаються спортсмени,
які сплатили щорічний внесок до Національної Асоціації Стрілецького Триборства США.

Правила та умови індивідуального членства в 3•GUN NATION.
Членство в 3•GUN NATION є індивідуальним. Для участі в міжнародній класифікації 3•GUN
NATION членство є обов’язковим.
Річний членський внесок в 3•GUN NATION складає $45 та сплачується безпосередньо через
Інтернет з сторінки за адресою http://memberships.3gunnation.com/
Відлік річного членського терміну починається з дня сплати вступного внеску. Протягом цього
терміну стрілець зобов’язаний виконати мінімум чотири класифікаційних вправи.
Після сплати членського внеску та реєстрації стрілець отримує можливість створити власний
профіль, користуватися рейтинговою системою та реєстраційною системою для участі у
змаганнях.
Умови участі в клубній лізі 3•GUN NATION
Стрілецький клуб, який бажає приєднатися до клубної ліги 3•GUN NATION, повинен
зареєструватися за адресою http://memberships.3gunnation.com/ та сплатити в процесі
реєстрації річний адміністративний збір в розмірі $50.
Після чого зареєстрований клуб отримає можливість створити власний еккаунт, куди зможе
внести всі необхідні дані про місцезнаходження, керівництво, контакти, інтернет-ресурси,
тощо.
Також зареєстрований клуб отримує можливість користуватися онлайн-реєстраційною
системою для змагань з 3•GUN NATION.
Відлік річного терміну починається з дня сплати адміністративного збору. Протягом цього
терміну клуб зобов’язаний організувати відстріл мінімум шести класифікаційних вправ 3•GUN
NATION та завантажити результати в рейтингову систему.
Необхідно зауважити, що для реєстрації клубу необхідно, щоб в його складі вже був як мінімум
один зареєстрований член 3•GUN NATION, який має доступ до внутрішнього розділу
http://memberships.3gunnation.com/
Для обробки та підрахунку результатів змагань 3•GUN NATION використовується програма
PractiScore (існує у версіях для iOS та Android, а також у вигляді програми PractiScore exporter
для експорту даних у Windows). Але простота обліку результатів вправ 3•GUN NATION
дозволяє використовувати навіть програму Excel з пакету Microsoft Office, або проводити облік
результатів за допомогою калькулятора.
Офіційна сторінка 3•GUN NATION в мережі Інтернет:
http://3gunnation.com/
Розділ для зареєстрованих стрільців та клубів:
http://memberships.3gunnation.com/
КОНТАКТИ
Українська Асоціація Стрілецького Багатоборства
3gunnation.ua@gmail.com

РОЗДІЛ 1 – ПРАВИЛА ЗМАГАНЬ (квітень 2017 р. версія 1.2):
ЗМІСТ:
1.0 Правила Безпеки
2.0 Команди на стрілецькому майданчику та стрілецькі положення
3.0 Відкладена та залишена зброя
4.0 Мішені
5.0 Підрахунок результатів
6.0 Штрафи
7.0 Оскарження, заперечення та арбітраж
8.0 Кобури та ремені
9.0 Набої
10.0 Зброя
11.0 Особливі погодні правила
12.0 Класифікація та нагородження
13.0 Правила одиночних видів зброї та підрахунок результатів
14.0 Класи одиночних видів зброї
15.0 Правила великих дистанцій та підрахунок результатів
16.0 Класи великих дистанцій
17.0 Класи мульти-гана
3•GUN NATION залишає за собою право змінювати або доповнювати правила за потреби.
1.0 ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ
1.1 Правила 3•GUN NATION
1.1.1 Учасник змагань повинен знати і розуміти правила та погоджується слідувати цим
правилам під час участі в змаганнях.
1.2 Письмовий брифінг вправи (ПБВ)
1.2.1 Учасник змагання повинен ознайомитися та зрозуміти ПБВ та дотримуватися всіх умов та
вимог, які вказані у ньому. Будь-які відмінності від Правил повинні бути внесені до ПБВ і є
обов’язковими для усіх на цій Стрілецькій Вправі (СВ).
1.3 Законодавство
1.3.1 Учасник змагань повинен знати та розуміти законодавство про обіг зброї країни, де
проводяться змагання, і дотримуватися його вимог.
1.4 Стан зброї на стрільбищі
1.4.1 Під час проведення змагань зброя усіх учасників на території стрільбища повинна
залишатися повністю розрядженою і може бути заряджена виключно за вказівкою та під
прямим контролем судді на вправі.
1.5 Прапорці Безпеки
1.5.1 Використання прапорців безпеки для візуального контролю безпечного стану
вогнепальної зброї є обов’язковим протягом усього часу змагань.
1.5.2 Наявність прапорців безпеки є обов’язковою незалежно від того переноситься зброя, чи
знаходиться в піраміді, зачохлена вона чи розчохлена, за винятком зброї, яка знаходиться в
кобурі, а також в разі, якщо прапорець виймається за вказівкою та під прямим контролем
судді.
Примітка: в наперед заряджених рушницях прапорець безпеки повинен знаходитися також.

1.6 Контейнери для зброї
1.6.1 Усі контейнери для зброї, які використовуються у вправах, повинні бути надійно
зафіксованими, щоб запобігти втраті контролю за положенням зброї під час її приготування та
залишення.
1.6.2 Усі контейнери для зброї повинні бути нахиленими по вертикалі таким чином, щоб
дульний зріз зброї було спрямовано прямо вниз під час її залишення.
1.7 Зони Безпеки
1.7.1 Зони Безпеки мають бути чітко відмічені відповідними знаками. Маніпуляції з
розрядженою зброєю та/або її демонстрація можуть здійснюватися виключно в Зонах Безпеки.
Примітка 1: Заборонено тримати в руках та приносити в Зону безпеки заряджену зброю та
споряджені магазини.
Примітка 2: Заборонено тримати в руках та приносити в Зону безпеки холості, чи бойові набої.
Виключення: В Зоні безпеки можна тримати в руках закриті, чи запечатані коробки
боєприпасів.
Примітка 3: Порушення цього правила тягне за собою дискваліфікацію (ДК) порушника з
матчу.
1.8 Перенесення зброї (з/до транспортних засобів або між вправами)
1.8.1 Пістолети повинні переноситися в кейсах з вставленим прапорцем безпеки, або постійно
знаходитися в кобурі.
1.8.2 Довгоствольна зброя повинна переноситися зі вставленим в патронник прапорцем
безпеки та закритим затвором. Від’ємні магазини повинні бути від’єднані, невід’ємні магазини
повинні бути пустими.
1.8.3 Довгоствольна зброя повинна знаходитися в чохлі, АБО при транспортуванні в руках чи на
ремені дульним зрізом вгору.
1.8.3.1 Дозволене використання візків, в яких зброя розміщується дульним зрізом донизу.
Примітка: Єдиними випадками, коли в довгоствольній зброї прапорець безпеки може бути
відсутній, є перебування в Зоні безпеки та після команди судді «Приготуватися» на Стрілецькій
вправі.
2.0 КОМАНДИ НА СТРІЛЕЦЬКОМУ МАЙДАНЧИКУ ТА СТРІЛЕЦЬКІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1. Стрілецька вправа
2.1.1 Стрілецька вправа (СВ) починається з команди «Приготуватися» (Make Ready) і
закінчується командою «Вправа закінчена! Відбій!» (Range is Clear).
Примітка: Самою пріорітетною командою на стрільбищі є команда:
2.2 «СТОП!» (STOP!)
2.2.1 Команда «Стоп!» може бути віддана будь-яким суддею на Стрілецькій вправі в будь який
час протягом її виконання.
2.2.2 Учасник повинен негайно припинити вогонь, зупинитися і очікувати на подальші інструкції
від судді.
Примітка: Ця команда означає, що суддя визначив обставини, які вимагають повного
припинення стрільби.
2.3. «ПРИГОТУВАТИСЯ!» (MAKE READY!)
2.3.1 Команда «Приготуватися!» оголошує про офіційний початок Стрілецької вправи і означає,
що будь-які подальші дії повинні виконуватися під прямим наглядом судді.
2.3.2 Якщо у Стрілецькій вправі використовується декілька видів зброї, суддя повинен
скеровувати підготовку усієї зброї, починаючи від найдальшого від стартової позиції місця
розташування зброї і рухаючись назад до стартової позиції. Після цього учасник займає свою
стартову позицію.
2.3.3 Якщо використані у Стрілецькій вправі мішені можуть бути вражені, відповідно до правил,
одним видом зброї, учасник має право не обирати інші види зброї.

2.3.3.1 Якщо Письмовий брифінг вправи вимагає використання на початку вправи визначеного
виду зброї, учасник зобов’язаний використовувати на старті саме цей визначений вид зброї.
2.3.4 Учасник має право безпечно розташувати підготовлену зброю в контейнері для
залишеної зброї замість розміщення її на столі.
2.3.4.1 Зброя, яка після здійсненого пострілу буде покладена в контейнер для зброї, а не на
стіл, вважається залишеною із нарахуванням усіх відповідних штрафів.
Примітка: Якщо письмовий брифінг вправи вимагає розташування зброї виключно в
контейнерах для зброї, це правило не застосовується і штрафи не нараховуються.
2.4 «СТРІЛЕЦЬ ГОТОВИЙ?» (ARE YOU READY?)
2.4.1 Команда «Стрілець готовий?» віддається суддею після того, як учасник зайняв стартову
позицію.
2.4.2 Якщо учасник готовий, він може не давати відповіді на цю команду судді.
2.4.3 Якщо учасник не готовий, він повинен повідомити про це. Якщо учасник повідомив про
неготовність, суддя витримує паузу, після чого повторно віддає команду «Стрілець готовий?».
2.5. «УВАГА!» (STAND BY)
2.5.1 Суддя віддає команду «Увага!» і подає стартовий сигнал таймера на протязі від 1-ї до 4-х
секунд після віддання команди.
2.6 «ЯКЩО ЗАКІНЧИВ, РОЗРЯДИТИ, ПОКАЗАТИ РОЗРЯДЖЕНИМ» (If you are finished, unload
and show clear)
2.6.1 Коли учасник закінчив стрільбу, суддя віддає команду «Якщо закінчив, розрядити,
показати розрядженим».
2.6.2 Якщо учасник закінчив виконання вправи, він повинен розрядити зброю, опустити її і,
тримаючи горизонтально дульним зрізом в напрямку мішеней, пред’явити судді для огляду.,
Невід’ємний магазин та патронник повинні бути пустими, від’ємний магазин повинен бути
від’єднаний, затвор відкритий або на затворній затримці.
Примітка: Залишена зброя розряджається в контейнері, дульним зрізом внизу і не виймаючи її
з контейнера.
2.7 «ЯКЩО РОЗРЯДЖЕНА, КОНТРОЛЬНИЙ СПУСК» (If clear, hammer down)
В залежності від виду зброї, яка оглядається, суддя віддає наступні команди:
2.7.1 Пістолет: «Якщо розряджена, контрольний спуск, в кобуру»
2.7.2 Рушниця та карабін: «Якщо розряджена, контрольний спуск, вставити прапорець»
2.7.2.1 Після цього суддя супроводжує учасника і віддає команди про розряджання всієї іншої
зброї, яка використовувалася у Стрілецькій вправі.
Примітка: після отримання команди «Якщо розряджена, контрольний спуск, вставити
прапорець або в кобуру» розряджання зброї, поміщення її в кобуру, встановлення прапорців
безпеки є обов’язком учасника.
2.7.3 Суддя може призначити розряджання зброї іншому учаснику/учасникам.
2.7.3.1 На такого учасника/учасників розповсюджуються вимоги примітки до п. 2.6.2
Примітка: Учасник/учасники, якого/яких призначено суддею розряджати зброю, мають право
тільки розрядити зброю, їм заборонено робити холостий спуск або встановлювати прапорець
безпеки.
2.7.3.2 Вся зброя повинна залишатися в контейнерах після її розряджання призначеним
учасником.
2.7.4 Детонація набою, яка сталася під час розряджання зброї, не вважається пострілом та не
призводить до Дискваліфікації.
Визначення: Детонація - ініціація заряду набою, яка сталася інакше, ніж внаслідок дії бійчика,
та не призвела до проходження снаряду через ствол зброї (наприклад, внаслідок падіння
набою на землю, чи відведення затвору рукою).

2.8 «ВПРАВА ЗАКІНЧЕНА! ВІДБІЙ!» (RANGE IS CLEAR)
2.8.1 Команда «Вправа закінчена! Відбій!» може бути віддана тільки після розряджання всієї
зброї, яка використовувалася у вправі.
2.8.2 Віддання цієї команди означає закінчення виконання Стрілецької вправи після чого
можна приступати до перевірки результатів, заклеювання та відновлення мішеней.
2.9 САМОВІДВІД СУДДІ
Визначення: Тимчасове самоусунення від виконання обов’язків судді при наявності конфлікту
інтересів.
2.9.1 У разі наявності конфлікту інтересів суддя повинен здійснити самовідвід від роботи з
таймером, оголошення дискваліфікацій, чи розгляду скарг.
2.9.2 Учасник має право попросити заміни судді, який призначений для роботи з таймером, на
іншого на час виконання ним вправи.
2.10 ДОДАТКОВІ ГОЛОСОВІ КОМАНДИ-ПОПЕРЕДЖЕННЯ
2.10.1 «ПАЛЕЦЬ» - ця голосова команда-попередження може бути віддана протягом
виконання Стрілецької вправи перед зупинкою учасника через порушення ним правила
контролю спускового гачка.
2.10.1.1 Палець учасника протягом виконання Стрілецької вправи повинен явно знаходитися
поза межами захисної скоби спускового гачка під час заряджання, перезаряджання, чи
розряджання зброї, а також під час усунення затримки.
2.10.2 «СТВОЛ» - ця голосова команда-попередження може бути віддана за необхідності в
будь-якому місці стрілецької вправи протягом її виконання у випадку, якщо ствол зброї
учасника наближається до межі встановленого кута безпеки.
2.10.3 «ЗАСТУП» - ця голосова команда-попередження може бути віддана за необхідності в
будь-якому місці стрілецької вправи протягом її виконання тільки у випадку, коли нога
учасника торкається натягнутої над землею штрафної стрічки.
Примітка: Штрафи за заступ без віддання голосової команди-попередження повинні
нараховуватися за кожен постріл, здійснений в момент, коли будь-яка частина тіла учасника
торкається землі (покриття стрільбища) за межами стрілецького боксу чи наземної штрафної
лінії, або коли учасник опирається чи стабілізує положення тіла через контакт з будь-чим, що
знаходиться за межами стрілецького боксу чи штрафної лінії та не прикріплене до них.
Виключення: Штрафи за заступ за наземну, чи натягнуту над землею штрафну лінію не
нараховуються у випадку, якщо під час стрільби лежачи тіло учасника знаходиться в межах
штрафних ліній від колін і вище.
2.11 СТАРТОВІ ПОЛОЖЕННЯ
Письмовий брифінг вправи може вимагати стартових положень стоячи, сидячи, стоячи на
колінах, лежачи, або інших.
Примітка 1: Письмовий брифінг вправи також може вказувати, з якоми видом зброї повинен
починати Стрілецьку вправу учасник.
Примітка 2: Письмовий брифінг вправи не повинен вимагати від учасника, або дозволяти йому
торкатися набоїв або пристроїв заряджання зброї після команди «Увага!» та до стартового
сигналу за виключенням випадків випадкового та природнього контакту нижніх частин рук,
якого неможливо уникнути.
2.11.1 Пістолет: Якщо інше не зазначено в письмовому брифінгу вправи, учасник повинен
стояти прямо, обличчям до мішеней, з руками, природньо опущеними вздовж тіла. Якщо інше
не вказано в письмовому брифінгу вправи, положення готовності зброї для пістолета повинно
бути наступним: магазин приєднаний, патрон в патроннику, пістолет в кобурі.
Мульти-ган або Дальні дистанції: Якщо учасник на старті знаходиться в позиції лежачи,
патронник пістолета повинен бути пустим, магазин приєднаним, а пістолет знаходитися в
кобурі.
2.11.2 Положення НА ГРУДИ (PORT ARMS LONG GUN) для довгоствольної зброї: Учасник стоїть
прямо та розслаблено, зброя утримується двома руками спереду тулуба діагонально,
запобіжник увімкнений, сильна рука на руків'ї, слабка рука на цвці, приклад торкається ременя

учасника на рівні стегон, дульний зріз під кутом догори, вікно заряджання або/та пристрої для
спрямування магазинів (magwell) обернене донизу, палець поза межами захисної скоби
спускового гачка. Якщо інше не вказано в письмовому брифінгу вправи, положення готовності
для довгоствольної зброї – магазин заряджений/приєднаний, патрон в патроннику,
запобіжник включений.
2.11.3 Положення В ПЛЕЧЕ (LOW READY LONG GUN) для довгоствольної зброї: Учасник стоїть
прямо та розслаблено, приклад зброї в плечі, запобіжник увімкнений, вікно заряджання або/та
пристрої для спрямування магазинів (magwell) обернене донизу, дульний зріз опущено донизу
так, щоб виключити прицілювання, або направлено на спеціальну мітку для цієї стартової
позиції, палець поза межами захисної скоби спускового гачка. Якщо інеше не вказано в
письмовому брифінгу вправи, положення готовності для довгоствольної зброї – магазин
заряджений/приєднаний, патрон в патроннику, запобіжник включений.
Примітка: Письмовий брифінг вправи може визначати інші стрілецькі положення, або способи
стрільби для будь-якої зброї, включаючи використання сильної або слабкої сторін тіла, чи їх
комбінацію.
2.12 СТРІЛЕЦЬКІ ПОЛОЖЕННЯ
2.12.1 Положення ЛЕЖАЧИ: визначається, як положення тіла, при якому учасник лежить
прямо, грудьми донизу та спиною догори в позиції стрільби з упору.
Примітка 1: Наявність патрона в патроннику в пістолеті, який знаходиться в кобурі, під час
перебування в положенні лежачи в будь-який момент виконання стрілецької вправи тягне за
собою дискваліфікацію зі змагань.
Примітка 2: Це правило також охоплює положення лежачи на старті та після повернення
пістолета в кобуру під час виконання стрілецької вправи.
2.12.1.1 Повернення зарядженого пістолета в кобуру з пустим патронником дозволяється.
Виключення: Штрафи за заступ за наземну, чи натягнуту над землею штрафну лінію не
нараховуються у випадку, якщо під час стрільби в положення лежачи тіло учасника знаходиться
в межах штрафних ліній від колін і вище.
2.12.2 Положення З ОПОРОЮ: визначається, як положення при якому будь-яка частина тіла
учасника або/та його зброя під час ведення вогню по мішенях торкається, лежить, або входить
в контакт з поверхнею стрільбища, іншою опорою або об’єктом на стрілецькій вправі.
Примітка: стрільба лежачи із застосуванням декорацій визнається положенням з упором.
2.12.3 Декорації: Якщо це передбачено письмовим брифінгом вправи, учасник може
використовувати декорації або інші конструкції при стрільбі з положень "лежачи" або "з
опорою" без нарахування штрафів.
2.12.3.1 Будь-які постріли з позиції лежачи із застосуванням декорацій, які не зроблені крізь
низький порт, вважаються промахами.
2.12.4 Положення БЕЗ ОПОРИ (З РУК): визначається, як положення при якому будь-яка частина
тіла учасника або/та його зброя під час ведення вогню по мішенях не торкається, не лежить,
або не входить в контакт з поверхнею стрільбища, іншою опорою або об’єктом на стрілецькій
вправі.
Примітка: Письмовий брифінг вправи може визначати інші стрілецькі положення, або способи
стрільби для будь-якої зброї, включаючи використання сильної або слабкої сторін тіла, чи їх
комбінацію.
2.13 ВИЗНАЧЕНІ СПОСОБИ СТРІЛЬБИ
2.13.1 СЛАБКА СТОРОНА: Відповідає визначенню п. 2.12.4 Правил та вимагає використання
тільки слабкої сторони.
Пістолет: Якщо це вказано у письмовому брифінгу вправи, стрільба з пістолета повинна
здійснюватися тільки слабкою рукою.
Виключення: Усунення затримки та перезаряджання пістолету здійснюється двома руками.
Довгоствольна зброя: Якщо це вказано у письмовому брифінгу вправи, стрільба з
довгоствольної зброї повинна здійснюватися зі слабкого плеча слабкою рукою. Сильна рука
може підтримувати зброю тільки в разі ведення стрільби зі слабкого плеча слабкою рукою.
Приклад: Слабкою стороною стрільця-правші є ліве плече та ліва рука.

2.13.2 СИЛЬНА СТОРОНА: Відповідає визначенню п. 2.12.4 Правил та вимагає використання
тільки сильної сторони.
Пістолет: Якщо це вказано у письмовому брифінгу вправи, стрільба з пістолета повинна
здійснюватися тільки сильною рукою.
Виключення: Усунення затримки та перезаряджання пістолету здійснюється двома руками.
Довгоствольна зброя: Якщо це вказано у письмовому брифінгу вправи, стрільба з
довгоствольної зброї повинна здійснюватися з сильного плеча сильною рукою. Слабка рука
може підтримувати зброю тільки в разі ведення стрільби з сильного плеча сильною рукою.
Приклад: Сильною стороною стрільця-правші є праве плече та права рука.
2.13.3 ВІЛЬНИЙ СТИЛЬ: Відповідає визначенню п. 2.12.4 Правил та дозволяє використовувати
сильну сторону, слабку сторону або їх поєднання.
3.0 ВІДКЛАДЕНА ТА ЗАЛИШЕНА ЗБРОЯ
3.1 ВІДКЛАДЕНА ЗБРОЯ: визначається як зброя залишена учасником в будь-якому місці
вправи та стані готовності ДО того як він почне застосовувати іншу зброю.
3.1.1 Учасник може повторно використовувати відкладену зброю для дострілу мішеней без
нарахування штрафів за це.
3.1.2 На відкладену зброю розповсюджуються правила межі безпеки в 180 градусів, тому
учасник повинен дотримуватися правил безпеки під час маніпуляцій з відкладеною зброєю чи
під час
повторного її використання та уникати перебування чи переміщення перед її дульним зрізом.
Примітка 1: Порушення кута безпеки з відкладеною зброєю тягне за собою дискваліфікацію
учасника зі змагань.
Примітка 2: Вся довгоствольна зброя повинна вкладатися в призначені для цього контейнери
дульним зрізом донизу. Порушення цього правила призведе до дискваліфікації учасника зі
змагань.
3.2 ЗАЛИШЕНА ЗБРОЯ: визначається як зброя залишена учасником в будь-якому місці вправи
та стані готовності ПІСЛЯ того як він почне застосовувати іншу зброю.
3.2.1 Контейнери для залишення зброї, відповідної цій зброї конструкції, повинні знаходитися
на кожній стрілецькій вправі.
3.2.2 Пістолети повинні залишатися в малих, призначених для цього, контейнерах, або
безпечно вкладатися в кобуру.
Примітка: Повторне вкладення пістолета в кобуру не вважається залишенням.
3.2.3 Довгоствольна зброя повинна залишатися у великих, призначених саме для цього,
контейнерах.
3.2.4 Учасник може покласти або залишити дві одиниці довгоствольної зброї в одному
контейнері.
3.2.5 На початку виконання стрілецької вправи заборонено класти в контейнер більше ніж одну
одиницю довгоствольної зброї.
Примітка 1: Учасник має право повернутися до залишеної зброї та повторно її використати,
однак такі дії тягнуть за собою нарахування додаткових 5 штрафних секунд (+5 сек.) за кожен
такий випадок.
Примітка 2: У випадку залишення пістолета або довгоствольної зброї в непризначеному для
цього контейнері або місці, такі дії тягнуть за собою нарахування штрафів або дискваліфікацію
учасника зі змагань.
Примітка 3: Вся довгоствольна зброя повинна вкладатися в призначені для цього контейнери
дульним зрізом донизу. Порушення цього правила призведе до дискваліфікації учасника зі
змагань.
3.3 ПОВТОРНЕ ВКЛАДАННЯ ПІСТОЛЕТА В КОБУРУ
Стрілецька вправа не повинна вимагати від учасника повернення пістолета у кобуру після
стартового сигналу.
3.3.1 Учасник може за потреби повернути пістолет у кобуру, дотримуючись правил безпеки.

3.3.2 На будь-якій стрілецькій вправі, де можливе застосовування пістолета, повинні
знаходитися малі контейнери для відкладення або залишення пістолета.
3.3.3 Якщо під час процедури розряджання зброї по закінченню стрілецької вправи, буде
виявлено набої, які ненавмисно торкаються, чи контактують зі зброєю, вони не визнаються
зарядженими в зброю.
Приклад: Набій, який попав у вікно екстракції, набій, який став в положення «пічної труби»,
або набій, який потрапив до шахти магазину (mag well).
3.4 СТАН БЕЗПЕЧНОСТІ ВІДКЛАДЕНОЇ ТА ЗАЛИШЕНОЇ ЗБРОЇ
Якщо інше не передбачено письмовим брифінгом вправи, існує тільки два прийнятних методи
безпечного відкладення та залишення зброї.
3.4.1 СТАН БЕЗПЕКИ 1: ЗАРЯДЖЕНА ЗБРОЯ З УВІМКНЕНИМ ЗАПОБІЖНИКОМ
3.4.1.1 Будь-які запобіжники ручного керування повинні бути працюючими і увімкненими для
дотримання вимог щодо стану безпеки «Заряджена зброя з увімкненим запобіжником». Це
правило розповсюджується на всю зброю, яка обладнана запобіжниками ручного керування,
навіть якщо вона має пасивні запобіжники.
Визначення 1: Працюючий запобіжник/запобіжні пристрої означає, що запобіжний механізм
працює правильно та за призначенням і не може вимкнутися чи спрацювати інакше, ніж в
результаті маніпуляцій стрільця з ним.
3.4.1.2 Будь-яка зброя без запобіжника ручного керування повинна мати працюючі пасивні
запобіжники для дотримання вимог щодо стану безпечності «Заряджена зброя з увімкненим
запобіжником.
Визначення 2: Пасивні запобіжники визначаються як запобіжні пристрої, які спрацьовують
автоматично, блокуючи бійчик, та вимикаються лише внаслідок маніпуляцій стрільця зі
зброєю.
Виключення: Запобіжники в задній частині руків’я (наприклад, 1911 та 2011) та спускові гачки
з шарнірними вставками (наприклад, Glock та M&P) не підпадають під дію п. 3.4.1.2 або під
визначення пасивних запобіжників.
3.4.1.3 Якщо зброя обладнана виключно важелем або кнопкою зняття курка з бойового взводу
(декокером), він повинен бути активованим, а ударний механізм повинен бути повністю
знятим з бойового взводу для дотримання вимог щодо стану безпеки «Заряджена зброя з
увімкненим запобіжником».
3.4.2 СТАН БЕЗПЕКИ 2: ПОРОЖНІЙ ПАТРОННИК
3.4.2.1 Патронник та невід’ємний магазин порожні, від’ємний магазин від’єднаний.
3.4.2.2 Патронник порожній, невід’ємний магазин наповнений, від’ємний магазин наповнений
та приєднаний, затвор відкритий.
3.4.2.3 Патронник порожній, невід’ємний магазин наповнений, від’ємний магазин наповнений
та приєднаний, затвор закритий.
Виключення 1: Якщо внаслідок затримки подачі набою, чи подвійної подачі набій не був
досланий повністю в патронник, така зброя не вважається зарядженою.
Виключення 2: Якщо в патроннику залишилися будь-які гільзи та їх фрагменти, така зброя не
вважається зарядженою.
4.0 МІШЕНІ
В змаганнях 3GN повинні використовуватися тільки нижчевказані типи мішеней, які
вражаються визначеними видами зброї та набоїв. Враження мішеней набоями, які не
відповідають визначеному типу мішеней, або набоями, якими заборонено в них стріляти, не
вважаються влученнями і не зараховуються до результатів. Якщо такі мішені не будуть вражені
відповідними набоями, учаснику нараховуються штрафи за промахи та необстріли.

4.1 ПІСТОЛЕТНІ МІШЕНІ
4.1.1 Паперові багатоцільові мішені 3GN та металеві мішені розподілені за кольором, розміром
або формою та визначені в письмовому брифінгу вправи як альтернативні, або обов’язкові для
ураження тільки з пістолета.
4.2 КЕРАМІЧНІ ТА РУЙНОВАНІ МІШЕНІ
4.2.1 Керамічні тарілки та мішені що руйнуються пострілом, та будь-які металеві мішені
розподілені за кольором, розміром або формою та визначені в письмовому брифінгу вправи як
альтернативні, або обов’язкові для ураження тільки шротом з рушниці.
Примітка: Враження шротом паперових мішеней не вважаються влученням і не зараховується
до результатів. Якщо такі мішені не будуть вражені відповідними їм набоями, учаснику
нараховуються штрафи за промахи та необстріли.
4.3 РУШНИЧНІ КАРТЕЧНІ МІШЕНІ
4.3.1 Паперові багатоцільові мішені 3GN, крихкі мішені та будь-які металеві мішені розподілені
за кольором, розміром або формою та визначені в письмовому брифінгу вправи як
альтернативні, або обов’язкові для ураження тільки картеччю з рушниці.
4.4 РУШНИЧНІ КУЛЬОВІ МІШЕНІ
4.4.1 Паперові багатоцільові мішені 3GN та будь-які металеві мішені розподілені за кольором,
розміром або формою та визначені в письмовому брифінгу вправи як альтернативні, або
обов’язкові для ураження тільки кулею з гладкоствольної рушниці.
4.5 КАРАБІННІ МІШЕНІ
4.5.1 Паперові багатоцільові мішені 3GN та будь-які металеві мішені розподілені за кольором,
розміром або формою та визначені в письмовому брифінгу вправи як альтернативні, або
обов’язкові для ураження тільки з карабіну.
4.6 МІШЕНІ ДЛЯ КАРАБІНІВ ПІСТОЛЕТНОГО КАЛІБРУ
4.6.1 Учасники у всіх дивізіонах карабінів пістолетних калібрів (КПК) можуть уражати будь-які
паперові багатоцільові мішені 3GN, а також будь-які пістолетні, рушничні та карабінні металеві
мішені розподілені за кольором, розміром або формою та визначені в письмовому брифінгу
вправи як альтернативні для КПК, або обов’язкові для ураження тільки з КПК.
Розміри мішеней та дистанції:
А) Максимальна дистанція до мішеней повинна становити 92 метри.
Б) Мінімальний розмір мішеней на дистанції 92 метра повинен становити 30х30 см.
В) На дистанціях від 1 до 91 метра мінімальний розмір мішеней не обмежується.
4.7 МІШЕНІ ДЛЯ ДИВІЗІОНУ «МІНІ»
4.7.1 Учасники у всіх дивізіонах «Міні» повинні на кожній стрілецькій вправі розташовуватися
на початку скваду і повинні стріляти в пофарбовані металеві мішені для визначення влучень по
них.
4.7.2 Учасники у всіх дивізіонах «Міні» можуть уражати будь-які паперові багатоцільові мішені
3GN та всі металеві пістолетні, рушничні, карабінні мішені розподілені за кольором, розміром
або формою та визначені в письмовому брифінгу вправи як призначенні для ураження з мініпістолетів та міні-карабінів.
Примітка 1: Всі металеві мішені повинні бути пофарбувані та відновлені для кожного учасника
дивізіону «міні».
Примітка 2: Якщо металеві мішені не впадуть внаслідок влучання, підтвердженням враження
мішені будуть видимі мітки від влучання кулі на поверхні мішені.
Примітка 3: Всі мішені, які активуються влучанням в металеву мішень, повинні знаходитися в
активованому стані, але учасник зобов’язаний спершу вражати активуючу металеву мішень, а
потім ту, яка активується нею.

Примітка 4: Для заліку враження в дивізіоні «міні» мішені всі влучання в поппери повинні
знаходитися в межах калібрувальних зон (центральна кругла зона поппера) або вище (у
випадку використання пеппер-поппера).
Розміри мішеней та дистанції:
А) Максимальна дистанція до мішеней повинна становити 46 метрів.
Б) Мінімальний розмір мішеней на дистанції 46 метрів повинен становити 30х30 см.
В) На дистанціях від 1 до 45 метрів мінімальний розмір мішеней не обмежується.
4.8 ОПЦІЇ ПИСЬМОВОГО БРИФІНГУ ВПРАВИ
4.8.1 Письмовий брифінг вправи може опціонально визначати певні мішені, які можуть, або не
можуть вражатися з декількох видів зброї.
5.0 ПІДРАХУНОК РЕЗУЛЬТАТІВ
5.1 ПІДРАХУНОК РЕЗУЛЬТАТІВ – ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА
Спосіб підрахунку «загальний час плюс штрафи» - при підрахунку результатів за вправу
враховується чистий час її виконання (від стартового сигналу таймера до останнього пострілу,
або фінішного сигналу таймера у вправах з обмеженим часом виконання) до якого додається
додатковий штрафний час.
5.1.1 В Регіональних та Національних Чемпіонатах результати по стрілецьких вправах
рахуються способом «загальний час плюс штрафи».
Примітка 1: В змаганнях клубної серії облік результатів може здійснюватися способом
«загальний час плюс штрафи», або за набраними балами.
Примітка 2: Всі класифікаційні вправи повинні вираховуватися способом «загальний час плюс
штрафи».
5.1.2 Найменший сумарний час виконання стрілецьких вправ, включаючи штрафний час,
визначає переможця в змаганнях, дивізіоні, класі, категорії та визначає розподіл місць інших
учасників змагань.
Примітка: В разі дискваліфікації, учасник не може продовжувати участь в змаганнях, не має
права на отримання нагороди, його результат не обліковується.
5.1.3 В разі встановлення обмеження максимального часу виконання стрілецької вправи, він
повинен бути вказаний в письмовому брифінгу вправи. По закінченню визначеного часу
виконання стрілецької вправи, учаснику зараховуються усі влучення та штрафи.
5.1.3.1 У вправах з обмеженим часом виконання учаснику надається додаткових 0,3 сек.
максимум для закінчення вправи.
Приклад 1: Якщо у вправі встановлено час її виконання у 90 секунд, будь-який постріл,
здійснений та зафіксований на/до 90,30 сек. зараховується в залік.
Приклад 2: Якщо у вправі встановлено час її виконання у 90 секунд, будь-який постріл,
здійснений та зафіксований на/після 90,31 сек. не зараховується в залік.
5.2 ПІДРАХУНОК РЕЗУЛЬТАТІВ В МУЛЬТИ-ГАНІ - ПАПЕРОВІ МІШЕНІ
5.2.1 Будь-які паперові мішені 3GN, визначені як залікові, можуть бути вражені з пістолета,
карабіна і кулею з рушниці.
5.2.2 Всі паперові мішені 3GN для заліку повинні бути вражені одним пострілом в 20-ти
сантиметрову центральну залікову зону або двома пострілами будь-де в межах мішені. Для
заліку влучення пробоїна, або пробоїни повинні торкатися, або перебивати перфоровану межу.
5.2.3 В разі якщо куля після враження паперової мішені 3GN влучає в іншу паперову мішень
(залікову чи штрафну), в результат учасника зараховуються влучення в усі вражені мішені з
нарахуванням відповідних заліків та штрафів.
Виключення 1: Для заліку вимагається тільки одне влучення рушничної кулі будь-де в межах
мішені. Заліковим є влучення пробоїна від якого торкається перфорованої межі мішені або
перебиває її.
Виключення 2: У ПОТУЖНОМУ ДИВІЗІОНІ HV-3G для заліку вимагається тільки одне влучення
пістолетної або карабінної кулі будь-де в межах мішені. Заліковим є влучення пробоїна від
якого торкається перфорованої межі мішені або перебиває її.

Примітка: У змаганнях з мульти-гану 10-ти сантиметрова центральна зона не використовується
ні в якості залікової, ні в якості бонусної, якщо інше не зазначене у письмовому брифінгу
вправи.
5.2.4 Влучаннями в паперову мішень 3GN вважаються тільки пробоїни від куль та картечі.
5.2.5 Пробоїна повинна містити сліди нагару від проходження кулі крізь мішень.
Примітка 1: Якщо, внаслідок влучення шроту в паперову мішень, неможливо чітко визначити
кульові чи картечні пробоїни, учаснику нараховуються усі відповідні штрафи.
Примітка 2: Пробоїни в паперових мішенях від пижів, контейнерів, шроту, фрагментів куль, або
від пролітаючих уламків не вважаються влученнями чи враженням мішеней
5.3 ПІДРАХУНОК РЕЗУЛЬТАТІВ В МУЛЬТИ-ГАНІ - ПАПЕРОВІ ШТРАФНІ МІШЕНІ
5.3.1 Зворотна сторона паперових мішеней 3GN білого кольору може використовуватися в
якості штрафних мішеней
5.3.2 В разі якщо куля після враження штрафної мішені влучає в іншу мішень (залікову чи
штрафну), в результат учасника зараховуються влучення в усі вражені мішені з нарахуванням
відповідних заліків та штрафів.
Примітка: Пробоїни в паперових мішенях від пижів, контейнерів, шроту, фрагментів куль, або
від пролітаючих уламків не вважаються влученнями чи враженням мішеней
5.3.3 Падаючі металеві тарілки, металеві попери або непадаючі металеві тарілки можуть
використовуватися в якості штрафних мішеней.
5.3.4 Металеві штрафні мішені повинні бути визначені у письмовому брифінгу вправи.
5.3.5 Металеві штрафні мішені повинні впасти для зарахування влучення. Якщо в якості
штрафних мішеней використовуються непадаючі сталеві мішені, вони повинні бути
пофарбованими для визначення влучення в них.
5.4 ПІДРАХУНОК РЕЗУЛЬТАТІВ В МУЛЬТИ-ГАНІ - МЕТАЛЕВІ МІШЕНІ
5.4.1 Металеві попери повинні впасти для заліку.
5.4.2 Всі непадаючі металеві мішені повинні забезпечувати можливість візуального визначення
влучення, або необхідно повідомляти про влучення в них голосом.
5.4.3 Якщо падаюча металева тарілка внаслідок влучення з пістолета чи карабіна повернулася
або змістилася з початкового положення але не впала, вона вважається враженою.
5.4.4 Всі падаючі металеві тарілки, визначенні для враження шротом з рушниці, повинні впасти
для заліку.
Примітка 1: Усі металеві мішені повинні фарбуватися між сквадами незалежно від погодних
умов. Непадаючі металеві мішені для забезпечення визначення влучань повинні фарбуватися
по мірі необхідності.
Примітка 2: Металеві падаючі тарілки не підлягають калібруванню.
Примітка 3: Всі падаючі тарілки повинні мати чіткі лінії їх розташування для перевірки
правильності їх відновлення для учасників і для забезпечення можливості Судді визначити їх
враження.
5.4.5 Якщо металева мішень буде збита рикошетом чи фрагментом пістолетної чи карабінної
кулі, вона вважається враженою.
5.4.6 Якщо металева тарілка впала внаслідок влучення в її стійку/підставку, вона вважається
вражено.
5.5 ПІДРАХУНОК РЕЗУЛЬТАТІВ В МУЛЬТИ-ГАНІ – КЕРАМІЧНІ ТА РУЙНОВАНІ МІШЕНІ
5.5.1 Для визначення руйнованої мішені враженою вона повинна містити як мінімум один
видимий отвір.
5.5.2 Якщо руйнована мішень буде збита рикошетом чи фрагментом пістолетної чи карабінної
кулі, вона вважається враженою.
5.5.3 Якщо руйнована мішень внаслідок пострілу по ній впала зі стійки, але залишилася цілою,
вона вважається враженою.

6.0 ШТРАФИ
Штрафи – це додатковий час, який призначається за порушення, вчинені учасником, і
додається до загального часу виконання вправи. Розмір штрафу залежить від серйозності
допущеного порушення.
При призначенні дискваліфікації учаснику забороняється продовжувати змагання, отримувати
нагороди та приймати участь в веріфікації.
Примітка 1: Порушення правил безпеки не підлягають оскарженню.
Примітка 2: Підписаний заліковий протокол (скоршит) не закінчує підрахунок результатів.
Якщо до оголошення підсумкових результатів буде виявлено розбіжності, офіційні особи 3GN
повинні, повідомивши про це учасника, вживати будь-яких заходів, необхідних для усунення та
виправлення проблеми.
Приклад: Проблеми включають, але не обмежуються: перестрілом, математичною помилкою,
поломкою таймера, тощо.
Примітка 3: Всі рішення про дискваліфікацію повинно прийматися тільки Головним суддею,
або Директором матчу.
Примітка 4: Будь-яке рішення про відкликання дискваліфікації повинно прийматися Головним
суддею та Директором матчу спільно.
6.1 ПІДРАХУНОК ШТРАФІВ
6.1.1 За промах по літаючій керамічній мішені нараховується додаткові 2,5 секунди.
6.1.2 За одне влучення в паперовій мішені за межами центрального круга на будь-якій
дистанції нараховується додаткові 2,5 секунди.
6.1.3 За промах по будь-якій мішені на дистанції до 37 метрів нараховується додаткові 5
секунд.
6.1.4 За промах по будь-якій мішені на дистанції більше 37 метрів нараховується додаткові 7,5
секунд.
6.1.5 За промах по будь-якій мішені на дистанції більше 92 метрів нараховується додаткові 10
секунд.
6.1.6 За необстріл будь-якої мішені на дистанції менше 92 метрів нараховуються додаткові 2,5
секунди.
6.1.7 За необстріл будь-якої мішені на дистанції більше 92 метрів нараховуються додаткові 5
секунд.
Визначення: Необстрілом мішені визнається ситуація, коли стрілець не здійснив жодного
пострілу в цю мішень під час виконання стрілецької вправи.
Примітка 1: Неприцільна стрільба в загальному напрямку мішені, стрільба над або під
перешкодами, за яким знаходиться мішень, або стрільба через декорації через які видно
мішень не визнається обстрілом та враженням мішені.
Примітка 2: Усі стіни, декорації, чи побудовані перешкоди визнаються такими, що
простягаються від землі вгору до безкінечності і вважаються твердим непробивним покриттям,
якщо інше не зазначено у письмовому брифінгу вправи.
6.2 ДОДАТКОВІ ПРОЦЕДУРНІ ШТРАФИ +5 сек.
6.2.1 ПИСЬМОВИЙ БРИФІНГ ВПРАВИ
6.2.1.1 За порушення процедур виконання вправи, зазначених у письмовому брифінгу,
нараховується штраф у додаткові 5 секунд.
Приклад: Включає, але не обмежується: стартова позиція, стан зброї або інші ключові умови
вправи.
6.2.2 ЗАСТУП
6.2.2.1 За кожен постріл, зроблений в той час, коли будь-яка частина тіла учасника торкається
поверхні за межами стрілецьких боксів або штрафних ліній, або коли учасник опирається чи
стабілізує положення тіла через контакт з будь-чим, що знаходиться за межами стрілецького
боксу чи штрафної лінії та не прикріплене до них, нараховується штраф у додаткові 5 секунд.

Примітка 1: Якщо суддя визначить, що учасник не отримав при цьому перевагу, йому
нараховується лише один штраф за кожне порушення.
Примітка 2: Якщо суддя визначить, що учасник отримав перевагу, йому нараховується штраф
за кожен здійснений з порушенням постріл.
6.2.2.2 Суддя зобов’язаний до нарахування штрафів за заступ подати голосову командупопередження лише у випадку, коли учасник торкається піднятої над землею штрафної лінії.
6.2.2.3 Учасник протягом однієї вправи може отримати максимум чотири (4) штрафи за заступ
піднятої над землею штрафної лінії, тобто додаткових 20 штрафних секунд.
Примітка: Постріли, зроблені під або опираючись на натягнуту над землею штрафну лінію НЕ
зараховуються.
Виключення: Штрафи за заступ за наземну, чи натягнуту над землею штрафну лінію не
нараховуються у випадку, якщо під час стрільби лежачи тіло учасника знаходиться в межах
штрафних ліній від колін і вище.
6.2.3 ШТРАФНІ МІШЕНІ
6.2.3.1 За кожне влучення в штрафну мішень учаснику нараховується додаткові 5 секунд.
6.2.4 НЕПРИДАТНІ ДО ПІДРАХУНКУ МІШЕНІ
6.2.4.1 Якщо, внаслідок влучення шроту в паперову мішень, неможливо чітко визначити
кульові чи картечні пробоїни обстріляної мішені, учаснику нараховується додаткові 5 секунд
штрафу за промах. Штраф нараховується за кожну таку мішень.
6.2.4.2 Додатковий штраф за необстріл мішені при цьому не нараховується.
6.2.5 ДЕКОРАЦІЇ
Контейнери для залишення зброї та столи, розміщені на вправах, не являються декораціями чи
допоміжними пристроями.
6.2.5.1 Учаснику, який використає контейнери для залишення зброї, столи, або будь-які інші
конструкції, які знаходяться в межах стрілецьких зон чи в безпосередньому контакті з ними,
для підтримки свого пістолета, чи довгоствольної зброї, нараховується додаткові 5 секунд
штрафу за кожен здійснений таким чином постріл.
Примітка: Учасник має право використовувати офіційні барикади 3GN, або інші визначені
конструкції, для стрільби з положень лежачи та з опорою без нарахування штрафів, якщо це
зазначено в письмовому брифінгу вправи
6.2.6 ПОВТОРНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗАЛИШЕНОЇ ЗБРОЇ
6.2.6.1 У разі повторного використання залишеної зброї для обстрілу мішеней учаснику
нараховується додаткові 5 секунд штрафу за кожне таке порушення.
Приклад: Якщо учасник відклав свою рушницю, взяв карабін та почав стрільбу з нього, це
змінює статус рушниці з відкладеної на залишену. Якщо цей самий учасник відклав згаданий
карабін і повернувся до залишеної рушниці, почавши з неї стріляти, він отримає штраф за це
порушення. Буде застосовано один такий штраф і вправа вважатиметься виконаною.
Примітка: Будь-яких інших штрафів враження мішеней, пов’язаних з цим правилом, не існує.
6.3 ДОДАТКОВІ ПРОЦЕДУРНІ ШТРАФИ +7,5 сек.
6.3.1 ПРОЗОРІ ПЕРЕШКОДИ
6.3.1.1 Стрільба в мішені через прозорі перешкоди, або понад чи під декораціями карається
одним штрафом у 5 додаткових секунд за промах і одним штрафом у 2,5 додаткові секунди
(загалом 7,5 додаткових секунд) за необстріл за кожну вражену крихку чи падаючу металеву
мішень, яка не може бути повторно вражена у правильний спосіб.
Виключення: Будь-які паперові мішені 3GN можуть бути повторно вражені у правильний спосіб
без нарахування штрафів.
Примітка 1: Неприцільна стрільба в загальному напрямку мішені, стрільба над або під
перешкодами, за яким знаходиться мішень, або стрільба через декорації через які видно
мішень не визнається обстрілом та враженням мішені.

Примітка 2: Усі стіни, декорації, чи побудовані перешкоди визнаються такими, що
простягаються від землі вгору до безкінечності і вважаються твердим непробивним покриттям,
якщо інакше не зазначено у письмовому брифінгу вправи.
Виключення: Якщо стрільба над чи під декораціями дозволяється письмовим брифінгом
вправи.
6.3.2 КЕРАМІЧНІ МІШЕНІ
6.3.2.1 За враження керамічної мішені будь-яким іншим снарядом, окрім шроту, учаснику
нараховується один штраф у 5 додаткових секунд за промах і один штраф у 2,5 додаткові
секунди (загалом 7,5 додаткових секунд) за необстріл за кожну вражену крихку мішень, яка
не може бути повторно вражена у правильний спосіб.
6.3.3 НЕПРАВИЛЬНЕ ВРАЖЕННЯ МІШЕНЕЙ
6.3.3.1 Стрільба в мішень снарядом, яким заборонено вражати мішені цього типу НЕ важається
враженням мішені і якщо порушення не буде виправлено, учаснику нараховується один штраф
у 5 додаткових секунд за промах і один штраф у 2,5 додаткові секунди (загалом 7,5
додаткових секунд) за необстріл за кожну неправильно вражену мішень, яка не може бути
повторно вражена у правильний спосіб.
Примітка: Постріл в паперову мішень шротом не зараховується як заліковий постріл чи обстріл
мішені. Якщо паперова мішень вражена шротом і не вражена належним типом набою,
учаснику нараховується один штраф у 5 додаткових секунд за промах і один штраф у 2,5
додаткові секунди (загалом 7,5 додаткових секунд).
6.4 ДОДАТКОВІ ШТРАФИ +10 сек.
6.4.1 ОГЛЯД ЗБРОЇ ТА НАБОЇВ
6.4.1.1 Суддя може здійснити перевірку зброї та спорядження учасника в будь-який час
змагань після того як учасник відстріляє одну або декілька вправ змагання.
6.4.1.2 Суддя може здійснити вибіркову перевірку зарядженої учасником перед початком
виконання рушниці, щоб переконатися, що в рушницю не заряджено більше дев’яти (9) набоїв.
Виключення: Це правило не розповсюджується на усі Абсолютні дивізіони.
6.4.1.3 За зверненням судді учасник зобов’язаний розрядити свою рушницю для підрахунку
кількості заряджених в рушницю набоїв.
6.4.1.4 Ця перевірка повинна здійснюватися до того, як прозвучить команда «Приготуватися!»
6.4.1.5 Порушення обмеження стартової кількості набоїв в рушниці тягне за собою накладення
штрафу в 10 додаткових секунд.
Примітка: Відмова учасника від перевірки зброї та спорядження або від стартової кількості
набоїв в рушниці тягне за собою його дискваліфікацію зі змагань.
6.4.2 ПОСТРІЛ КУЛЕЮ З РУШНИЦІ ПО МЕТАЛЕВІЙ МІШЕНІ
6.4.2.1 За постріл кулею з рушниці по металевій мішені, яка не визначена письмовим
брифінгом вправи як обов’язкова або альтернативна для враження кулею з рушниці,
нараховуються додаткових 10 секунд.
6.4.2.2 Така мішень зараховується як вражена без нарахування інших додаткових штрафів.
Примітка: Якщо мішень пошкоджена чи зруйнована внаслідок влучення, з учасника може бути
стягнута компенсація, або може вимагатися заміна пошкодженої мішені.
6.4.3 ВИХІД ЗА МЕЖІ СТРІЛЕЦЬКОЇ ЗОНИ
6.4.3.1 Усі учасники повинні залишатися в межах піднятих над землею, або наземних штрафних
ліній, якщо інше не вказано у письмовому брифінгу вправи.
6.4.3.2 За вихід за межі штрафних ліній та повернення в їх межі в іншому місці з метою
скорочення шляху, учаснику нараховується додаткові 10 секунд.
Виключення: Учаснику, який вийшов за межі штрафних ліній та повернувся назад в тому ж
самому місці без скорочення шляху штрафний час не нараховується.

6.4.4 ПІДКАЗКИ
6.4.4.1 Додаткові 10 штрафних секунд можуть бути нараховані будь-якому учаснику, який
надає або використовує підказки іншого учасника, або глядача під час виконання стрілецької
вправи.
Приклад: Включає, але не обмежується підказками про розташування мішеней, коригуванням
стрільби, попередженням про промахи по мішенях, наданням вказівок щодо стрільби, тощо.
6.4.4.2 Якщо особа, яка надає підказки, не є учасником змагань, суддя має право видалити таку
особу з стрілецького майданчика.
Виключення: Підказки можуть бути дозволені під час командних змагань з 3GN.
6.4.5 ЗАЛИШЕННЯ ЗБРОЇ
6.4.5.1 За залишення зброї в призначених для цього контейнерах або місцях з патроном в
патроннику та без увімкненого запобіжника, учаснику нараховується додаткові 10 штрафних
секунд.
6.5 ДОДАТКОВІ ШТРАФИ +20 сек.
6.5.1 МІСЦЕ ЗАЛИШЕННЯ ЗБРОЇ
6.5.1.1 В разі залишення зброї в непризначеному для цього контейнері, або непризначеному
для цього місці, учаснику нараховується 20 додаткових штрафних секунд незалежно від стану
патронника та запобіжника та при умові, що учасник не виходив поперед неї.
Примітка: Якщо зброя не використовувалася учасником протягом виконання ним стрілецької
вправи, залишаючись в початковому місці її розташування, а учасник не виходив поперед неї,
штрафні секунди не нараховуються.
6.6 ДИСКВАЛІФІКАЦІЯ ЗА СТРІЛЕЦЬКІ ПОМИЛКИ
6.6.1 НЕБЕЗПЕЧНЕ ЗАЛИШЕННЯ ЗБРОЇ
6.6.1.1 Залишення зброї в непризначеному для цього контейнері, або непризначеному для
цього місці та вихід учасника попереду цієї зброї,незалежно від стану патронника та
запобіжника, тягне за собою дискваліфікацію за змагань.
6.6.1.2 Відкладення або залишення будь-якої зброї в невідповідному контейнері або у
невідповідному місці з розбиттям такою зброєю кута безпеки у 180 градусів тягне за собою
дискваліфікацію зі змагань.

6.6.2 КОНТРОЛЬ ЗБРОЇ
6.6.2.1 Учасник, який упустить зброю на землю чи втратить контроль над нею в проміжок часу
між командами «Приготуватися!» та «Вправа закінчена! Відбій!», незалежно від того
заряджена зброя, чи розряджена, отримає дискваліфікацію зі змагань.
Примітка: Це правило включає в себе будь-яку заряджену чи розряджену зброю, яка впала на
землю після її відкладання чи залишення протягом виконання стрілецької вправи.
Виключення: Падіння розрядженої зброї на землю до команди «Приготуватися» та після
команди «Вправу закінчено! Відбій!» не тягне за собою дискваліфікацію при умові, що зброя
піднята та перевірена виключно офіційними особами змагання.
Приклад: До офіційних осіб змагання відносяться Головний суддя, Директор матчу та судді.
6.6.3 РОЗРЯДЖАННЯ ПОСТРІЛОМ
6.6.3.1 Розряджання зброї шляхом вистрілювання останнього набою (останніх набоїв) з
патронника дозволяється при умові, що постріл відбувається у належну мішень, або у
безпечному напрямку в кулезахисний вал.
6.6.3.2 Під час розряджання пострілом в напрямку відмінному від належної мішені,
довгоствольна зброя повинна бути вкладена в плече.
6.6.3.3 Порушення цього правила визнається небезпечним поводженням зі зброєю та тягне за
собою дискваліфікацію.

6.6.4 ВИПАДКОВИЙ ПОСТРІЛ
6.6.4.1 Випадковий постріл, який стався під час заряджання, перезаряджання, розряджання
зброї, під час вкладання довгоствольної зброї в плече чи відняття її від плеча, під час усунення
затримки, перекладання зброї з руки в руку, або під час пересування учасника (за
виключенням стрільби по мішенях в русі) тягне за собою дискваліфікацію зі змагань.
Визначення: Ненавмисний постріл (в тому числі постріл внаслідок інерційного наколу) який
здійснений вище кулезахисного валу, або спричиняє наслідки, які визнаються організаторами
небезпечними.
Примітка: В разі випадкового пострілу суддя зупиняє учасника наскільки це можливо швидко
та безпечно.
Виключення: Дискваліфікація не призначається якщо після пострілу учасника у призначену
мішень куля відлітає в небезпечному напрямку внаслідок рикошету.
6.6.5 180-ГРАДУСНА МЕЖА БЕЗПЕКИ
6.6.5.1 Учасник, який допустив розбиття межі безпеки підлягає дискваліфікації із змагань.
Виключення: Виключення становить пістолет під час вкладання в кобуру, виймання з кобури та
повторного вкладання в кобуру.
Визначення: 180-градусна межа безпеки визначається як горизонтальна та вертикальна
напівсфери, які утворюються в момент, коли учасник стоїть обличчям вглиб майданчика
паралельно кулевловлюючому валу, яким визначається 180-градусний кут безпеки на цьому
конкретному стрілецькому майданчику.
Примітка: Будь-яке положення при якому дульний зріз вказує назад до входу на стрілецький
майданчик за визначеною лінією безпеки визнається небезпечним поводженням зі зброєю та
порушенням межі безпеки.
6.6.6 ПРОНЕСЕННЯ ЗБРОЇ ПОВЗ ЧАСТИНУ ТІЛА
6.6.6.1 Учасник, який під час пересування, стрільби або перезаряджання зброї проносить
дульний зріз повз частину свого тіла чи над нею, включаючи, але не обмежуючись руками,
ногами, пальцями, стопами, підлягає дискваліфікації зі змагань.
Визначення: Пронесення визначається як рух дульним зрізом зброї (зарядженої, чи
розрядженої) повз будь-яку частина тіла або місце, де може перебувати людина, наприклад
автомобіль, туалет, або споруду, яка не відноситься до стрілецького майданчика.
6.6.7 КОНТРОЛЬ СПУСКОВОГО ГАЧКА
6.6.7.1 Пальці учасників повинні явно знаходитися за межами захисної скоби спускового гачка
під час переміщення, заряджання, перезаряджання, розряджання зброї під час виконання
стрілецької вправи, а також під час усунення затримки. Порушення цього правила після
голосової команди-попередження тягне за собою дискваліфікацію зі змагань.
Виключення: Прицілювання або стрільба в мішені, а також зняття зброї з бойового взводу під
час виконання команди «Приготуватися!».
6.6.8 МЕТАЛЕВІ МІШЕНІ
6.6.8.1 Враження з карабіну металевої мішені, яка не визначена письмовим брифінгом вправи
як призначена для обов’язкового або альтернативного враження з карабіну, визнається
небезпечним вчинком і тягне за собою дискваліфікацію зі змагань.
6.6.9 ЛІТАЮЧІ ТАРІЛКИ
6.6.9.1 Стрільба з рушниці кулею по літаючій тарілці тягне за собою дискваліфікацію зі
змагань.
6.6.10 ВІДМОВА ВІД ПЕРЕВІРКИ ЗБРОЇ ТА СПОРЯДЖЕННЯ
6.6.10.1 Відмова учасника від перевірки суддею його зброї та спорядження або від перевірки
стартової кількості набоїв в рушниці тягне за собою дискваліфікацію такого учасника зі
змагань.

6.6.11 СТРІЛЬБА ЛЕЖАЧИ
6.6.11.1 Наявність, під час стрільби лежачи протягом виконання стрілецької вправи, патрона в
патроннику в пістолеті, поміщеному в кобуру, тягне за собою дискваліфікацію учасника зі
змагань.
Примітка 1: Включаючи стрільбу лежачи на стартовій позиції та після повторного вкладання
пістолета в кобуру протягом виконання стрілецької вправи.
Примітка 2: Повторне вкладання в кобуру пістолета з вставленим магазином і пустим
патронником дозволено.
6.6.12 БЛИЗЬКИЙ ПОСТРІЛ
6.6.12.1 Підтверджений постріл в землю на відстані менше 2,8 метра від учасника визнається
небезпечним вчинком і тягне за собою дискваліфікацію зі змагань.
6.6.12.2 Після зупинки учасника необхідно відмітити позицію, з якої було зроблено постріл та
місце влучення.
6.6.12.3 Жодна особа не має права заходити на стрілецький майданчик, де сталося порушення,
протягом вимірювання відстані.
6.6.12.4 У випадку влучання пострілу в стійку, якщо суддя визначить, що куля (шріт) могла
влучити в землю ближче ніж 2,8 метра від стрільця, якби не була зупинена, або відхилена
стійкою, до учасника застосовується п. 6.6.12.1
Виключення: У випадках, якщо куля або шріт влучили в землю ближче, ніж 2,8 метра від
учасника внаслідок петардного пострілу, або в результаті стрільби по мішенях, які розташовані
на відстані ближче 2,8 метра, такі постріли не вважаються близькими та не тягнуть за собою
накладення санкцій.
6.6.13 КОНТЕЙНЕРИ ДЛЯ ЗАЛИШЕННЯ ЗБРОЇ
6.6.13.1 Постріл крізь, або всередину контейнера для зброї під час її відкладення або
залишення тягне за собою дискваліфікацію зі змагань.
6.6.13.2 Постріл крізь, або всередину контейнера для зброї коли в ньому знаходиться
підготовлена, відкладена або залишена зброя, тягне за собою дискваліфікацію зі змагань.
Визначення: Термін «постріл» означає, що учасник вистрілює метальний снаряд (наприклад,
кулю, картеч чи шріт) всередину контейнера для зброї, або крізь нього.
Примітка 1: Усі контейнери для зброї, які використовуються у вправах, повинні бути надійно
зафіксованими, щоб запобігти втраті контролю за положенням зброї під час її відкладення та
залишення.
Примітка 2: Усі контейнери для зброї повинні бути нахиленими по вертикалі таким чином, щоб
дульний зріз зброї був спрямована прямо вниз під час її відкладення чи залишення.
6.6.14 КІЛЬКА ОДИНИЦЬ ЗБРОЇ
6.6.14.1 Протягом виконання стрілецької вправи учасник має право одночасно переносити та
пересуватися з двома (2) одиницями зброї.
6.6.14.2 Під час перенесення двох одиниць зброї учаснику заборонено стріляти доти, доки
одна з них не буде безпечно відкладена (поміщена в кобуру – для пістолета).
6.6.14.3 Порушення цього правила призведе до дискваліфікації зі змагань.
Примітка: Дані правила безпеки застосовуються коли учасник одночасно тримає в руках та
пересувається з двома (2) одиницями зброї.
Виключення 1: Якщо довгоствольна зброя, яка була поміщена в контейнер для зброї,
перекриває огляд мішеней та заважає веденню стрільби по них, створюючи небезпечну
ситуацію, учаснику дозволяється пересунути зброю в безпечнішу позицію і після цього
продовжити стрільбу без застосування санкцій.
Виключення 2: Якщо можливість огляду мішеней та стрільби по них не може бути виправлена,
необхідно викликати Головного суддю або директора матчу для прийняття рішення про
оновлення стрілецької вправи.
Примітка: Якщо стрілецька вправа офіційно оновлена, вимагається її перестріл усіма
учасниками.

6.6.15 ВПРАВА, ЯКА ОХОПЛЮЄ ДЕКІЛЬКА СТРІЛЕЦЬКИХ МАЙДАНЧИКІВ
6.6.15.1 Протягом виконання стрілецької вправи, якою охоплюється декілька стрілецьких
майданчиків, учаснику забороняється виходити з одного майданчика та входити на інший з
пістолетом в руках або зарядженою довгоствольною зброєю.
6.6.15.2 Порушення цього правила призведе до дискваліфікації зі змагань.
Виключення: Якщо інакше не дозволено у письмовому брифінгу вправи.
6.6.16 ПОРУШЕННЯ ПРИ ПЕРЕСУВАННІ
6.6.16.1 Пересування під або над будь-якими стінами та декораціями суворо заборонене і
вважається порушенням правил безпеки.
6.6.16.2 Порушення цього правила призведе до дискваліфікації зі змагань.
Виключення: Якщо інакше не дозволено у письмовому брифінгу вправи.
6.6.17 ЗАРЯДЖЕНА ЗБРОЯ В РУКАХ
6.6.17.1 Учасник, запідозрений в утриманні зарядженої зброї, коли він не перебувє під
контролем з боку судді, може бути супроводжений до Зони безпеки для перевірки стану його
зброї.
6.6.17.2 Якщо зброя виявиться зарядженою, учасник підлягає дискваліфікації зі змагань.
Виключення: Виключенням є наперед заряджена під контролем судді рушниця.
6.6.18 ЗОНИ БЕЗПЕКИ
6.6.18.1 Зони Безпеки мають бути чітко відмічені відповідними знаками. Маніпуляції з
розрядженою зброєю та/або її демонстрація можуть здійснюватися виключно в Зонах Безпеки.
6.6.18.2 Заборонено тримати в руках та приносити в Зону безпеки заряджену зброю та
споряджені магазини.
6.6.18.3 Заборонено тримати в руках та приносити в Зону безпеки холості, чи бойові набої.
Виключення: В Зоні безпеки можна тримати в руках закриті, чи запечатані коробки
боєприпасів.
6.6.18.4 Порушення цього правила тягне за собою дискваліфікацію з матчу.

6.7 ДИСКВАЛІФІКАЦІЇ ЗА ПОВЕДІНКУ
6.7.1 НАЛЕЖНА ПОВЕДІНКА УЧАСНИКІВ
6.7.1.1 Всі учасники та глядачі повинні поводитися один з одним ввічливо та дотримуватися
правил спортивної етики.
6.7.1.2 На змаганнях заборонено вдягати одяг з будь-якими образливими або непристойними
логотипами, висловлюваннями чи зображеннями.
6.7.1.3 Захист очей та органів слуху є обов’язковим для всіх учасників, глядачів, персоналу
стрільбища протягом всієї події і особливо поблизу стрілецької вправи та безпосередньо на ній.
6.7.1.4 Недотримання швидкісних обмежень у місці проведення призведе до видалення
учасника з місця проведення змагань.
6.7.1.5 Якщо учасника буде видалено з місця проведення, йому буде призначено штраф «Не
Закінчив» для вправ, які залишилися невиконаними.
6.7.2 ВТРАТА ЗАХИСНОГО СПОРЯДЖЕННЯ
6.7.2.1 Якщо учасник умисно губить захисні окуляри чи навушники/беруші під час виконання
ним вправи, він повинен бути зупиненим за неспортивну поведінку.
6.7.2.2 Порушення цього правила тягне за собою дискваліфікацію учасника з матчу.
Виключення: Учасник, який протягом виконання вправи, неумисно втратив свої захисні
окуляри чи навушники/беруші, може негайно зупинитися з дотриманням правил безпеки та
повідомити судді про те, що сталося.
Примітка: Якщо необхідно, учасник має право на перестріл стрілецької вправи одразу, або в
кінці групи.

6.7.3 НЕСПОРТИВНА ПОВЕДІНКА
6.7.3.1 Визначається як поведінка, яка включає в себе, але не обмежується: обман, зміни в
мішенях до підрахунку результатів, зміни або фальсифікація залікових протоколів або даних
електронних облікових пристроїв, зміни в зброї для отримання переваги.
6.7.3.2 Порушення цього правила тягне за собою дискваліфікацію учасника з матчу.
6.7.4 ВНЕСЕННЯ ЗМІН В СТРІЛЕЦЬКУ ВПРАВУ
6.7.4.1 Цей різновид неспортивної поведінки включає в себе зміну розташування мішеней, або
внесення змін в мішену обстановку, штрафні мішені, перешкоди, бочки, стіни, столи,
контейнери для залишення зброї, штрафні лінії, кольорові мітки, баннери, дерева, кущі та
будь-що інше, що на думку офіційних осіб змагання призводить до отримання неправомірної
переваги.
6.7.4.2 Порушення цього правила тягне за собою дискваліфікацію учасника з матчу.
6.7.5 ПРОВОКУЮЧА ПОВЕДІНКА
6.7.5.1 Погрози, напади, демонстрація агресивних та ворожих намірів відносно будь-кого з
учасників, суддів, Головного судді, Директора матчу, персоналу матчу та персоналу стрільбища
забороняється.
6.7.5.2 Порушення цього правила тягне за собою дискваліфікацію учасника з матчу.
6.7.5.3 Дискваліфікація учасника за цих підстав означає негайне його видалення з місця
проведення змагань.
Примітка: Це також стосується усіх глядачів.
6.7.6 НАРКОТИКИ ТА АЛКОГОЛЬ
6.7.6.1 Учаснику заборонено вживати або перебувати під впливом алкоголю, наркотичних або
безрецептурних препаратів у місці проведення змагань.
6.7.6.2 Порушення цього правила тягне за собою дискваліфікацію учасника з матчу.
6.7.6.3 Дискваліфікація учасника за цих підстав означає негайне його видалення з місця
проведення змагань.
Примітка 1: Це також стосується усіх глядачів.
Примітка 2: Якщо виявиться, що внаслідок вживання призначених йому (рецептурних)
медичних препаратів стан учасника погіршився настільки, що може становить небезпеку,
виконання ним стрілецької вправи повинно бути припинене, результати вправи пораховані,
без дискваліфікації учасника з матчу.
Примітка 3: Учасник, за рішенням Директору матчу, може продовжити участь в змаганнях,
якщо його стан вважатиметься прийнятним для цього.
6.7.7 МЕДИЧНІ ВИМОГИ
6.7.7.1 Якщо офіційними особами змагання встановлено, що через медичні показники,
нестабільний стан, або травму, яка впливає на здатність безпечно продовжувати змагання,
продовження учасником змагання є небезпечним, або він може бути небезпечним для себе чи
оточуючих, виконання ним стрілецької вправи повинно бути припинене, результати вправи
пораховані, без дискваліфікації учасника з матчу.
6.7.7.2 Остаточне рішення знаходиться в прямій компетенції Директора матчу.
7.0 ОСКАРЖЕННЯ, ПРЕТНЕЗІЇ ТА АРБІТРАЖ
7.1 КАЛІБРУВАННЯ МЕТАЛЕВИХ МІШЕНЕЙ
7.1.1 Головний суддя повинен обрати конкретний вид патрону 9Х19 мм. та один або більше
пістолетів калібру 9Х19 мм. для їх використання в якості офіційних калібрувальних інструментів
уповноваженими на це суддями.
Примітка: Калібрувальний набій повинен бути фабричного виготовлення, бути спорядженим
кулею вагою 115-125 грейнів з швидкістю польоту від 335,3 до 350,5 м/с (1100-1150 футів на
секунду).

7.2 ПОЧАТКОВЕ КАЛІБРУВАННЯ
7.2.1 Початковий калібрувальний постріл по попперу потрібно здійснювати з найвіддаленішої
стрілецької позиції, з якої його можна вразити.
Примітка: При початковому калібруванні кожен поппер повинен бути відрегульований таким
чином, щоб падати від одного влучання в калібрувальну зону (кругла зона поппера)
калібрувальними набоєм та пістолетом.
7.3 ОСКАРЖЕННЯ КАЛІБРУВАННЯ ПОППЕРІВ
7.3.1 Якщо в процесі виконання стрілецької вправи поппер не падає від влучення, учасник має
три варіанти:
Варіант 1: Продовжити стрільбу в поппер допоки він не впаде. В цьому випадку ніякі інші
заходи не вживаються і результати вправи обліковуються як є.
Варіант 2: Поппер залишився стояти, але учасник не оскаржує його калібрування. В цьому
випадку ніякі інші заходи не вживаються і результати вправи обліковуються як є, а поппер,
який не впав зараховується як промах.
Варіант 3: Поппер залишився стояти і учасник оскаржує його калібрування. В цьому випадку
заборонено будь-кому торкатися поппера та заходити на прилеглу території, на якій він
розташовується. Якщо це правило буде порушене суддею, мішень зараховується як вражена
без будь-яких додаткових штрафів. Якщо це правило порушить учасник, або будь-яка інша
особа, мішень буде зарахована як промах з нарахуванням відповідного штрафу. Результати
вправи при цьому рахуються як є.
Примітка: Якщо поппер впав без стороннього втручання (наприклад, внаслідок пориву вітру)
до його калібрування, учаснику призначається перестріл.
7.4 ПЕРЕВІРКА КАЛІБРУВАННЯ
7.4.1 За відсутності будь-яких перешкод або проблем з механізмом мішені, Головний суддя
повинен здійснити перевірку калібрування поппера з стрілецької позиції, яка максимально
близька до тої позиції, з якої учасник не зміг вразити поппер.
7.4.2 Коли головний суддя проводить перевірку калібрування, в залежності від її результатів
відбуваються наступні дії:
Результат 1: калібрувальний постріл влучає у або під калібрувальну зону і поппер падає;
поппер визнається правильно відкаліброваним і учаснику зараховується промах.
Результат 2: калібрувальний постріл влучає в калібрувальну зону і поппер не падає;
калібровочний тест визнається невдалим і учаснику зараховується влучення. Після цього
поппер повинен бути відкалібрований наново.
Результат 3: калібрувальний постріл влучає над калібрувальною зоною і поппер не падає;
калібрувальний тест визнається невдалим і учаснику зараховується влучення. Після цього
поппер повинен бути відкалібрований наново.
Примітка: Якщо перший постріл судді-калібрувальника взагалі не влучає в поппер, він повинен
зробити інші постріли поки не настане Результат 1, 2 або 3 для завершення перевірки.
7.5 ПРЕТЕНЗІЇ ДО ПАДАЮЧИХ МЕТАЛЕВИХ ТАРІЛОК
7.5.1 Металеві падаючі тарілки не підлягають калібруванню.
7.5.2 Якщо падаюча металева тарілка, призначена для враження одиночним пострілом з
пістолету чи карабіну, внаслідок влучення повернулася або змістилася з початкового
положення але не впала, вона вважається враженою.
7.5.3 Всі падаючі металеві тарілки, визначенні для враження шротом з рушниці, повинні впасти
для заліку.
Примітка: Всі падаючі тарілки повинні мати чіткі лінії їх розташування для перевірки
правильності їх відновлення для учасників і для забезпечення можливості Судді визначити їх
враження під час процедури розгляду скарги.
7.6 ПЕРЕСТРІЛ
7.6.1 Перестріл може бути призначений та схвалений виключно Головним суддею чи
Директором матчу.

7.6.2 Головний суддя повинен бути негайно повідомлений до перестрілу будь-якої вправи
незалежно від його причини.
7.6.3 За потреби перестрілу, учасник може вибрати перестріл вправи одразу, чи зміститися на
кінець своєї групи.
7.6.4 Якщо перестріл призначається після того, як учасник залишив вправу без претензій,
перестріл відбувається тоді, коли це вирішить Головний суддя, або Директор Матчу.
7.7 ПОЛОМКА ОБЛАДНАННЯ СТРІЛЬБИЩА
7.7.1 Якщо мішень впала або спрацювала не внаслідок влучання (наприклад, від пориву вітру)
після стартового сигналу, суддя повинен зупинити учасника одразу після виявлення поломки
обладнання.
7.7.2 Після відновлення роботи обладнання учаснику призначається перестріл.
7.7.3 Поломка обладнання включає також поломку стрілецького таймера.
7.7.4 Якщо в будь-який час до оприлюднення остаточних результатів змагання буде
встановлено, що стрілецький таймер з будь-якої причини не зміг правильно зафіксувати
останній постріл, або якщо час виконання вправи буде визнаний нереальним або/та
неможливим, учаснику призначається перестріл вправи, а в разі його відмови вправа
вважається не виконаною (Did not Finish).
Примітка 1: За потреби перестрілу, учасник може вибрати перестріл вправи одразу, чи
зміститися на кінець своєї групи.
Примітка 2: Якщо перестріл призначається після того, як учасник залишив вправу без
претензій, перестріл відбувається тоді, коли це вирішить Головний суддя, або Директор Матчу.
7.8 ВТРАТА ЗАХИСНОГО СПОРЯДЖЕННЯ
7.8.1 Учасник, який протягом виконання вправи, неумисно втратив свої захисні окуляри чи
навушники/беруші, може негайно зупинитися з дотриманням правил безпеки та повідомити
судді про причини зупинки.
7.8.2 Учасник може вибрати перестріл вправи одразу, чи зміститися на кінець своєї групи.
Примітка: Учасник, який умисно губить захисні окуляри чи навушники/беруші під час
виконання ним вправи, повинен бути зупиненим,його дії визнаються неспортивною
поведінкою та тягнуть за собою дискваліфікацію матчу.
7.9 НЕВІДНОВЛЕНІ МІШЕНІ
7.9.1 Якщо одна або декілька мішеней після попереднього учасника не були належно
відновлені, або якщо злетіли заклейки, які були наклеєні після попереднього учасника, суддя
повинен визначитися, чи можливий в цій ситуації правильний підрахунок результатів.
7.9.2 Якщо буде виявлено зайві влучення, або неможливо визначити, які влучення належать
учаснику, потрібно призначити перестріл.
7.9.3 Учасник може вибрати перестріл вправи одразу, чи зміститися на кінець своєї групи.
7.10 ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ, ПРЕТЕНЗІЇ ТА АРБІТРАЖУ
7.10.1 Призначення штрафів та застосування правил здійснюється суддею, що призначений на
вправу.
7.10.2 Якщо учасник не погоджується та оспорює рішення судді, для прийняття остаточного
рішення необхідно викликати Головного суддю або Директора матчу.
Примітка: Порушення правил безпеки не підлягає оскарження чи арбітражу.
7.10.3 В разі оскарження лише скаржник може бути присутнім під час прийняття рішення по
його скарзі. Якщо скаржником є юніор, при розгляді скарги може бути присутній один його
представник.
Примітка: Розгляд скарги учасника не повинен проводитися публічно чи в присутності інших
учасників.
7.10.4 Не є підставою для заперечення порушення правил безпеки те, що суддя не зупинив
учасника негайно під час виконання стрілецької вправи.
7.10.5 Всі рішення про дискваліфікацію повинні прийматися тільки Головним суддею, або
Директором матчу.

7.10.6 Будь-яке рішення про відкликання дискваліфікації повинно прийматися Головним
суддею та Директором матчу спільно.
8.0 КОБУРИ ТА РЕМЕНІ
8.1 ВИМОГИ ДО КОБУР
8.1.1 Кобури повинні бути призначені для повсякденного носіння з боку сильної руки і повинні
безпечно утримувати зброю під час енергійного руху.
8.1.2 Матеріал кобури повинен повністю закривати спусковий гачок пістолетів.
8.1.3 Пояс, на якому розташована кобура, повинен знаходитися на рівні талії.
8.1.4 Тактичні настегнові кобури дозволені, але вони повинні бути надійно закріпленими на
рівні пояса.
8.1.5 Відповідно до вимог безпеки, наплічні кобури, внутрішньо поясні кобури, кобури
прихованого типу, кобури перехресного виймання та подібні до них заборонені.
8.2 ВИМОГИ ДО РЕМЕНІВ
8.2.1 У змаганнях 3GN дозволяється використання ременів для зброї, якщо письмовим
брифінгом вправи вимагається використання ременя для її виконання.
8.2.2 Вся зброя розташована на учаснику на ремені до стартового сигналу повинна бути
розряджена, патронник пустий, затвор закритий, курок спущений, підствольний магазин
пустий, від’ємний магазин від’єднаний.
8.2.3 Як тільки зброя на ремені заряджена, використана та/або застосована протягом
виконання стрілецької вправи, вона повинна бути відкладена в призначений контейнер та/або
повторно використана без взяття її на ремінь.
9.0 БОЄПРИПАСИ
9.1 ВИМОГИ ДО ПІСТОЛЕТНИХ ТА КАРАБІННИХ БОЄПРИПАСІВ
9.1.1 Пістолетні та карабінні боєприпаси повинні вистрілювати тільки один снаряд.
9.1.1.1 Порушення цього правила визнається неспортивною поведінкою і тягне за собою
дискваліфікацію зі змагань.
9.1.2
Трасуючі,
запалювальні,
бронебійні
набої,
а
також
набої
зі
сталевим/вольфрамовим/композитним сердечником не дозволені і заборонені для стрільби
по металевих мішенях.
Примітка: Якщо мішень пошкоджена чи зруйнована внаслідок влучення, з учасника може бути
стягнута компенсація, або може вимагатися заміна пошкодженої мішені.
9.1.3 Мінімальний калібр набоїв для пістолета - 9х19 мм.
9.1.4 Мінімальний калібр набоїв для карабіна - .223Rem.
9.2 ВИМОГИ ДО БОЄПРИПАСІВ ДЛЯ РУШНИЦІ
9.2.1 Набої для рушниці можуть бути тільки 12-го або 20-го калібрів
9.2.2 Шріт повинен бути свинцевим та мати розмір №5 (3,05 мм.) і менше.
9.2.3 Куля повинна бути свинцевою та важити 42,5 грами і менше.
9.2.4 Розмір картечі повинен бути 00 (8,38 мм.), 000 (9,14 мм.) або №4 (6,1 мм.).
Примітка: Використання сталевого шроту для враження металевих мішеней визнається
порушенням правил безпеки та тягне за собою дискваліфікацію зі змагань.
10.0 ЗБРОЯ
10.1 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗБРОЇ
Для цілей цього розділу до характеристик зброї входить певний калібр, ствольна коробка,
ствол/ложе, приклад, прицільні ситсеми та додаткове навісне обладнання.
10.2 ЗАРЯДЖЕНА ЗБРОЯ
10.2.1 Визначається як наявність будь-якого повністю та/або частково зарядженого набою до
магазину, який є внутрішньою складовою частиною або від’ємною частиною зброї і утримує,
запускає, або активує механізм подачі набоїв або його частину до стартового сигналу.

Приклад: Лоток подачі набоїв/магазин рушниці, затвор/затворна рама і магазин карабіну або
пістолетний завтор/магазин.
10.3 ЗБРОЯ УЧАСНИКА
10.3.1 Вся зброя учасника повинна бути безпечною і знаходитися у справному стані. Судді, в
будь який час вправі вимагати перевірки зброї учасника та встановленого на неї обладнання на
предмет безпечного функціонування. Якщо суддя оголошує оглянуту зброю несправною або
небезпечною, вона повинна бути знята із змагань допоки її ремонт або заміна не задовольнить
Головного суддю, Директора матчу, або призначену ними особу.
10.3.2 Протягом змагання повинна використовуватися зброя однакової системи. Це правило
стосується кожного виду зброї учасників, який використовується у змаганнях. Внесення
неправомірних змін включає в себе, але не обмежується: зміною калібру, довжини ствола,
довжини під ствольного магазину рушниці, прицільної системи, або типу прикладу/ложе.
Примітка: Заміна дульних звужень (чоків) рушниці дозволена.
10.3.3 Якщо протягом змагання зброя учасника вийшла з ладу, учасник може її замінити іншою
такої ж або інакшої моделі, калібру та прицільної системи або позичити аналогічну зброю.
10.3.4 Заміна зброї повинна бути схвалена Головним суддею, Директором матчу чи
призначеною ними особою.
10.4 УДАРНО-СПУСКОВІ МЕХАНІЗМИ ЗДВОЄНОЇ ДІЇ
10.4.1 Ударно-спускові механізми, які мають режим здвоєної дії – перший постріл відбувається
під час натискання на спусковий гачок, другий під час його відпускання, - заборонені у
змаганнях 3GN.
10.4.2 Учасник, який використовує УСМ здвоєної дії під час виконання стрілецької вправи,
повинен бути зупинений за неспортивну поведінку.
10.4.3 Порушення цього правила тягне за собою дискваліфікацію зі змагань.
Виключення: Якщо режим здвоєної дії в УСМ може бути відключений або деактивований на
весь час змагань, офіційні особи змагання можуть дозволити його використання після
демонстрації його безпечної роботи.
10.5 ГЛУШНИКИ
10.5.1 Глушники дозволені у всіх Абсолютних Дивізіонах.
10.5.2 Глушники дозволені тільки для карабінів та гвинтівок.
10.5.3 Якщо стрілецький таймера на вправі не зміг зафіксувати правильно останній постріл
через використання глушника, учасник повинен зняти його до кінця змагання та перестріляти
цю вправу.
10.5.4 Учасник може перестріляти вправи одразу, чи зміститися на кінець своєї групи.
10.6 ПОЛОМКА ЗБРОЇ
10.6.1 У випадку, якщо суддя помітить, чи запідозрить поломку зброї учасника, або проблеми з
його набоями, він може дозволити учаснику безпечно відкласти його зброю за потреби.
Виключення: У випадку підозри петардного пострілу, суддя зобов’язаний зупинити учасника з
огляду на безпеку.
10.6.2 Якщо учасник намагається використовувати небезпечну зброю та набої, суддя зупиняє
учасника для забезпечення безпеки на стрілецькій вправі.
10.6.3 Суддя супроводжує учасника в зону безпеки, де проводить огляд зброї та набоїв.
Приклад: петардний заряд, засмічення, зламані частини, тощо.
10.6.4 Якщо суддя виявляє докази, які підтверджують його підозри, учасник не має права на
перестріл, але повинен вирішити проблему. Час виконання вправи визначається за останнім
зафіксованим пострілом а результати виконання вправи обчислюються як є, включаючи усі
штрафи за промахи та необстріли.
10.6.5 Якщо суддя встановлює, що його підозри не підтвердилися. Учаснику призначається
перестріл. Учасник може вибрати перестріл вправи одразу, чи зміститися на кінець своєї групи.

11.0 ОСОБЛИВІ ПОГОДНІ ПРАВИЛА
11.1 ОГОЛОШЕННЯ ОСОБЛИВИХ ПОГОДНИХ ПРАВИЛ
11.1.1 У випадку погіршення погодних умов під час матчу або прогнозу їх погіршення, Головний
суддя та Директор матчу можуть, на власний розсуд, оголосити Особливі погодні правила.
Приклад: Заходи, що вживаються для забезпечення успішного проведення змагань під час
періодів злив, вітру або штормових умов, які можуть вплинути на функціонування мішеней,
стан декорацій та реквізиту вправ, стан покриття стрільбища та правильність підрахунку
результатів.
11.2 ТРИВАЛІСТЬ ДІЇ ОСОБЛИВИХ ПОГОДНИХ ПРАВИЛ
11.2.1 Після оголошення особливих погодних правил, вони повинні залишатися чинними до
оголошення остаточних результатів змагань і закінчення матчу.
11.2.2 Особливі погодні правила є обов'язковими, навіть якщо очікуваного погіршення погоди
не відбулося ні у цей, ні у інші дні.
11.3 ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ПРИ ОСОБЛИВИХ ПОГОДНИХ ПРАВИЛАХ
Включає, але не обмежується:
11.3.1 Зупинка стрільби на час блискавки.
11.3.2 Накриття паперових мішеней пакетами для захисту від вологи, втрати або зсування
заклейок.
11.3.3 Додавання інертних матеріалів на стрілецькі майданчики для запобігання небезпечному
стану покриття стрільбища.
11.3.4 Використання гумових стрічок, затискачів або інших пристроїв для надійного кріплення
падаючих металевих та керамічних мішеней.
11.4 ПЕРЕСТРІЛ ТА ПОЛОМКА ОБЛАДНАННЯ
11.4.1 Для попперів, інших підвісних мішеней, падаючих металевих мішеней або крихких
мішеней, відповідно до особливих погодних правил, застосовуються наступні умови
призначення перестрілів через несправність обладнання.
Варіант 1: Якщо будь-які мішені були здуті вітром, впали або будь-яким іншим чином були
зрушені з свого місця з причин, пов’язаних з погодою, до того, як суддя подав таймером сигнал
початку стрілецької вправи, він повинен зупинити учасника, забезпечити безпеку на вправі,
відновити мішені та заново розпочати виконання вправи.
Варіант 2: Якщо будь-які мішені були здуті вітром, впали або будь-яким іншим чином були
зрушені з свого місця з причин, пов'язаних з погодою, після того, як суддя подав таймером
сигнал початку стрілецької вправи, стрілець повинен продовжити виконання вправи, але
зобов’язаний зробити принаймні один постріл у таку мішень або її стійку з відповідної цьому
типу мішені зброї.
11.4.2 Невиконання учасником вимог правила 11.4.1 варіант 2 тягне за собою призначення
штрафів за необстріл та промах.
12.0 КЛАСИФІКАЦІЯ ТА НАГОРОДЖЕННЯ
12.1 ПОЧАТКОВА КЛАСИФІКАЦІЯ
12.1.1 Початкова класифікація стрільця визначається після відстрілу та завантаження чотирьох
(4) дійсних класифікаційних вправ 3GN.
12.1.2 Після початкової класифікації для визначення нового класифікаційного рівня стрільця
використовується чотири (4) найкращих результати з шести (6) останніх.
Примітка 1: Саме завдяки цьому методу стрілець підвищуватиме свій класифікаційний рівень.
Примітка 2: Досягнутий стрільцем класифікаційний рівень та його найвищий відсоток,
залишатимуться в якості орієнтира і не будуть знижуватися або змінюватися з поточним
відсотком.
Примітка 3: Поточний відсоток може і буде коливатися на основі останніх середніх результатів
класифікаційних вправ.

Примітка 4: Всі завантажувані результати виконання класифікаційних вправ 3GN повинні бути
правильно пораховані у відповідності до письмових брифінгів вправ і завантажені до
правильної дисципліни для їх підрахунку.
12.2 КЛАСИФІКАЦІЯ
100-95% - професіонали (professional): PRO,
94,99-85% - напів-професіонали (semi-pro): SPro,
84,99-75% - експерти (expert): Ex,
74,99-60% - влучні стрільці (high marksmen): HMK,
59,99-40% - стрільці (marksmen): MM,
39,99-1% - аматори (amateur).
12.3 КЛАСИФІКАЦІЙНІ ПОЗНАЧКИ
P (PENDING) – ОЧІКУЄ. Результат є на 15 і більше відсотків вищим за поточний класифікаційний
рівень стрільця. В цьому випадку результат підлягає адміністративній перевірці. Якщо він її
пройде, то буде прийнятий.
L (LOW) – НИЗЬКИЙ. Результат є на 5 і менше відсотків вищим за поточний класифікаційний
рівень стрільця. В цьому випадку результат не буде прийнятий.
D (DUPLICATE) – ДУБЛІКАТ. Два результати виконання однієї класифікаційної вправи серед
останніх шести класифікаційних вправ. В цьому випадку приймається тільки кращий результат.
E (EXPIRED) – ПРОСТРОЧЕНИЙ. Результат не належить жодній з шести останніх завантажених
класифікаційних вправ. В цьому випадку результат не буде прийнятий.
I (INVALID) – НЕДІЙСНИЙ. Результат є одним із двох (2) найнижчих серед останніх внесених
результатів (за виключенням результатів з позначкою L (LOW)). В цьому випадку результат не
буде прийнятий.
V (VALID) – ДІЙСНИЙ. Результат є одним із чотирьох (4) найвищих серед останніх шести (6)
внесених. В цьому випадку результат буде прийнятий.
12.4 НОВІ КЛАСИФІКАЦІЙНІ СТАНДАРТИ
12.4.1 За основу визначення 100 відсоткового стандарту класифікаційної вправи на поточний
календарний рік приймається усереднений результат з п'яти (5) найнижчих опублікованих
дійсних результатів.
12.4.2 Для визначення нового 100 відсоткового стандарту класифікаційної вправи потрібно
щонайменше п'ятдесят (50) завантажених результатів для усереднення п'яти (5) найменших з
них.
12.5 ЩОРІЧНИЙ ПЕРЕГЛЯД СТАНДАРТІВ
12.5.1 Перевірка та перегляд класифікаційних стандартів буде відбуватися щорічно. За
потреби, переглянутий 100 відсотковий стандарт буде визначено з п'яти (5) найнижчих
опублікованих результатів, які перевищують стандарт попереднього календарного року.
12.5.2 Після щорічного оновлення класифікаційного стандарту, всі учасники з дійсними
результатами отримають новий класифікаційний відсоток на основі оновленого стандарту.
Примітка: Попередня класифікація та отриманий учасником найвищий відсоток,
залишатимуться в якості орієнтира і не будуть знижуватися або змінюватися із поточним
відсотком.
12.6 КЛАСИФІКАЦІЙНИЙ ЗБІР
12.6.1 За завантаження та публікацію результату класифікаційної вправи до класифікаційної
системи 3GN стягується збір в розмірі 1$ з чинного члена 3GN.
12.6.2 Учасник може перестрілювати класифікаційні вправи за рішенням Клуба-організатора,
але з нього може стягуватися збір в розмірі 1$ за кожну спробу.
12.6.3 3GN отримує лише збір в розмірі 1$ за кожен завантажений результат, а всі додаткові
збори за повторні спроби залишаються Клубу-оранізатору.
Примітка 1: Всі завантажувані результати виконання класифікаційних вправ 3GN повинні бути
пораховані у відповідністю з цими правилами.

Примітка 2: Всі завантажувані результати виконання класифікаційних вправ 3GN повинні бути
правильно пораховані у відповідності до письмових брифінгів вправ і завантажені до
правильної дисципліни для їх підрахунку.
12.7 КАРАБІНИ ПІСТОЛЕТНИХ КАЛІБРІВ ТА КІЛЬЦЕВОГО ЗАПАЛЕННЯ
12.7.1 Ці карабіни можуть використовуватися тільки у Мультиганних класифікаційних вправах,
якщо їх використання вимагається письмовим брифінгом вправи.
12.7.2 Карабіни повинні відповідати всім вимогам брифінгів вправ до карабінів пістолетного
калібру до початку стрільби по будь-яких законних мішенях. В разі відсутності вимог до
карабінів пістолетного калібру, потрібно дотримуватися вимог щодо карабінів.
12.7.3 Повинні виконуватися усі вимоги про обов’язкові перезаряджання та використання
сильної/слабкої рук.
Примітка 1: Визначення і вимоги щодо сильної та слабкої сторін викладені в п. 2.13 парвил.
Примітка 2: У Мультиганних класифікаційних вправах з карабіна можна вражати всі паперові та
металеві мішені.
Примітка 3: Всі керамічні тарілки та руйновані мішені повинні вражатися тільки шротом з
рущниці.
12.8 КЛАСИФІКАЦІЙНІ ВПРАВИ ДЛЯ ОДНОГО ВИДУ ЗБРОЇ ТА МУЛЬТИГАНУ
12.8.1 Класифікаційні вправи для одного виду зброї можуть використовуватися в мультиганних
змаганнях при умові, що вони будуть правильно пораховані у відповідності з письмовим
брифінгом вправи та завантажені до правильної дисципліни, як індивідуальний результат, чи
подія.
12.8.2 Враховуючи відмінності у підрахунку результатів враження паперових мішеней,
Примітка: Всі завантажувані результати виконання класифікаційних вправ 3GN повинні бути
правильно пораховані у відповідності до письмових брифінгів вправ і завантажені до
правильної дисципліни для їх підрахунку.
12.9 НАГОРОДЖЕННЯ
Учасники, які вибороли право на отримання нагород та призів у дивізіонах, категоріях та
класифікаціях, повинні дотримуватися положень цього розділу на санкціонованих змаганнях
3GN державного, регіонального або національного рівня.
12.9.1 ВИЗНАННЯ ДИВІЗІОНУ
12.9.1.1 Мінімальна кількість учасників для визнання дивізіону відкритим – 1 учасник.
12.9.1.2 Мінімальна кількість учасників в будь-якому дивізіоні для вручення приза чи
пам’ятного знаку – 3 учасники.
12.9.1.3 Мінімальна кількість учасників в будь-якому дивізіоні для нагородження переможців
та призерів на п’єдесталі – 5 учасників.
12.9.2 ПЕРЕМОЖЦІ В ДИВІЗІОНАХ
12.9.2.1 Переможці в дивізіонах оголошуються від найменш чисельного до найбільш
чисельного за кількістю учасників дивізіону.
12.9.3 КАТЕГОРІЇ
12.9.3.1 Юніор (17 років та молодше)
Визначення: Юніор визначається як будь-який учасник, якому виповнилося 17 років або менше
на 01 січня поточного календарного року.
Примітка: Всі учасники, які відповідають статусу юніора, зберігають статус на протязі всього
року.
12.9.3.2 Леді (жіночу стать вказано в свідоцтві про народження)
Приклад: якщо учасник, який відповідає вимогам, закінчує з результатом 72% від чемпіона
Практичного Дивізіону, а інший учасник, який відповідає вимогам закінчує з 86% від чемпіона
Серійного дивізіону, учасник з Серійного дивізіону буде обраний для всіх індивідуальних
категорій нагород.

Примітка: В категоріях нагороджуються учасники, які відповідають вимогам та які закінчують
змагання з найвищим відсотком від переможців у відповідних дивізіонах.
12.9.4 П’ЄДЕСТАЛ ПЕРЕМОЖЦІВ
12.9.4.1 Переможці та призери в дивізіонах оголошуються від найменш чисельного до
найбільш чисельного за кількістю учасників дивізіону.
12.9.4.2 Після оголошення переможців в дивізіонах, повідомляються поіменні результати
решти учасників по порядку і від найменш чисельного до найбільш чисельного за кількістю
учасників дивізіону.
12.9.4.3 Піднятися на п’єдестал може тільки особисто переможець/призер.
Виключення 1: Учасник має право уповноважити іншу особу піднятися на п’єдестал в разі його
відсутності.
Виключення 2: Представник може піднятися на п’єдестал тільки з посвідченням учасника, який
його уповноважив.
13.0 ПРАВИЛА ДЛЯ ОДИНОЧНОГО ВИДУ ЗБРОЇ ТА ПІДРАХУНОК РЕЗУЛЬТАТІВ
13.1 ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ДЛЯ ОДИНОЧНОГО ВИДУ ЗБРОЇ
13.1.1 Для усіх дисциплін одиночного виду зброї застосовуються усі чинні правила безпеки, а
також правила нарахування процедур і штрафів Мультигану.
13.1.2 Для усіх дисциплін одиночного виду зброї не застосовуються правила Мультигану про
облік влучень в паперові мішені, залишення та відкладення зброї.
13.2 ОБЛІК ВЛУЧЕНЬ В ПАПЕРОВІ МІШЕНІ В ОДИНОЧНОМУ ВИДІ ЗБРОЇ
13.2.1 Усі залікові паперові мішені 3GN можуть вражатися з карабіну, пістолета та кулею з
рушниці. Усі залікові паперові мішені 3GN повинні мати мінімум два залікових влучення. При
наявності більше, ніж двох влучень, до результату учасника зараховуються два найкращих.
Пробоїни від влучень повинні торкатися, або перебивати перфорацію на мішені для
визначення влучення чи промаху.
Виключення: Для заліку кульового влучення з рушниці паперова мішень повинна мати одне
влучення будь-де всередині перфорованих меж мішені. Пробоїни від влучень повинні
торкатися, або перебивати перфорацію на мішені для визначення влучення чи промаху.
13.2.2 За усі влучення всередині будь-якої 10-ти сантиметрової залікової зони нараховується
бонус у вигляді віднімання 0,25 секунди за кожне влучення від загального чистого часу
виконання вправи.
13.2.3 Усі влучення всередині 20-ти сантиметрової залікової зони рахуються як «нуль» (0), і не
вважаються бонусними чи штрафними.
13.2.4 Усі влучення за межами 10-ти та 20-ти сантиметрових залікових зон, але в перфорованих
межах решти мішені рахуються як штрафні з додаванням 0,5 секунди за кожне таке влучення
до чистого часу виконання вправи.
14.0 ДИВІЗІОНИ ОДИНОЧНИХ ВИДІВ ЗБРОЇ
14.1 ОДИНОЧНИЙ ПІСТОЛЕТ
Офіційно визнаний дивізіон для одиночних змагань з пістолетом.
Примітка 1: Мітка для усіх одиночних дивізіонів пістолету ХХХ-Р
Примітка 2: Обмеження використання глушників див. пункт правил 10.5
14.1.1 АБСОЛЮТНИЙ ПІСТОЛЕТ (UNLIMITED PISTOL) – UN-P (див. 17.1.1)
14.1.2 ПРАКТИЧНИЙ ПІСТОЛЕТ (PRACTICAL PISTOL) – P-P (див. 17.3.1)
14.1.3 СЕРІЙНИЙ ПІСТОЛЕТ (FACTORY PISTOL) – FA-P (див. 17.4.1)
14.1.4 ПОТУЖНИЙ ПІСТОЛЕТ (HEAVY PISTOL) – HV-P (див. 17.5.1)
14.1.5 АБСОЛЮТНИЙ КАРАБІН ПІСТОЛЕТНОГО КАЛІБРУ (UNLIMITED PISTOL CALIBER CARBINE) –
UPC-P (див. 17.6.2)
14.1.6 ПРАКТИЧНИЙ КАРАБІН ПІСТОЛЕТНОГО КАЛІБРУ (PRACTICAL PISTOL CALIBER CARBINE) –
PPC-P (див. 17.7.2)
14.1.7 АБСОЛЮТНИЙ МІНІ-ПІСТОЛЕТ (UNLIMITED RIMFIRE PISTOL) – UN22-P (див. 17.8.1)
14.1.8 СЕРІЙНИЙ МІНІ-ПІСТОЛЕТ (FACTORY RIMFIRE PISTOL) – FA22-P (див. 17.10.1)

14.1.9 ПРАКТИЧНИЙ МІНІ-КРАБІН (PRACTICAL RIMFIRE CARBINE) – PRC-P (див. 17.9.2)
14.2 ОДИНОЧНИЙ КАРАБІН
Офіційно визнаний дивізіон для одиночних змагань з карабіном.
Примітка 1: Мітка для усіх одиночних дивізіонів карабіну ХХХ-R
Примітка 2: Обмеження використання глушників див. пункт правил 10.5
14.2.1 АБСОЛЮТНИЙ КАРАБІН (UNLIMITED RIFLE) – UN-R (див. 17.1.2)
14.2.2 ПРАКТИЧНИЙ КАРАБІН (PRACTICAL RIFLE) – P-R (див. 17.3.2)
14.2.3 СЕРІЙНИЙ КАРАБІН (FACTORY RIFLE) – FA-R (див. 17.4.2)
14.2.4 ПОТУЖНИЙ КАРАБІН (HEAVY RIFLE) – HV-R (див. 17.5.2)
14.3 ОДИНОЧНА РУШНИЦЯ
Офіційно визнаний дивізіон для одиночних змагань з рушницею.
Примітка 1: Мітка для усіх одиночних дивізіонів рушниці ХХХ-S
Примітка 2: Обмеження використання глушників див. пункт правил 10.5
14.3.1 АБСОЛЮТНА РУШНИЦЯ (UNLIMITED SHOTGUN) – UN-S (див. 17.1.3)
14.3.2 ПРАКТИЧНА РУШНИЦЯ (PRACTICAL SHOTGUN) – P-S (див. 17.3.3.)
14.3.3 СЕРІЙНА РУШНИЦЯ (FACTORY SHOTGUN) – FA-S (див. 17.4.2)
14.3.4 ПОТУЖНА РУШНИЦЯ (HEAVY SHOTGUN) – HV-S (див. 17.5.3)
15.0 ПРАВИЛА ДАЛЬНІХ ДИСТАНЦІЙ ТА ПІДРАХУНОК РЕЗУЛЬТАТІВ
15.1 ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ДАЛЬНІХ ДИСТАНЦІЙ
15.1.1 Для усіх змагань дальніх дистанцій застосовуються усі чинні правила безпеки, а також
правила нарахування процедур і штрафів Мультигану.
15.1.2 Для усіх змагань дальніх дистанцій не застосовуються правила Мультигану про облік
влучень в паперові мішені, залишення та відкладення зброї.
Виключення: Підказки можуть бути дозволені під час командних змагань з 3GN.
15.2 ПІДРАХУНОК РЕЗУЛЬТАТІВ НА ЗАЛІКОВИХ ПАПЕРОВИХ МІШЕНЯХ
15.2.1 Усі залікові паперові мішені 3GN можуть вражатися з карабіну або пістолета відповідно
до вказівок письмового брифінгу вправи.
15.2.2 Усі залікові паперові мішені 3GN повинні мати мінімум два залікових влучення. При
наявності більше, ніж двох влучень, до результату учасника зараховуються два найкращих.
Пробоїни від влучень повинні торкатися, або перебивати перфорацію на мішені для
визначення влучення чи промаху.
15.2.3 За усі влучення всередині будь-якої 10-ти сантиметрової залікової зони нараховується
бонус у вигляді віднімання 0,25 секунди за кожне влучення від загального чистого часу
виконання вправи.
15.2.4 Усі влучення всередині 20-ти сантиметрової залікової зони рахуються як «нуль» (0), і не
вважаються бонусними чи штрафними.
15.2.5 Усі влучення за межами 10-ти та 20-ти сантиметрових залікових зон, але в перфорованих
межах решти мішені рахуються як штрафні з додаванням 0,5 секунди за кожне таке влучення
до чистого часу виконання вправи.
15.3 ПІДРАХУНОК РЕЗУЛЬТАТІВ НА ШТРАФНИХ ПАПЕРОВИХ МІШЕНЯХ
15.3.1 За влучення в штрафну мішень нараховується додаткових 15 штрафних секунд. Це
правило застосовується тільки у змагання з дальніх дистанцій.
Примітка: За враження штрафної мішені може бути нарахований тільки один штраф. Це
правило застосовується тільки у змагання з дальніх дистанцій.
15.4 ПІДРАХУНОК РЕЗУЛЬТАТІВ НА МЕТАЛЕВИХ МІШЕНЯХ З ПІСТОЛЕТУ
15.4.1 Всі металеві мішені для пістолета для заліку влучення повинні впасти внаслідок влучення
або мати візуальну індикацію влучення або про влучення повинно бути оголошено суддею.
15.4.2 За промахи та необстріли призначається штраф у вигляді додаткових 15 штрафних
секунд за кожну таку мішень.

Примітка: Додаткові штрафи за необстріл не призначаються.

15.5 ПІДРАХУНОК РЕЗУЛЬТАТІВ НА МІШЕНЯХ ПІДВИЩЕНОЇ ОЦІНКИ
15.5.2 Всі мішені підвищеної оцінки для заліку влучення повинні впасти внаслідок влучення або
мати візуальну індикацію влучення або про влучення повинно бути оголошено суддею.
15.5.3 За промахи та необстріли призначається штраф у вигляді додаткових 30 штрафних
секунд за кожну таку мішень.
Примітка: Додаткові штрафи за необстріл не призначаються.
15.6 ПІДРАХУНОК РЕЗУЛЬТАТІВ НА БОНУСНИХ МІШЕНЯХ
15.6.1 Всі бонусні мішені для заліку влучення повинні впасти внаслідок влучення або мати
візуальну індикацію влучення або про влучення повинно бути оголошено суддею.
15.6.2 Усі бонусні мішені враховуються виключно як бонусні, а вартість влучення в них повинна
бути визначена письмовим брифінгом вправи та додана до чистого часу виконання вправи.
15.6.3 Всі бонусні мішені не є обов’язковими для враження.
16.0 ДИВІЗІОНИ ДАЛЬНІХ ДИСТАНЦІЙ
Офіційно визнані в 3GN дивізіони тільки для змагань з дальніх дистанцій.
Примітка 1: Мітка для усіх дивізіонів дальніх дистанцій ХХХ-LR
Примітка 2: Обмеження використання глушників див. пункт правил 10.5
Примітка 3: Всі учасники в дивізіонах болтових карабінів (XBG та PBG) повинні тримати затвори
повністю відкритими під час пересування або зміни стрілецьких позицій.
Примітка 4: Всі учасники в дивізіонах напівавтоматичних карабінів (UN-LR, P308, P223) повинні
ставити карабін на запобіжник під час пересування або зміни стрілецьких позицій.
Примітка 5: Заборонено розміщення на вправі будь-якого спорядження, обладнання,
магазинів чи набоїв. Все спорядження, яке використовує учасник, на момент подачі стартового
сигналу повинно знаходитися на ньому та у нього.
16.1. АБСОЛЮТНИЙ ДИВІЗІОН ДД (UNLIMITED LR DIVISION) - UN-LR
16.1.1 АБСОЛЮТНИЙ ПІСТОЛЕТ ДД (UNLIMITED LR PISTOL) (Див. 17.1.1)
16.1.2 АБСОЛЮТНИЙ КАРАБІН ДД (UNLIMITED LR RIFLE) (Див. 17.1.2)
Примітка: Спеціальне виключення для АБСОЛЮТНОГО КАРАБІНУ ДД в доповнення до пункту
17.1.2 цих правил виключно для змагань з Дальніх дистанцій.
16.1.2.1 Нема обмеження на встановлене на зброю обладнання та калібр.
16.1.2.2 Знаряддя для підтримки карабіну (тобто сошки, стрілецькі мішки тощо) можуть
встановлюватися, використовуватися, прибиратися та зніматися протягом змагання.
16.2 ПРАКТИЧНИЙ ДИВІЗІОН 308 ДД (PRACTICAL 308 LR DIVISION) - P308-LR
16.2.1 ПРАКТИЧНИЙ ПІСТОЛЕТ 308 ДД (PRACTICAL 308 LR PISTOL) (Див. 17.2.1)
16.2.2 ПРАКТИЧНИЙ КАРАБІН 308 ДД (PRACTICAL 308 LR RIFLE) (Див. 17.2.2)
Примітка: Спеціальне виключення для ПРАКТИЧНОГО КАРАБІНУ 308 ДД в доповнення до
пункту 17.2.2 цих правил виключно для змагань з Дальніх дистанцій.
16.2.2.1 Для змагань з дальніх дистанцій в цьому дивізіоні дозволені тільки карабіни калібру
.308.
16.2.2.2 Нема обмеження на встановлене на зброю обладнання.
16.2.2.3 Знаряддя для підтримки карабіну (тобто сошки, стрілецькі мішки тощо) можуть
встановлюватися, використовуватися, прибиратися та зніматися протягом змагання.
16.3 ПРАКТИЧНИЙ ДИВІЗІОН 223 ДД (PRACTICAL 223 LR DIVISION) - P223-LR
16.3.1 ПРАКТИЧНИЙ ПІСТОЛЕТ 223 ДД (PRACTICAL 223 LR PISTOL) (Див. 17.3.1)
16.3.2 ПРАКТИЧНИЙ КАРАБІН 223 ДД (PRACTICAL 223 LR RIFLE) (Див. 17.3.2)
Примітка: Спеціальне виключення для ПРАКТИЧНОГО КАРАБІНУ 223 ДД в доповнення до
пункту 17.3.2 цих правил виключно для змагань з Дальніх дистанцій.

16.3.2.1 Для змагань з дальніх дистанцій в цьому дивізіоні дозволені тільки карабіни калібру
.223.
16.3.2.2 Нема обмеження на встановлене на зброю обладнання.
16.3.2.3 Знаряддя для підтримки карабіну (тобто сошки, стрілецькі мішки тощо) можуть
встановлюватися, використовуватися, прибиратися та зніматися протягом змагання.
16.4 ДИВІЗІОН ЕКСТРЕМАЛЬНИХ БОЛТОВИКІВ (EXTREME BOLT GUN DIVISION) - XBG-LR
16.4.1 ЕКСТРЕМАЛЬНИЙ ПІСТОЛЕТ ДД (XBG LR PISTOL) (Див. 17.1.1)
16.4.2 ЕКСТРЕМАЛЬНИЙ КАРАБІН ДД (XBG LR RIFLE)
16.4.2.1 В цьому дивізіоні дозволені тільки карабіни ручного перезаряджання (тобто,
подовжньо-ковзний поворотний затвор або подовжньо-ковзний затвор).
16.4.2.1 Нема обмеження на встановлене на зброю обладнання та калібр.
16.4.2.2 Знаряддя для підтримки карабіну (тобто сошки, стрілецькі мішки тощо) можуть
встановлюватися, використовуватися, прибиратися та зніматися протягом змагання.
16.5 ДИВІЗІОН ПРАКТИЧНИХ БОЛТОВИКІВ (PRACTICAL BOLT GUN DIVISION) - PBG-LR
16.5.1 ПРАКТИЧНИЙ ПІСТОЛЕТ ДД (PBG LR PISTOL) (Див. 17.2.1)
16.5.2 ПРАКТИЧНИЙ КАРАБІН ДД (PBG LR RIFLE)
16.5.2.1 В цьому дивізіоні дозволені тільки карабіни ручного перезаряджання (тобто,
подовжньо-ковзний поворотний затвор або подовжньо-ковзний затвор).
16.5.2.2 Для змагань з дальніх дистанцій в цьому дивізіоні дозволені тільки карабіни калібру
.223 та .308.
16.5.2.3 Нема обмеження на встановлене на зброю обладнання.
16.5.2.4 Знаряддя для підтримки карабіну (тобто сошки, стрілецькі сумки тощо) можуть
встановлюватися, використовуватися, прибиратися та зніматися протягом змагання.
17.0 ДИВІЗІОНИ МУЛЬТИГАНУ
Офіційно визнані в 3GN дивізіони тільки для змагань з мультигану.
Примітка 1: Мітка для усіх дивізіонів мультигану ХХХ-3G
Примітка 2: Обмеження на використання глушників див. п. 10.5 цих правил.
ВИМОГИ ДО КАЛІБРІВ ЗБРОЇ В ДИВІЗІОНАХ МУЛЬТИГАНУ
а) Мультиган пістолет: мінімальний калібр 9Х19,
б) Мультиган карабін: мінімальний калібр .223Rem
в) Мультиган рушниця: мінімальний калібр – 20-й, максимальний калібр – 12-й
17.1 АБСОЛЮТНИЙ ДИВІЗІОН (UNLIMITED DIVISION) – UN-3G
17.1.1 АБСОЛЮТНИЙ ПІСТОЛЕТ (UNLIMITED PISTOL)
17.1.1.1 Нема обмеження на встановлене на зброю обладнання.
17.1.1.2 Довжина магазинів не обмежується.
17.1.1.3 Якщо інше не зазначено в письмовому брифінгу вправи, положення готовності зброї
для всіх пістолетів: магазин вставлений, патрон в патроннику, в кобурі.
Мультиган та Дальні дистанції: Якщо учасник починає вправу з позиції лежачи, пістолет
повинен знаходитися в кобурі з вставленим магазином та порожнім патронником.
17.1.2 АБСОЛЮТНИЙ КАРАБІН (UNLIMITED RIFLE)
17.1.2.1 Нема обмеження на встановлене на зброю обладнання.
17.1.2.2 Знаряддя для підтримки карабіну (тобто сошки, стрілецькі мішки тощо) можуть
встановлюватися, використовуватися, прибиратися та зніматися протягом змагання.
17.1.2.3 Триноги, інші аналогічні варіанти знаряддя для обпирання зброї при стрільбі чи її
підтримки заборонені.
17.1.2.4 Глушники дозволені.
17.1.2.5 Якщо інше не зазначено в письмовому брифінгу вправи, положення готовності зброї
для всіх карабінів: магазин приєднаний, патрон в патроннику, запобіжник увімкнений.

17.1.3 АБСОЛЮТНА РУШНИЦЯ (UNLIMITED SHOTGUN)
17.1.3.1 Нема обмеження на встановлене на зброю обладнання.
17.1.3.2 Зміна довжини ствола заборонена.
17.1.3.3 Пристрої прискореного заряджання (спідлоадери) дозволені.
а) Пристрої для швидкого заряджання рушниці повинні мати виїмку для капсуля.
б) Використання пристроїв для швидкого заряджання рушниці без виїмки для капсуля
призведе до дискваліфікації.
17.1.3.4 Місткість магазину рушниці не обмежена.
17.1.3.5 Якщо інше не зазначено в письмовому брифінгу вправи, положення готовності зброї
для всіх рушниць: магазин заряджений/приєднаний, патрон в патроннику, запобіжник
увімкнений.
17.2 ПРАКТИЧНИЙ ДИВІЗІОН 308 (PRACTICAL 308 DIVISION) - P308-3G
17.2.1 ПРАКТИЧНИЙ ПІСТОЛЕТ 308 (PRACTICAL 308 PISTOL)
17.2.1.1 Пістолет повинен працювати як в оригінальній заводській конфігурації.
17.2.1.2 Внутрішні та зовнішні модифікації дозволяються, якщо вони не змінюють оригінальну
заводську конфігурацію пістолета.
17.2.1.3 Електронні прицільні пристрої, оптичні приціли, додаткові або збільшені прицільні
пристрої, компенсатори і порти в стволі заборонені.
17.2.1.4 Магазини повинні бути загальною довжиною не більше ніж 171.25 мм для однорядних
та не більше 141.25 мм. для дворядних магазинів.
17.2.1.5 Використання хоча б на одній вправі пістолетних магазинів, які не відповідають
вимогам пункту 17.2.1.4, призведе до переведення учасника в Абсолютний дивізіон.
17.2.1.6 Якщо інше не зазначено в письмовому брифінгу вправи, положення готовності зброї
для всіх пістолетів: магазин вставлений, патрон в патроннику, в кобурі.
Мультиган та Дальні дистанції: Якщо учасник починає вправу з позиції лежачи, пістолет
повинен знаходитися в кобурі з вставленим магазином та порожнім патронником.
17.2.2 ПРАКТИЧНИЙ КАРАБІН 308 (PRACTICAL 308 RIFLE)
17.2.2.1 Карабін повинен працювати як в оригінальній заводській конфігурації.
17.2.2.2 Внутрішні та зовнішні модифікації дозволяються, якщо вони не змінюють оригінальну
заводську конфігурацію карабіна.
17.2.2.3 В цьому дивізіоні дозволені тільки карабіни калібру .308.
17.2.2.4 Використання компенсатора дозволяється. Розміри компенсатора: не більше 2,54 см. в
діаметрі і 7,62 см. в довжину. Довжина компенсатора виміряється від дульного зрізу до його
переднього краю.
17.2.2.5 Місткість та довжина магазинів не обмежені.
17.2.2.6 Карабіни Практичного дивізіону 308 можуть бути обладнані механічними прицільними
засобами та/або не більше ніж одним оптичним прицілом. Обидві прицільні системи можуть
використовуватися у взаємодії чи порізнь, в тому числі із зміщенням вбік.
17.2.2.7 Збільшувач (magnifier) може використовуватися з оптичним прицілом у цьому класі без
порушення правила «одного оптичного прицілу» якщо:
а) Збільшувач не має власної прицільної марки.
б) Збільшувач не може використовуватися як самостійний прицільний пристрій.
в) Збільшувач знаходиться на одному й тому самому місці на протязі всього змагання.
Якщо ці вимоги виконано:
г) Збільшувач не буде вважатися другим/окремим оптичним прицілом.
д) Учасник може починати вправу і використовувати збільшувач на власний розсуд без інших
обмежень.
17.2.2.8 Знаряддя та пристрої для підтримки карабіну (наприклад сошки, стрілецькі сумки
тощо) дозволені.
17.2.2.9 Учаснику дозволяється використовувати тільки один (1) мішок для підтримки зброї.
17.2.2.10 Всі пристрої та знаряддя для підтримки зброї та стрілецькі мішки повинні бути
встановлені на зброю чи закріплені на стрільці чи його карабіні до стартового сигналу першої

вправи змагань та залишатися на тому ж самому місці протягом усіх змагань незалежно від
того використовуються вони чи ні.
17.2.2.11 Триноги, інші аналогічні варіанти знаряддя для обпирання зброї при стрільбі чи її
підтримки заборонені.
17.2.2.12 Будь-яке порушення вимог щодо обладнання зброї призведе до переведення
учасника в Абсолютний дивізіон.
17.2.2.13 Якщо інше не зазначено в письмовому брифінгу вправи, положення готовності зброї
для всіх карабінів: магазин приєднаний, патрон в патроннику, запобіжник увімкнений.

17.2.3 ПРАКТИЧНА РУШНИЦЯ 308 (PRACTICAL 308 SHOTGUN)
17.2.3.1 Рушниця повинна працювати як в оригінальній заводській конфігурації.
17.2.3.2 Внутрішні та зовнішні модифікації дозволяються, якщо вони не змінюють оригінальну
заводську конфігурацію рушниці.
17.2.3.3 Дозволені тільки невід'ємні трубчаті магазини.
17.2.3.4 Довжина ствола повинна залишатися незмінною протягом змагання.
17.2.3.5 Електронні та оптичні прицільні пристрої на рушницях заборонені.
17.2.3.6 Пристрої для опирання та стабілізації зброї (тобто сошки, тощо) не дозволені.
17.2.3.7 Компенсатори та порти в стволах заборонені.
17.2.3.8 Пристрої для прискореного заряджання рушниці заборонені.
17.2.3.9 На старті в рушницю дозволяється заряджати на старті не більше 9 набоїв.
17.2.3.10 Якщо інше не зазначено в письмовому брифінгу вправи, положення готовності зброї
для всіх рушниць: магазин заряджений/приєднаний, патрон в патроннику, запобіжник
увімкнений.
17.3 ПРАКТИЧНИЙ ДИВІЗІОН (PRACTICAL DIVISION) – P-3G
17.3.1 ПРАКТИЧНИЙ ПІСТОЛЕТ (PRACTICAL PISTOL)
17.3.1.1 Пістолет повинен працювати як в оригінальній заводській конфігурації.
17.3.1.2 Внутрішні та зовнішні модифікації дозволяються, якщо вони не змінюють оригінальну
заводську конфігурацію пістолета.
17.3.1.3 Електронні прицільні пристрої, оптичні приціли, додаткові або збільшені прицільні
пристрої, компенсатори і порти в стволі заборонені.
17.3.1.4 Магазини повинні бути загальною довжиною не більше ніж 171.25 мм для однорядних
та не більше 141.25 мм. для дворядних магазинів.
17.3.1.5 Використання хоча б на одній вправі пістолетних магазинів, які не відповідають
вимогам пункту 17.3.1.4, призведе до переведення учасника в Абсолютний дивізіон.
17.3.1.6 Якщо інше не зазначено в письмовому брифінгу вправи, положення готовності зброї
для всіх пістолетів: магазин вставлений, патрон в патроннику, в кобурі.
Мультиган та Дальні дистанції: Якщо учасник починає вправу з позиції лежачи, пістолет
повинен знаходитися в кобурі з вставленим магазином та порожнім патронником.
17.3.2 ПРАКТИЧНИЙ КАРАБІН (PRACTICAL RIFLE)
17.3.2.1 Карабін повинен працювати як в оригінальній заводській конфігурації.
17.3.2.2 Внутрішні та зовнішні модифікації дозволяються, якщо вони не змінюють оригінальну
заводську конфігурацію карабіна.
17.3.2.3 Використання компенсатора дозволяється. Розміри компенсатора: не більше 2,54 см. в
діаметрі і 7,62 см. в довжину. Довжина компенсатора виміряється від дульного зрізу до його
переднього краю.
17.3.2.4 Місткість та довжина магазинів не обмежені.
17.3.2.5 Карабіни Практичного дивізіону можуть бути обладнані механічними прицільними
засобами та/або не більше ніж одним оптичним прицілом. Обидві прицільні системи можуть
використовуватися у взаємодії чи порізнь, в тому числі із зміщенням вбік.
17.3.2.6 Збільшувач (magnifier) може використовуватися з оптичним прицілом у цьому класі без
порушення правила «одного оптичного прицілу» якщо:
а) Збільшувач не має власної прицільної марки.

б) Збільшувач не може використовуватися як самостійний прицільний пристрій.
в) Збільшувач знаходиться на одному й тому самому місці на протязі всього змагання.
Якщо ці вимоги виконано:
г) Збільшувач не буде вважатися другим/окремим оптичним прицілом.
д) Учасник може починати вправу і використовувати збільшувач на власний розсуд без інших
обмежень.
17.3.2.7 Будь які пристрої для підтримки карабіна, включаючи, але не обмежуючись, сошками
або моноподами, або пристроями, що викидають одну або дві ніжки та/або підтримують або
піднімають зброю зі сторони дульного зрізу, утримуючи її самостійно, без допомоги рук
учасника або вставлених магазинів, - заборонені (тобто, пристрої, які дозволяють карабіну
стояти вертикально самостійно).
Додаткові пристрої та аксесуари довжиною до 13 см. від цівки вниз дозволені при умові, що
вони встановлені чи закріплені до стартового сигналу першої вправи змагань та залишатися на
тому ж самому місці протягом усіх змагань. Зняття та/або зміна місця розташування
обладнання призведе до переведення учасника в Абсолютний дивізіон.
17.3.2.8 Мішки для підтримки зброї, які можуть використовуватися окремо, або закріпленими
на зброї, чи на учаснику, заборонені для використання в цьому дивізіоні.
Примітка: Спарені або одиночні магазини не вважаються пристроями підтримки зброї.
17.3.2.9 Якщо інше не зазначено в письмовому брифінгу вправи, положення готовності зброї
для всіх карабінів: магазин приєднаний, патрон в патроннику, запобіжник увімкнений.
17.3.3 ПРАКТИЧНА РУШНИЦЯ (PRACTICAL SHOTGUN)
17.3.3.1 Рушниця повинна працювати як в оригінальній заводській конфігурації.
17.3.3.2 Внутрішні та зовнішні модифікації дозволяються, якщо вони не змінюють оригінальну
заводську конфігурацію рушниці.
17.3.3.3 Дозволені тільки невід'ємні трубчаті магазини.
17.3.3.4 Довжина ствола повинна залишатися незмінною протягом змагання.
17.3.3.5 Електронні та оптичні прицільні пристрої на рушницях заборонені.
17.3.3.6 Пристрої для опирання та стабілізації зброї (тобто сошки, тощо, застосовуються п.
17.3.2.7 та 17.3.2.8) не дозволені.
17.3.3.7 Компенсатори та порти в стволах заборонені.
17.3.3.8 Пристрої для прискореного заряджання рушниці заборонені.
17.3.3.9 На старті в рушницю дозволяється заряджати на старті не більше 9 набоїв. Якщо
місткість магазину дозволяє – можна заряджати додаткові набої в рушницю після стартового
сигналу.
17.3.3.10 Якщо інше не зазначено в письмовому брифінгу вправи, положення готовності зброї
для всіх рушниць: магазин заряджений/приєднаний, патрон в патроннику, запобіжник
увімкнений.
17.4 СЕРІЙНИЙ ДИВІЗІОН (FACTORY DIVISION) – FA-3G
17.4.1. СЕРІЙНИЙ ПІСТОЛЕТ (FACTORY PISTOL)
17.4.1.1 Пістолет повинен працювати як в оригінальній заводській конфігурації.
17.4.1.2 Внутрішні та зовнішні модифікації дозволяються, якщо вони не змінюють оригінальну
заводську конфігурацію пістолета.
17.4.1.3 Пістолети з встановленими на замовлення чи на виробництві електронними,
оптичними прицільними пристроями, компенсаторами та портованими стволами не дозволені
в цьому дивізіоні.
17.4.1.4 Пістолетні магазини не повинні бути зарядженими більше, ніж п’ятнадцятьма (15)
набоями після початку. Однак, магазини місткістю 15+1 набій дозволено використовувати для
досилання патрона в патронник на виконання команди «Приготуватися!».
17.4.1.5 Магазини повинні бути загальною довжиною не більше ніж 171.25 мм для однорядних
та не більше 141.25 мм. для дворядних магазинів. Дозволено використання магазинів
місткістю до 15 патронів.

17.4.1.6 Використання хоча б на одній вправі пістолетних магазинів, які не відповідають
вимогам пунктів 17.4.1.4 та 17.4.1.5, призведе до переведення учасника в Абсолютний
дивізіон.
17.4.1.7 Якщо інше не зазначено в письмовому брифінгу вправи, положення готовності зброї
для всіх пістолетів: магазин вставлений, патрон в патроннику, в кобурі.
Мультиган та Дальні дистанції: Якщо учасник починає вправу з позиції лежачи, пістолет
повинен знаходитися в кобурі з вставленим магазином та порожнім патронником.
17.4.2 СЕРІЙНИЙ КАРАБІН (FACTORY RIFLE)
17.4.2.1 Карабін повинен працювати як в оригінальній заводській конфігурації.
17.4.2.2 Внутрішні та зовнішні модифікації дозволяються, якщо вони не змінюють оригінальну
заводську конфігурацію карабіна.
17.4.2.3 Використання компенсатора дозволяється. Розміри компенсатора: не більше 2,54 см. в
діаметрі і 7,62 см. в довжину. Довжина компенсатора виміряється від дульного зрізу до його
переднього краю.
17.4.2.4 Карабіни Серійного дивізіону можуть бути обладнані механічними прицільними
засобами та/або не більше ніж одним 1-кратним (не збільшуючим) прицілом. Обидві прицільні
системи можуть використовуватися у взаємодії чи порізнь, в тому числі із зміщенням вбік.
17.4.2.5 Усі магазини повинні бути в оригінальній заводській 30-ти зарядній конфігурації та їх
довжина не повинна перевищувати довжину оригінальних заводських магазинів.
Використання кришок (п’яток) магазинів, які збільшують місткість магазину, заборонено.
Спарювачі магазинів, які замінюють оригінальні кришки (п’ятки) магазинів без збільшення їх
місткості, та традиційні корпусні спарювачі дозволені. Використання магазинів місткістю
меншою, ніж 30 набоїв, дозволяється.
17.4.2.6 Використання хоча б на одній вправі карабінних магазинів, які не відповідають
вимогам пункту 17.4.2.5, призведе до переведення учасника в Абсолютний дивізіон.
17.4.2.7 Будь які пристрої для підтримки карабіна, включаючи, але не обмежуючись, сошками
або моноподами, або пристроями, що викидають одну або дві ніжки та/або підтримують або
піднімають зброю зі сторони дульного зрізу, утримуючи її самостійно, без допомоги рук
учасника або вставлених магазинів, - заборонені (тобто, пристрої, які дозволяють карабіну
стояти вертикально самостійно).
Додаткові пристрої та аксесуари довжиною до 13 см. від цівки вниз дозволені при умові, що
вони встановлені чи закріплені до стартового сигналу першої вправи змагань та залишатися на
тому ж самому місці протягом усіх змагань. Зняття та/або зміна місця розташування
обладнання призведе до переведення учасника в Абсолютний дивізіон.
17.4.2.8 Мішки для підтримки зброї, які можуть використовуватися окремо, або закріпленими
на зброї, чи на учаснику, заборонені для використання в цьому дивізіоні.
Примітка: Спарені або одиночні магазини не вважаються пристроями підтримки зброї.
17.4.2.9 Якщо інше не зазначено в письмовому брифінгу вправи, положення готовності зброї
для всіх карабінів: магазин приєднаний, патрон в патроннику, запобіжник увімкнений.
17.4.3 СЕРІЙНА РУШНИЦЯ (FACTORY SHOTGUN)
17.4.3.1 Рушниця повинна працювати як в оригінальній заводській конфігурації.
17.4.3.2 Внутрішні та зовнішні модифікації дозволяються, якщо вони не змінюють оригінальну
заводську конфігурацію рушниці.
17.4.3.3 Дозволені тільки невід'ємні трубчаті магазини.
17.4.3.4 Довжина ствола повинна залишатися незмінною протягом змагання.
17.4.3.5 Електронні та оптичні прицільні пристрої на рушницях заборонені.
17.4.3.6 Пристрої для опирання та стабілізації зброї (тобто сошки, тощо, застосовуються п.
17.4.2.7 та п. 17.4.2.8) не дозволені.
17.4.3.7 Компенсатори та порти в стволах заборонені.
17.4.3.8 Пристрої для прискореного заряджання рушниці заборонені.
17.4.3.9 В Серійному дивізіоні в магазині рушниці не повинно бути заряджено більше восьми
(8) набоїв, а в рушниці в цілому на початку вправи не більше дев'яти (9) набоїв.

17.3.3.10 Якщо інше не зазначено в письмовому брифінгу вправи, положення готовності зброї
для всіх рушниць: магазин заряджений/приєднаний, патрон в патроннику, запобіжник
увімкнений.

ПІДРАХУНОК РЕЗУЛЬТАТІВ У ПОТУЖНОМУ ДИВІЗІОНІ ТА ВИКЛЮЧЕННЯ
У ПОТУЖНОМУ ДИВІЗІОНІ HV-3G для заліку вимагається тільки одне влучення пістолетної або
карабінної кулі будь-де всередині перфорованої межі мішені. Заліковим є влучення пробоїна
від якого торкається перфорованої межі мішені або перебиває її.
ВИМОГИ ДО КАЛІБРІВ ЗБРОЇ В ПОТУЖНОМУ ДИВІЗІОНІ
а) Потужний пістолет: мінімальний калібр .45,
б) Потужний карабін: мінімальний калібр .308Win
в) Потужна рушниця: 12-й калібр, тільки помпові рушниці
17.5 ПОТУЖНИЙ ДИВІЗІОН (HEAVY DIVISION) – HV-3G
17.5.1 ПОТУЖНИЙ ПІСТОЛЕТ (HEAVY PISTOL)
17.5.1.1 Пістолет повинен працювати як в оригінальній заводській конфігурації.
17.5.1.2 Внутрішні та зовнішні модифікації дозволяються, якщо вони не змінюють оригінальну
заводську конфігурацію пістолета.
17.5.1.3 Пістолети з встановленими на замовлення чи на виробництві електронними,
оптичними прицільними пристроями, компенсаторами та портованими стволами не дозволені
в цьому дивізіоні.
17.5.1.4 Тільки пістолети калібру .45 і більше дозволені в цьому дивізіоні.
17.5.1.5 Пістолетні магазини не повинні бути зарядженими більше, ніж десятьма (10) набоями
після початку. Однак, магазини місткістю 10+1 набій дозволено використовувати для
досилання патрона в патронник на виконання команди «Приготуватися!».
17.5.1.6 Магазини повинні бути загальною довжиною не більше ніж 171.25 мм для однорядних
та не більше 141.25 мм. для дворядних магазинів. Дозволено використання магазинів
місткістю до 10 патронів.
17.4.1.7 Використання хоча б на одній вправі пістолетних магазинів, які не відповідають
вимогам пунктів 17.5.1.5 та 17.5.1.6, призведе до переведення учасника в Абсолютний
дивізіон.
17.5.1.8 Якщо інше не зазначено в письмовому брифінгу вправи, положення готовності зброї
для всіх пістолетів: магазин вставлений, патрон в патроннику, в кобурі.
Мультиган та Дальні дистанції: Якщо учасник починає вправу з позиції лежачи, пістолет
повинен знаходитися в кобурі з вставленим магазином та порожнім патронником.
17.5.2 ПОТУЖНИЙ КАРАБІН (HEAVY RIFLE)
17.5.2.1 Карабін повинен працювати як в оригінальній заводській конфігурації.
17.5.2.2 Внутрішні та зовнішні модифікації дозволяються, якщо вони не змінюють оригінальну
заводську конфігурацію карабіна.
17.5.2.3 Використання компенсатора дозволяється. Розміри компенсатора: не більше 2,54 см. в
діаметрі і 7,62 см. в довжину. Довжина компенсатора виміряється від дульного зрізу до його
переднього краю.
17.5.2.4 В цьому дивізіоні дозволені тільки карабіни калібру .308.
17.5.2.5 Місткість та довжина магазинів не обмежені.
17.5.2.6 Карабіни Потужного дивізіону можуть бути обладнані механічними прицільними
засобами та/або не більше ніж одним оптичним прицілом. Обидві прицільні системи можуть
використовуватися у взаємодії чи порізнь, в тому числі із зміщенням вбік.
17.5.2.7 Збільшувач (magnifier) може використовуватися з оптичним прицілом у цьому класі без
порушення правила «одного оптичного прицілу» якщо:
а) Збільшувач не має власної прицільної марки.
б) Збільшувач не може використовуватися як самостійний прицільний пристрій.
в) Збільшувач знаходиться на одному й тому самому місці на протязі всього змагання.
Якщо ці вимоги виконано:

г) Збільшувач не буде вважатися другим/окремим оптичним прицілом.
д) Учасник може починати вправу і використовувати збільшувач на власний розсуд без інших
обмежень.
17.5.2.8 Будь які пристрої для підтримки карабіна, включаючи, але не обмежуючись, сошками
або моноподами, або пристроями, що викидають одну або дві ніжки та/або підтримують або
піднімають зброю зі сторони дульного зрізу, утримуючи її самостійно, без допомоги рук
учасника або вставлених магазинів, - заборонені (тобто, пристрої, які дозволяють карабіну
стояти вертикально самостійно).
Додаткові пристрої та аксесуари довжиною до 13 см. від цівки вниз дозволені при умові, що
вони встановлені чи закріплені до стартового сигналу першої вправи змагань та залишатися на
тому ж самому місці протягом усіх змагань. Зняття та/або зміна місця розташування
обладнання призведе до переведення учасника в Абсолютний дивізіон.
17.5.2.9 Мішки для підтримки зброї, які можуть використовуватися окремо, або закріпленими
на зброї, чи на учаснику, заборонені для використання в цьому дивізіоні.
Примітка: Спарені або одиночні магазини не вважаються пристроями підтримки зброї.
17.5.2.10 Якщо інше не зазначено в письмовому брифінгу вправи, положення готовності зброї
для всіх карабінів: магазин приєднаний, патрон в патроннику, запобіжник увімкнений.
17.5.3 ПОТУЖНА РУШНИЦЯ (HEAVY SHOTGUN)
17.5.3.1 Тільки рушниці 12 калібру дозволені в цьому дивізіоні.
17.5.3.2 Дозволені тільки рушниці ручного перезаряджання (помпові) з невід'ємними
трубчатими магазинами.
17.5.3.3 Рушниця повинна працювати як в оригінальній заводській конфігурації.
17.5.3.4 Внутрішні та зовнішні модифікації дозволяються, якщо вони не змінюють оригінальну
заводську конфігурацію рушниці.
17.5.3.5 Довжина ствола повинна залишатися незмінною протягом змагання.
17.5.3.6 Електронні та оптичні прицільні пристрої на рушницях заборонені.
17.5.3.7 Пристрої для опирання та стабілізації зброї (тобто сошки, тощо, застосовуються п.
17.5.2.8 та 17.5.2.9) не дозволені.
17.5.3.8 Компенсатори та порти в стволах заборонені.
17.5.3.9 Пристрої для прискореного заряджання рушниці заборонені.
17.5.3.10 На старті в рушницю дозволяється заряджати не більше 9 набоїв. Якщо місткість
магазину дозволяє – можна заряджати додаткові набої в рушницю після стартового сигналу.
17.5.3.11 Якщо інше не зазначено в письмовому брифінгу вправи, положення готовності зброї
для всіх рушниць: магазин заряджений/приєднаний, патрон в патроннику, запобіжник
увімкнений.

ПІДРАХУНОК РЕЗУЛЬТАТІВ У ДИВІЗІОНАХ КАРАБІНІВ ПІСТОЛЕТНОГО КАЛІБРУ (КПК) ТА
ВИКЛЮЧЕННЯ
Учасники у всіх дивізіонах карабінів пістолетних калібрів (КПК) можуть уражати будь-які
паперові багатоцільові мішені 3GN, та будь-які металеві мішені розподілені за кольором,
розміром або формою та визначені в письмовому брифінгу вправи як альтернативні для КПК,
або обов’язкові для ураження тільки з КПК.
ВИМОГИ ДО КЛІБРІВ КПК:
мінімальний калібр 9Х19 мм.
ВИМОГИ ДО МІШЕНЕЙ КПК:
Розміри мішеней та дистанції:
а) Максимальна дистанція до мішеней повинна становити 92 метри.
б) Мінімальний розмір мішеней на дистанції 92 метра повинен становити 30х30 см.
в) На дистанціях від 1 до 91 метра мінімальний розмір мішеней не обмежується.
Примітка: застереження по використанню глушників – див. п. 10.5 цих правил.

17.6 АБСОЛЮТНИЙ ДИВІЗІОН КАРАБІНІВ ПІСТОЛЕТНОГО КАЛІБРУ (UNLIMITED PISTOL CALIBER
CARBINE) - UPC-3G
17.6.1 АБСОЛЮТНИЙ ПІСТОЛЕТ КПК (UNLIMITED PCC PISTOL)
17.6.1.1 Нема обмеження на встановлене на зброю обладнання.
17.6.1.2 Мінімально допустимий калібр – 9Х19 мм.
17.6.1.3 Якщо інше не зазначено в письмовому брифінгу вправи, положення готовності зброї
для всіх пістолетів: магазин вставлений, патрон в патроннику, в кобурі.
Мультиган та Дальні дистанції: Якщо учасник починає вправу з позиції лежачи, пістолет
повинен знаходитися в кобурі з вставленим магазином та порожнім патронником.
17.6.2 АБСОЛЮТНИЙ КАРАБІН КПК (UNLIMITED PCC CARBINE)
17.6.2.1 Нема обмеження на встановлене на зброю обладнання.
17.6.2.2 Знаряддя для підтримки карабіну (тобто сошки, стрілецькі мішки тощо) можуть
встановлюватися, використовуватися, прибиратися та зніматися протягом змагання.
17.6.2.3 Триноги, інші аналогічні варіанти знаряддя для обпирання зброї при стрільбі чи її
підтримки заборонені.
17.6.2.4 Глушники дозволені.
17.6.2.5 Калібр карабіну обмежується виключно набоями центрального запалення пістолетних
калібрів.
17.6.2.6 Мінімально допустимий калібр – 9Х19 мм.
17.6.2.7 Якщо інше не зазначено в письмовому брифінгу вправи, положення готовності зброї
для всіх карабінів: магазин приєднаний, патрон в патроннику, запобіжник увімкнений.
17.6.3 АБСОЛЮТНА РУШНИЦЯ КПК (UNLIMITED PCC SHOTGUN)
17.6.3.1 Нема обмеження на встановлене на зброю обладнання.
17.6.3.2 Зміна довжини ствола заборонена.
17.6.3.3 Пристрої прискореного заряджання (спідлоадери) дозволені.
а) Пристрої для швидкого заряджання рушниці повинні мати виїмку для капсуля.
б) Використання пристроїв для швидкого заряджання рушниці без виїмки для капсуля
призведе до дискваліфікації.
17.6.3.4 Місткість магазину рушниці не обмежена.
17.6.3.5 Якщо інше не зазначено в письмовому брифінгу вправи, положення готовності зброї
для всіх рушниць: магазин заряджений/приєднаний, патрон в патроннику, запобіжник
увімкнений.
17.7 ПРАКТИЧНИЙ ДИВІЗІОН КАРАБІНІВ ПІСТОЛЕТНОГО КАЛІБРУ (PRACTICAL PISTOL CALIBER
CARBINE) - PPC-3G
17.7.1 ПРАКТИЧНИЙ ПІСТОЛЕТ КПК (PRACTICAL PCC PISTOL)
17.7.1.1 Пістолет повинен працювати як в оригінальній заводській конфігурації.
17.7.1.2 Внутрішні та зовнішні модифікації дозволяються, якщо вони не змінюють оригінальну
заводську конфігурацію пістолета.
17.7.1.3 Мінімально допустимий калібр – 9Х19 мм.
17.7.1.4 Електронні прицільні пристрої, оптичні приціли, додаткові або збільшені прицільні
пристрої, компенсатори і порти в стволі заборонені.
17.7.1.5 Магазини повинні бути загальною довжиною не більше ніж 171.25 мм. для
однорядних та не більше 141.25 мм. для дворядних магазинів.
17.7.1.6 Використання хоча б на одній вправі пістолетних магазинів, які не відповідають
вимогам пункту 17.7.1.5, призведе до переведення учасника в Абсолютний дивізіон КПК.
17.7.1.7 Якщо інше не зазначено в письмовому брифінгу вправи, положення готовності зброї
для всіх пістолетів: магазин вставлений, патрон в патроннику, в кобурі.
Мультиган та Дальні дистанції: Якщо учасник починає вправу з позиції лежачи, пістолет
повинен знаходитися в кобурі з вставленим магазином та порожнім патронником.
17.7.2 ПРАКТИЧНИЙ КАРАБІН КПК (PRACTICAL PCC CARBINE)
17.7.2.1 Карабін повинен працювати як в оригінальній заводській конфігурації.

17.7.2.2 Внутрішні та зовнішні модифікації дозволяються, якщо вони не змінюють оригінальну
заводську конфігурацію карабіна.
17.7.2.3 Місткість та довжина магазинів не обмежені.
17.7.2.4 Калібр карабіну обмежується виключно набоями центрального запалення пістолетних
калібрів.
17.7.2.5 Мінімально допустимий калібр – 9Х19 мм.
17.7.2.6 Використання дульних тормозів та компенсаторів не обмежується.
17.7.2.7 Місткість та довжина магазинів не обмежені.
17.7.2.8 Карабіни Практичного дивізіону можуть бути обладнані механічними прицільними
засобами та/або не більше ніж одним оптичним прицілом. Обидві прицільні системи можуть
використовуватися у взаємодії чи порізнь, в тому числі із зміщенням вбік.
17.7.2.9 Збільшувач (magnifier) може використовуватися з оптичним прицілом у цьому класі без
порушення правила «одного оптичного прицілу» якщо:
а) Збільшувач не має власної прицільної марки.
б) Збільшувач не може використовуватися як самостійний прицільний пристрій.
в) Збільшувач знаходиться на одному й тому самому місці на протязі всього змагання.
Якщо ці вимоги виконано:
г) Збільшувач не буде вважатися другим/окремим оптичним прицілом.
д) Учасник може починати вправу і використовувати збільшувач на власний розсуд без інших
обмежень.
17.7.2.10 Будь які пристрої для підтримки карабіна, включаючи, але не обмежуючись, сошками
або моноподами, або пристроями, що викидають одну або дві ніжки та/або підтримують або
піднімають зброю зі сторони дульного зрізу, утримуючи її самостійно, без допомоги рук
учасника або вставлених магазинів, - заборонені (тобто, пристрої, які дозволяють карабіну
стояти вертикально самостійно).
Додаткові пристрої та аксесуари довжиною до 13 см. від цівки вниз дозволені при умові, що
вони встановлені чи закріплені до стартового сигналу першої вправи змагань та залишатися на
тому ж самому місці протягом усіх змагань. Зняття та/або зміна місця розташування
обладнання призведе до переведення учасника в Абсолютний дивізіон.
17.7.2.11 Мішки для підтримки зброї, які можуть використовуватися окремо, або закріпленими
на зброї, чи на учаснику, заборонені для використання в цьому дивізіоні.
Примітка: Спарені або одиночні магазини не вважаються пристроями підтримки зброї.
17.7.2.12 Якщо інше не зазначено в письмовому брифінгу вправи, положення готовності зброї
для всіх карабінів: магазин приєднаний, патрон в патроннику, запобіжник увімкнений.
17.7.3 ПРАКТИЧНА РУШНИЦЯ КПК (PRACTICAL PCC SHOTGUN)
17.7.3.1 Рушниця повинна працювати як в оригінальній заводській конфігурації.
17.7.3.2 Внутрішні та зовнішні модифікації дозволяються, якщо вони не змінюють оригінальну
заводську конфігурацію рушниці.
17.7.3.3 Дозволені тільки невід'ємні трубчаті магазини.
17.7.3.4 Довжина ствола повинна залишатися незмінною протягом змагання.
17.7.3.5 Електронні та оптичні прицільні пристрої на рушницях заборонені.
17.7.3.6 Пристрої для опирання та стабілізації зброї (тобто сошки, тощо, застосовуються п.
17.7.2.10 та 17.7.2.11) не дозволені.
17.7.3.7 Компенсатори та порти в стволах заборонені.
17.7.3.8 Пристрої для прискореного заряджання рушниці заборонені.
17.7.3.9 На старті в рушницю дозволяється заряджати на старті не більше 9 набоїв. Якщо
місткість магазину дозволяє – можна заряджати додаткові набої в рушницю після стартового
сигналу.
17.7.3.10 Якщо інше не зазначено в письмовому брифінгу вправи, положення готовності зброї
для всіх рушниць: магазин заряджений/приєднаний, патрон в патроннику, запобіжник
увімкнений.

ПІДРАХУНОК РЕЗУЛЬТАТІВ У ДИВІЗІОНАХ МІНІ-КАРАБІНІВ ТА ВИКЛЮЧЕННЯ
Учасники у всіх дивізіонах «Міні» повинні на кожній стрілецькій вправі розташовуватися на
початку скваду і повинні стріляти в пофарбовані металеві мішені для визначення влучень по
них.
Учасники у всіх дивізіонах «Міні» можуть уражати будь-які паперові багатоцільові мішені 3GN
та всі металеві пістолетні, рушничні, карабінні мішені розподілені за кольором, розміром або
формою та визначені в письмовому брифінгу вправи як призначенні для ураження з мініпістолетів та міні-карабінів.
Примітка 1: Всі металеві мішені повинні фарбуватися для кожного учасника дивізіону «міні».
Примітка 2: Якщо металеві мішені не впадуть внаслідок влучання, підтвердженням враження
мішені будуть видимі мітки від влучання кулі на поверхні мішені.
Примітка 3: Всі мішені, які активуються влученням в металеву мішень, повинні знаходитися в
активованому стані, але учасник зобов’язаний спершу вражати активуючу металеву мішень, а
потім ту, яка активується нею.
Примітка 4: Для заліку враження в дивізіоні «міні» мішені всі влучення в поппери повинні
знаходитися в межах калібрувальних зон (центральна кругла зона поппера) або вище (у
випадку використання пеппер-поппера).
Розміри мішеней та дистанції:
а) Максимальна дистанція до мішеней повинна становити 46 метрів.
б) Мінімальний розмір мішеней на дистанції 46 метрів повинен становити 30х30 см.
в) На дистанціях від 1 до 45 метрів мінімальний розмір мішеней не обмежується.
17.8 АБСОЛЮТНИЙ МІНІ-ДИВІЗІОН (UNLIMITED 22 RIMFIRE DIVISION) - U22-3G
17.8.1 АБСОЛЮТНИЙ МІНІ-ПІСТОЛЕТ (UNLIMITED RIMFIRE PISTOL)
17.8.1.1 Немає обмеження на встановлене на зброю обладнання.
17.8.1.2 Єдиний допустимий калібр – .22LR (5,6 мм.) кільцевого запалення.
17.8.1.3 Якщо інше не зазначено в письмовому брифінгу вправи, положення готовності зброї
для всіх пістолетів: магазин вставлений, патрон в патроннику, в кобурі.
Мультиган та Дальні дистанції: Якщо учасник починає вправу з позиції лежачи, пістолет
повинен знаходитися в кобурі з вставленим магазином та порожнім патронником.
17.8.2 АБСОЛЮТНИЙ МІНІ-КАРАБІН (UNLIMITED RIMFIRE CARBINE)
17.8.2.1 Немає обмеження на встановлене на зброю обладнання.
17.8.2.2 Єдиний допустимий калібр – .22LR (5,6 мм.) кільцевого запалення.
17.8.2.3 Знаряддя для підтримки карабіну (тобто сошки, стрілецькі мішки тощо) можуть
встановлюватися, використовуватися, прибиратися та зніматися протягом змагання.
17.8.2.4 Триноги, інші аналогічні варіанти знаряддя для обпирання зброї при стрільбі чи її
підтримки заборонені.
17.8.2.5 Якщо інше не зазначено в письмовому брифінгу вправи, положення готовності зброї
для всіх карабінів: магазин приєднаний, патрон в патроннику, запобіжник увімкнений.
17.8.3 АБСОЛЮТНА МІНІ-РУШНИЦЯ (UNLIMITED RIMFIRE SHOTGUN)
17.8.3.1 Немає обмеження на встановлене на зброю обладнання.
17.8.3.2 Зміна довжини ствола заборонена.
17.8.3.3 Пристрої прискореного заряджання (спідлоадери) дозволені.
а) Пристрої для швидкого заряджання рушниці повинні мати виїмку для капсуля.
б) Використання пристроїв для швидкого заряджання рушниці без виїмки для капсуля
призведе до дискваліфікації.
17.8.3.4 Місткість магазину рушниці не обмежена.
17.8.3.5 Якщо інше не зазначено в письмовому брифінгу вправи, положення готовності зброї
для всіх рушниць: магазин заряджений/приєднаний, патрон в патроннику, запобіжник
увімкнений.
17.9 ПРАКТИЧНИЙ МІНІ-ДИВІЗІОН (PRACTICAL 22 RIMFIRE DIVISION) - P22-3G
17.9.1 ПРАКТИЧНИЙ МІНІ-ПІСТОЛЕТ PRACTICAL RIMFIRE PISTOL

17.9.1.1 Пістолет повинен працювати як в оригінальній заводській конфігурації.
17.9.1.2 Внутрішні та зовнішні модифікації дозволяються, якщо вони не змінюють оригінальну
заводську конфігурацію пістолета.
17.9.1.3 Єдиний допустимий калібр – .22LR (5,6 мм.) кільцевого запалення.
17.9.1.4 Електронні прицільні пристрої, оптичні приціли, додаткові або збільшені прицільні
пристрої, компенсатори і порти в стволі заборонені.
17.9.1.5 Магазини повинні бути загальною довжиною не більше ніж 171.25 мм. для
однорядних та не більше 141.25 мм. для дворядних магазинів.
17.9.1.6 Використання хоча б на одній вправі пістолетних магазинів, які не відповідають
вимогам пункту 17.9.1.5, призведе до переведення учасника в Абсолютний міні-дивізіон.
17.9.1.7 Якщо інше не зазначено в письмовому брифінгу вправи, положення готовності зброї
для всіх пістолетів: магазин вставлений, патрон в патроннику, в кобурі.
Мультиган та Дальні дистанції: Якщо учасник починає вправу з позиції лежачи, пістолет
повинен знаходитися в кобурі з вставленим магазином та порожнім патронником.
17.9.2 ПРАКТИЧНИЙ МІНІ-КАРАБІН PRACTICAL RIMFIRE CARBINE
17.9.2.1 Карабін повинен працювати як в оригінальній заводській конфігурації.
17.9.2.2 Внутрішні та зовнішні модифікації дозволяються, якщо вони не змінюють оригінальну
заводську конфігурацію карабіна.
17.9.2.3 Єдиний допустимий калібр – .22LR (5,6 мм.) кільцевого запалення.
17.9.2.4 Використання дульних тормозів та компенсаторів не обмежується.
17.9.2.5 Місткість та довжина магазинів не обмежені.
17.9.2.6 Карабіни Практичного дивізіону можуть бути обладнані механічними прицільними
засобами та/або не більше ніж одним оптичним прицілом. Обидві прицільні системи можуть
використовуватися у взаємодії чи порізнь, в тому числі із зміщенням вбік.
17.9.2.7 Збільшувач (magnifier) може використовуватися з оптичним прицілом у цьому класі без
порушення правила «одного оптичного прицілу» якщо:
а) Збільшувач не має власної прицільної марки.
б) Збільшувач не може використовуватися як самостійний прицільний пристрій.
в) Збільшувач знаходиться на одному й тому самому місці на протязі всього змагання.
Якщо ці вимоги виконано:
г) Збільшувач не буде вважатися другим/окремим оптичним прицілом.
д) Учасник може починати вправу і використовувати збільшувач на власний розсуд без інших
обмежень.
17.9.2.8 Будь які пристрої для підтримки карабіна, включаючи, але не обмежуючись, сошками
або моноподами, або пристроями, що викидають одну або дві ніжки та/або підтримують або
піднімають зброю зі сторони дульного зрізу, утримуючи її самостійно, без допомоги рук
учасника або вставлених магазинів, - заборонені (тобто, пристрої, які дозволяють карабіну
стояти вертикально самостійно).
Додаткові пристрої та аксесуари довжиною до 13 см. від цівки вниз дозволені при умові, що
вони встановлені чи закріплені до стартового сигналу першої вправи змагань та залишатися на
тому ж самому місці протягом усіх змагань. Зняття та/або зміна місця розташування
обладнання призведе до переведення учасника в Абсолютний дивізіон.
17.9.2.9 Мішки для підтримки зброї, які можуть використовуватися окремо, або закріпленими
на зброї, чи на учаснику, заборонені для використання в цьому дивізіоні.
Примітка: Спарені або одиночні магазини не вважаються пристроями підтримки зброї.
17.9.2.10 Якщо інше не зазначено в письмовому брифінгу вправи, положення готовності зброї
для всіх карабінів: магазин приєднаний, патрон в патроннику, запобіжник увімкнений.
17.9.3 ПРАКТИЧНИЙ МІНІ-РУШНИЦЯ PRACTICAL RIMFIRE SHOTGUN
17.9.3.1 Рушниця повинна працювати як в оригінальній заводській конфігурації.
17.9.3.2 Дозволені тільки невід'ємні трубчаті магазини.
17.9.3.3 Довжина ствола повинна залишатися незмінною протягом змагання. Зміна дульних
звужень дозволена.

17.9.3.4 Внутрішні та зовнішні модифікації дозволяються, якщо вони не змінюють оригінальну
заводську конфігурацію рушниці.
17.9.3.5 Електронні та оптичні прицільні пристрої на рушницях заборонені.
17.9.3.6 Пристрої для опирання та стабілізації зброї (тобто сошки, тощо, застосовуються п.
17.9.2.8 та 17.9.2.9) не дозволені.
17.9.3.7 Компенсатори та порти в стволах заборонені.
17.9.3.8 Пристрої для прискореного заряджання рушниці заборонені.
17.9.3.9 На старті в рушницю дозволяється заряджати на старті не більше 9 набоїв. Якщо
місткість магазину дозволяє – можна заряджати додаткові набої в рушницю після стартового
сигналу.
17.9.3.10 Якщо інше не зазначено в письмовому брифінгу вправи, положення готовності зброї
для всіх рушниць: магазин заряджений/приєднаний, патрон в патроннику, запобіжник
увімкнений.
17.10 СЕРІЙНИЙ МІНІ-ДИВІЗІОН (FACTORY 22 RIMFIRE DIVISION)
17.10.1 СЕРІЙНИЙ МІНІ-ПІСТОЛЕТ (FACTORY RIMFIRE PISTOL)
17.10.1.1 Пістолет повинен працювати як в оригінальній заводській конфігурації.
17.10.1.2 Внутрішні та зовнішні модифікації дозволяються, якщо вони не змінюють оригінальну
заводську конфігурацію пістолета.
17.10.1.3 Єдиний допустимий калібр – .22LR (5,6 мм.) кільцевого запалення.
17.10.1.4 Пістолети з встановленими на замовлення чи на виробництві електронними,
оптичними прицільними пристроями, компенсаторами та портованими стволами не дозволені
в цьому дивізіоні.
17.10.1.5 Пістолетні магазини не повинні бути зарядженими більше, ніж десятьма (10) набоями
після початку. Однак, магазини місткістю 10+1 набій дозволено використовувати для
досилання патрона в патронник на виконання команди «Приготуватися!».
17.10.1.6 Магазини повинні бути загальною довжиною не більше ніж 171.25 мм для
однорядних та не більше 141.25 мм. для дворядних магазинів. Дозволено використання
магазинів місткістю до 10 патронів.
17.10.1.7 Використання хоча б на одній вправі пістолетних магазинів, які не відповідають
вимогам пунктів 17.10.1.5 та 17.10.1.6, призведе до переведення учасника в Абсолютний
дивізіон.
17.10.1.8 Якщо інше не зазначено в письмовому брифінгу вправи, положення готовності зброї
для всіх пістолетів: магазин вставлений, патрон в патроннику, в кобурі.
Мультиган та Дальні дистанції: Якщо учасник починає вправу з позиції лежачи, пістолет
повинен знаходитися в кобурі з вставленим магазином та порожнім патронником.
17.10.2 СЕРІЙНИЙ МІНІ-КАРАБІН (FACTORY RIMFIRE CARBINE)
17.10.2.1 Карабін повинен працювати як в оригінальній заводській конфігурації.
17.10.2.2 Внутрішні та зовнішні модифікації дозволяються, якщо вони не змінюють оригінальну
заводську конфігурацію карабіна.
17.10.2.3 Єдиний допустимий калібр – .22LR (5,6 мм.) кільцевого запалення.
17.10.2.4 Використання дульних тормозів та компенсаторів не обмежується.
17.10.2.5 Усі магазини повинні бути в оригінальній заводській 30-ти зарядній конфігурації та їх
довжина не повинна перевищувати довжину оригінальних заводських магазинів.
Використання кришок (п’яток) магазинів, які збільшують місткість магазину, заборонено.
Спарювачі магазинів, які замінюють оригінальні кришки (п’ятки) магазинів без збільшення їх
місткості, та традиційні корпусні спарювачі дозволені. Використання магазинів місткістю
меншою, ніж 30 набоїв, дозволяється.
17.10.2.6 Використання хоча б на одній вправі карабінних магазинів, які не відповідають
вимогам пункту 17.10.2.5, призведе до переведення учасника в Абсолютний дивізіон.
17.10.2.7 Карабіни Серійного дивізіону можуть бути обладнані механічними прицільними
засобами та/або не більше ніж одним 1-кратним (не збільшуючим) прицілом. Обидві прицільні
системи можуть використовуватися у взаємодії чи порізнь, в тому числі із зміщенням вбік.

17.10.2.8 Будь які пристрої для підтримки карабіна, включаючи, але не обмежуючись, сошками
або моноподами, або пристроями, що викидають одну або дві ніжки та/або підтримують або
піднімають зброю зі сторони дульного зрізу, утримуючи її самостійно, без допомоги рук
учасника або вставлених магазинів, - заборонені (тобто, пристрої, які дозволяють карабіну
стояти вертикально самостійно).
Додаткові пристрої та аксесуари довжиною до 13 см. від цівки вниз дозволені при умові, що
вони встановлені чи закріплені до стартового сигналу першої вправи змагань та залишатися на
тому ж самому місці протягом усіх змагань. Зняття та/або зміна місця розташування
обладнання призведе до переведення учасника в Абсолютний дивізіон.
17.10.2.9 Мішки для підтримки зброї, які можуть використовуватися окремо, або закріпленими
на зброї, чи на учаснику, заборонені для використання в цьому дивізіоні.
Примітка: Спарені або одиночні магазини не вважаються пристроями підтримки зброї.
17.10.2.10 Якщо інше не зазначено в письмовому брифінгу вправи, положення готовності зброї
для всіх карабінів: магазин приєднаний, патрон в патроннику, запобіжник увімкнений.
17.10.3 СЕРІЙНА МІНІ-РУШНИЦЯ (FACTORY RIMFIRE SHOTGUN)
17.10.3.1 Рушниця повинна працювати як в оригінальній заводській конфігурації.
17.10.3.2 Дозволені тільки невід'ємні трубчаті магазини.
17.10.3.3 Довжина ствола повинна залишатися незмінною протягом змагання. Зміна дульних
звужень дозволена.
17.10.3.4 Внутрішні та зовнішні модифікації дозволяються, якщо вони не змінюють оригінальну
заводську конфігурацію рушниці.
17.10.3.5 Електронні та оптичні прицільні пристрої на рушницях заборонені.
17.10.3.6 Пристрої для опирання та стабілізації зброї (тобто сошки, тощо, застосовуються п.
17.10.2.8) не дозволені.
17.10.3.7 Компенсатори та порти в стволах заборонені.
17.10.3.8 Пристрої для прискореного заряджання рушниці заборонені.
17.10.3.9 В Серійному міні-дивізіоні в магазині рушниці не повинно бути заряджено більше
чотирьох (4) набоїв, а в рушниці в цілому на початку вправи не більше п'яти (5) набоїв.
17.10.3.10 Якщо інше не зазначено в письмовому брифінгу вправи, положення готовності зброї
для всіх рушниць: магазин заряджений/приєднаний, патрон в патроннику, запобіжник
увімкнений.

18. ТАБЛИЦІ
ДИВІЗІОНИ В 3-GUN NATION
ДИВІЗІОНИ ОДИНОЧНИХ ВИДІВ ЗБРОЇ
ЗБРОЯ

НАЗВА

ПІСТОЛЕТ

АБСОЛЮТНИЙ ПІСТОЛЕТ (UNLIMITED PISTOL) – UN-P
ПРАКТИЧНИЙ ПІСТОЛЕТ (PRACTICAL PISTOL) – P-P
СЕРІЙНИЙ ПІСТОЛЕТ (FACTORY PISTOL) – FA-P
ПОТУЖНИЙ ПІСТОЛЕТ (HEAVY PISTOL) – HV-P
АБСОЛЮТНИЙ КАРАБІН ПІСТОЛЕТНОГО КАЛІБРУ (UNLIMITED PISTOL CALIBER CARBINE) – UPC-P
ПРАКТИЧНИЙ КАРАБІН ПІСТОЛЕТНОГО КАЛІБРУ (PRACTICAL PISTOL CALIBER CARBINE) – PPC-P
АБСОЛЮТНИЙ МІНІ-ПІСТОЛЕТ (UNLIMITED RIMFIRE PISTOL) – UN22-P
СЕРІЙНИЙ МІНІ-ПІСТОЛЕТ (FACTORY RIMFIRE PISTOL) – FA22-P
ПРАКТИЧНИЙ МІНІ-КРАБІН (PRACTICAL RIMFIRE CARBINE) – PRC-P

КАРАБІН

АБСОЛЮТНИЙ КАРАБІН (UNLIMITED RIFLE) – UN-R
ПРАКТИЧНИЙ КАРАБІН (PRACTICAL RIFLE) – P-R
СЕРІЙНИЙ КАРАБІН (FACTORY RIFLE) – FA-R
ПОТУЖНИЙ КАРАБІН (HEAVY RIFLE) – HV-R

РУШНИЦЯ

АБСОЛЮТНА РУШНИЦЯ (UNLIMITED SHOTGUN) – UN-S
ПРАКТИЧНА РУШНИЦЯ (PRACTICAL SHOTGUN) – P-S
СЕРІЙНА РУШНИЦЯ (FACTORY SHOTGUN) – FA-S
ПОТУЖНА РУШНИЦЯ (HEAVY SHOTGUN) – HV-S

ДИВІЗІОНИ ДАЛЬНІХ ДИСТАНЦІЙ
НАЗВА
АБСОЛЮТНИЙ ДИВІЗІОН ДД (UNLIMITED LR
DIVISION) - UN-LR

ЗБРОЯ
АБСОЛЮТНИЙ ПІСТОЛЕТ ДД (UNLIMITED LR PISTOL)
АБСОЛЮТНИЙ КАРАБІН ДД (UNLIMITED LR RIFLE)

ПРАКТИЧНИЙ ДИВІЗІОН 308 ДД (PRACTICAL
308 LR DIVISION) - P308-LR

ПРАКТИЧНИЙ ПІСТОЛЕТ 308 ДД (PRACTICAL 308 LR PISTOL)
ПРАКТИЧНИЙ КАРАБІН 308 ДД (PRACTICAL 308 LR RIFLE)

ПРАКТИЧНИЙ ДИВІЗІОН 223 ДД (PRACTICAL
223 LR DIVISION) - P223-LR

ПРАКТИЧНИЙ ПІСТОЛЕТ 223 ДД (PRACTICAL 223 LR PISTOL)
ПРАКТИЧНИЙ КАРАБІН 223 ДД (PRACTICAL 223 LR RIFLE)

ДИВІЗІОН ЕКСТРЕМАЛЬНИХ БОЛТОВИКІВ
(EXTREME BOLT GUN DIVISION) - XBG-LR

ЕКСТРЕМАЛЬНИЙ ПІСТОЛЕТ ДД (XBG LR PISTOL)
ЕКСТРЕМАЛЬНИЙ КАРАБІН ДД (XBG LR RIFLE)

ДИВІЗІОН ПРАКТИЧНИХ БОЛТОВИКІВ
(PRACTICAL BOLT GUN DIVISION) - PBG-LR

ПРАКТИЧНИЙ ПІСТОЛЕТ ДД (PBG LR PISTOL)
ПРАКТИЧНИЙ КАРАБІН ДД (PBG LR RIFLE)

ДИВІЗІОНИ МУЛЬТИГАНУ
НАЗВА
АБСОЛЮТНИЙ ДИВІЗІОН (UNLIMITED
DIVISION) – UN-3G

ЗБРОЯ
АБСОЛЮТНИЙ ПІСТОЛЕТ (UNLIMITED PISTOL)
АБСОЛЮТНИЙ КАРАБІН (UNLIMITED RIFLE)
АБСОЛЮТНА РУШНИЦЯ (UNLIMITED SHOTGUN)

ПРАКТИЧНИЙ ДИВІЗІОН 308 (PRACTICAL 308
DIVISION) - P308-3G

ПРАКТИЧНИЙ ПІСТОЛЕТ 308 (PRACTICAL 308 PISTOL)
ПРАКТИЧНИЙ КАРАБІН 308 (PRACTICAL 308 RIFLE)
ПРАКТИЧНА РУШНИЦЯ 308 (PRACTICAL 308 SHOTGUN)

ПРАКТИЧНИЙ ДИВІЗІОН (PRACTICAL DIVISION)
– P-3G

ПРАКТИЧНИЙ ПІСТОЛЕТ (PRACTICAL PISTOL)
ПРАКТИЧНИЙ КАРАБІН (PRACTICAL RIFLE)
ПРАКТИЧНА РУШНИЦЯ (PRACTICAL SHOTGUN)

СЕРІЙНИЙ ДИВІЗІОН (FACTORY DIVISION) – FA3G

СЕРІЙНИЙ ПІСТОЛЕТ (FACTORY PISTOL)
СЕРІЙНИЙ КАРАБІН (FACTORY RIFLE)
СЕРІЙНА РУШНИЦЯ (FACTORY SHOTGUN)

ПОТУЖНИЙ ДИВІЗІОН (HEAVY DIVISION) – HV3G

ПОТУЖНИЙ ПІСТОЛЕТ (HEAVY PISTOL)
ПОТУЖНИЙ КАРАБІН (HEAVY RIFLE)
ПОТУЖНА РУШНИЦЯ (HEAVY SHOTGUN)

АБСОЛЮТНИЙ ДИВІЗІОН КАРАБІНІВ
ПІСТОЛЕТНОГО КАЛІБРУ (UNLIMITED PISTOL
CALIBER CARBINE) - UPC-3G

АБСОЛЮТНИЙ ПІСТОЛЕТ КПК (UNLIMITED PCC PISTOL)
АБСОЛЮТНИЙ КАРАБІН КПК (UNLIMITED PCC CARBINE)
АБСОЛЮТНА РУШНИЦЯ КПК (UNLIMITED PCC SHOTGUN)

ПРАКТИЧНИЙ ДИВІЗІОН КАРАБІНІВ
ПІСТОЛЕТНОГО КАЛІБРУ (PRACTICAL PISTOL
CALIBER CARBINE) - PPC-3G

ПРАКТИЧНИЙ ПІСТОЛЕТ КПК (PRACTICAL PCC PISTOL)
ПРАКТИЧНИЙ КАРАБІН КПК (PRACTICAL PCC CARBINE)
ПРАКТИЧНА РУШНИЦЯ КПК (PRACTICAL PCC SHOTGUN)

АБСОЛЮТНИЙ МІНІ-ДИВІЗІОН (UNLIMITED 22
RIMFIRE DIVISION) - U22-3G

АБСОЛЮТНИЙ МІНІ-ПІСТОЛЕТ (UNLIMITED RIMFIRE PISTOL)
АБСОЛЮТНИЙ МІНІ-КАРАБІН (UNLIMITED RIMFIRE CARBINE)
АБСОЛЮТНИЙ МІНІ-РУШНИЦЯ (UNLIMITED RIMFIRE SHOTGUN)

ПРАКТИЧНИЙ МІНІ-ДИВІЗІОН (PRACTICAL 22
RIMFIRE DIVISION) - P22-3G

ПРАКТИЧНИЙ МІНІ-ПІСТОЛЕТ PRACTICAL RIMFIRE PISTOL
ПРАКТИЧНИЙ МІНІ-КАРАБІН PRACTICAL RIMFIRE CARBINE
ПРАКТИЧНИЙ МІНІ-РУШНИЦЯ PRACTICAL RIMFIRE SHOTGUN

СЕРІЙНИЙ МІНІ-ДИВІЗІОН (FACTORY 22
RIMFIRE DIVISION)

СЕРІЙНИЙ МІНІ-ПІСТОЛЕТ (FACTORY RIMFIRE PISTOL)
СЕРІЙНИЙ МІНІ-КАРАБІН (FACTORY RIMFIRE CARBINE)
СЕРІЙНИЙ МІНІ-РУШНИЦЯ (FACTORY RIMFIRE SHOTGUN)

ПРАКТИЧНИЙ ДИВІЗІОН 308
(PRACTICAL 308 DIVISION) - P308-3G

ПРАКТИЧНИЙ ДИВІЗІОН
(PRACTICAL DIVISION) – P-3G

СЕРІЙНИЙ ДИВІЗІОН
(FACTORY DIVISION) – FA-3G

ПОТУЖНИЙ ДИВІЗІОН
(HEAVY DIVISION) – HV-3G

АБСОЛЮТНИЙ ДИВІЗІОН КАРАБІНІВ
ПІСТОЛЕТНОГО КАЛІБРУ (UNLIMITED
PISTOL CALIBER CARBINE) - UPC-3G

ПРАКТИЧНИЙ ДИВІЗІОН КАРАБІНІВ
ПІСТОЛЕТНОГО КАЛІБРУ (PRACTICAL
PISTOL CALIBER CARBINE) - PPC-3G

АБСОЛЮТНИЙ МІНІ-ДИВІЗІОН
(UNLIMITED 22 RIMFIRE DIVISION) U22-3G

ПРАКТИЧНИЙ МІНІ-ДИВІЗІОН
(PRACTICAL 22 RIMFIRE DIVISION) P22-3G

СЕРІЙНИЙ МІНІ-ДИВІЗІОН
(FACTORY 22 RIMFIRE DIVISION)

Мінімальний
калібр
Електронні
прицільні
пристрої
Оптичні
приціли
Додаткові або
збільшені
прицільні
пристрої
Компенсатори
Порти в стволі

АБСОЛЮТНИЙ ДИВІЗІОН
(UNLIMITED DIVISION) – UN-3G

Таблиця 1
Вимоги до зброї в ДИВІЗІОНАХ ОДИНОЧНИХ ВИДІВ ЗБРОЇ ТА МУЛЬТИГАНУ – ПІСТОЛЕТ

9Х19

9Х19

9Х19

9Х19

.45

9Х19

9Х19

тільки
22lr

тільки
22lr

тільки
22lr

б/о

ні

ні

ні

ні

б/о

ні

б/о

ні

ні

б/о

ні

ні

ні

ні

б/о

ні

б/о

ні

ні

б/о

ні

ні

ні

ні

б/о

ні

б/о

ні

ні

б/о
б/о

ні
ні
171,25
однорядн
141,25
дворядні

ні
ні
171,25
однорядн
141,25
дворядні

ні
ні
171,25
однорядн
141,25
дворядні

ні
ні
171,25
однорядн
141,25
дворядні

б/о
б/о

ні
ні
171,25
однорядн
141,25
дворядні

б/о
б/о

ні
ні
171,25
однорядн
141,25
дворядні

ні
ні
171,25
однорядн
141,25
дворядні

б/о

б/о

15

10

б/о

б/о

б/о

б/о

10

Максимальна
довжина
магазину (мм.)

б/о

Максимальна
кількість
патронів в
магазині (шт.)

б/о

так - дозволено
ні - заборонено
б/о - без обмежень

б/о

б/о

.223

.223

так

так

ні,
окрім
вертикаль
ного
руків’я
довжиною
до 13 см.,
його
розташува
ння
незмінне
протягом
змагань

ні,
окрім
вертикаль
ного
руків’я
довжиною
до 13 см.,
його
розташува
ння
незмінне
протягом
змагань

б/о

1

ні

ні

б/о

не більше
одного

не більше
одного

б/о

б/о

б/о

так при
умові
дотриман
ня п.
17.2.2.7
так
діаметр
2,54,
довжина
7,62

так при
умові
дотриман
ня п.
17.3.2.6
так
діаметр
2,54,
довжина
7,62

так
діаметр
2,54,
довжина
7,62

так при
умові
дотриман
ня п.
17.5.2.7
так
діаметр
2,54,
довжина
7,62

б/о

б/о

б/о

30

б/о

б/о

б/о

так

ні

ні

ні

Збільшувач
(magnifer)

б/о

Компенсатори

б/о

Макс. розміри
компенсатора
(см.)

б/о

Місткість
магазину
(патронів)
Довжина
магазину
Глушник
Триноги, інші
аналогічні
варіанти
зовнішнього
знаряддя

9Х19

ні,
окрім
вертикаль
ного
руків’я
довжиною
до 13 см.,
його
розташува
ння
незмінне
протягом
змагань

так

ні,
окрім
вертикаль
ного
руків’я
довжиною
до 13 см.,
його
розташува
ння
незмінне
протягом
змагань

так

ні

б/о

ні

б/о
б/о

не більше не більше
одного
одного
1-х
кратний

б/о

СЕРІЙНИЙ МІНІ-ДИВІЗІОН
(FACTORY 22 RIMFIRE DIVISION)

9Х19

ПРАКТИЧНИЙ МІНІ-ДИВІЗІОН
(PRACTICAL 22 RIMFIRE DIVISION) P22-3G

.308

АБСОЛЮТНИЙ МІНІ-ДИВІЗІОН
(UNLIMITED 22 RIMFIRE DIVISION) U22-3G

ПРАКТИЧНИЙ ДИВІЗІОН КАРАБІНІВ
ПІСТОЛЕТНОГО КАЛІБРУ (PRACTICAL
PISTOL CALIBER CARBINE) - PPC-3G

.308

АБСОЛЮТНИЙ ДИВІЗІОН КАРАБІНІВ
ПІСТОЛЕТНОГО КАЛІБРУ (UNLIMITED
PISTOL CALIBER CARBINE) - UPC-3G

.223

ПОТУЖНИЙ ДИВІЗІОН
(HEAVY DIVISION) – HV-3G

СЕРІЙНИЙ ДИВІЗІОН
(FACTORY DIVISION) – FA-3G

Дозволена ксть мішків для
підтримки
зброї
Дозволена ксть оптичних
прицілів
Тип оптичного
прицілу

ПРАКТИЧНИЙ ДИВІЗІОН
(PRACTICAL DIVISION) – P-3G

Пристрої для
обпирання
зброї (сошки,
тощо)

ПРАКТИЧНИЙ ДИВІЗІОН 308
(PRACTICAL 308 DIVISION) - P308-3G

Мінімальний
калібр

АБСОЛЮТНИЙ ДИВІЗІОН (UNLIMITED
DIVISION) – UN-3G

Таблиця 2
Вимоги до зброї в ДИВІЗІОНАХ ОДИНОЧНИХ ВИДІВ ЗБРОЇ ТА МУЛЬТИГАНУ – КАРАБІН

тільки
22lr

тільки
22lr
ні,

тільки
22lr
ні,

окрім
вертикаль
ного
руків’я
довжиною
до 13 см.,
його
розташува
ння
незмінне
протягом
змагань

окрім
вертикаль
ного
руків’я
довжиною
до 13 см.,
його
розташува
ння
незмінне
протягом
змагань

б/о

ні

ні

не більше
одного

б/о

не більше
одного

не більше
одного

б/о

б/о

б/о

1-х
кратний

б/о

так при
умові
дотриман
ня п.
17.7.2.9
б/о

б/о

б/о

б/о

б/о

б/о

б/о

б/о

б/о

б/о

б/о

30

б/о

б/о

б/о

б/о

б/о

б/о

б/о

ні

ні

ні

так

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

б/о

б/о

так при
умові
дотриман
ня п.
17.9.2.7
б/о

б/о

б/о

ні

ПРАКТИЧНИЙ ДИВІЗІОН 308
(PRACTICAL 308 DIVISION) - P308-3G

ПРАКТИЧНИЙ ДИВІЗІОН
(PRACTICAL DIVISION) – P-3G

СЕРІЙНИЙ ДИВІЗІОН
(FACTORY DIVISION) – FA-3G

ПОТУЖНИЙ ДИВІЗІОН
(HEAVY DIVISION) – HV-3G

АБСОЛЮТНИЙ ДИВІЗІОН КАРАБІНІВ
ПІСТОЛЕТНОГО КАЛІБРУ (UNLIMITED
PISTOL CALIBER CARBINE) - UPC-3G

ПРАКТИЧНИЙ ДИВІЗІОН КАРАБІНІВ
ПІСТОЛЕТНОГО КАЛІБРУ (PRACTICAL
PISTOL CALIBER CARBINE) - PPC-3G

АБСОЛЮТНИЙ МІНІ-ДИВІЗІОН
(UNLIMITED 22 RIMFIRE DIVISION) U22-3G

ПРАКТИЧНИЙ МІНІ-ДИВІЗІОН
(PRACTICAL 22 RIMFIRE DIVISION) - P223G

СЕРІЙНИЙ МІНІ-ДИВІЗІОН
(FACTORY 22 RIMFIRE DIVISION)

Мінімальний
калібр
Максимальний
калібр
Зміна довжини
ствола
Пристрої для
швидкого
заряджання
(speedloaders/
speedfeeders)
Пристрої для
обпирання зброї
(сошки, тощо)
Конструкція
магазину
Спосіб
перезарядки
рушниці
Електронні та
оптичні
прицільні
пристрої
Компенсатори
та порти в
стволах
Місткість
магазину
Максимальна
кількість
патронів в
магазині на
старті (шт.)

АБСОЛЮТНИЙ ДИВІЗІОН
(UNLIMITED DIVISION) – UN-3G

Таблиця 3
Вимоги до зброї в ДИВІЗІОНАХ ОДИНОЧНИХ ВИДІВ ЗБРОЇ ТА МУЛЬТИГАНУ – РУШНИЦЯ

20-й

20-й

20-й

20-й

12-й

20-й

20-й

20-й

20-й

20-й

12-й

12-й

12-й

12-й

12-й

12-й

12-й

12-й

12-й

12-й

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

так

ні

ні

б/о

ні

ні

ні

ні

б/о

ні

б/о

ні

ні

б/о

невід'ємн.
трубчастий

невід'ємн.
трубчастий

невід'ємн.
трубчастий

невід'ємн.
трубчастий

б/о

невід'ємн.
трубчастий

б/о

невід'ємн.
трубчастий

невід'ємн.
трубчастий

б/о

будьякий

будьякий

будьякий

тільки
помпові
рушниці

б/о

будьякий

б/о

будьякий

будьякий

б/о

ні

ні

ні

ні

б/о

ні

б/о

ні

ні

б/о

ні

ні

ні

ні

б/о

ні

б/о

ні

ні

б/о

б/о

б/о

б/о

б/о

б/о

б/о

б/о

б/о

б/о

б/о

9

9

8
(макс. 9 в
рушниці)

9

б/о

9

б/о

9

4
(макс. 5 в
рушниці)

АБСОЛЮТНИЙ
ДИВІЗІОН ДД
(UNLIMITED LR
DIVISION) - UN-LR

ПРАКТИЧНИЙ
ДИВІЗІОН 308 ДД
(PRACTICAL 308
LR DIVISION) P308-LR

ПРАКТИЧНИЙ
ДИВІЗІОН 223 ДД
(PRACTICAL 223
LR DIVISION) P223-LR

ДИВІЗІОН
ЕКСТРЕМАЛЬНИ
Х БОЛТОВИКІВ
(EXTREME BOLT
GUN DIVISION) XBG-LR

ДИВІЗІОН
ПРАКТИЧНИХ
БОЛТОВИКІВ
(PRACTICAL BOLT
GUN DIVISION) PBG-LR

Таблиця 4
Вимоги до зброї в ДИВІЗІОНАХ ДАЛЬНІХ ДИСТАНЦІЙ – ПІСТОЛЕТ

Мінімальний калібр

9Х19

9Х19

9Х19

9Х19

9Х19

Електронні прицільні
пристрої

без обмежень

заборонено

заборонено

без обмежень

без обмежень

Оптичні приціли

без обмежень

заборонено

заборонено

без обмежень

без обмежень

Додаткові або збільшені
прицільні пристрої

без обмежень

заборонено

заборонено

без обмежень

без обмежень

Компенсатори

без обмежень

заборонено

заборонено

без обмежень

без обмежень

Порти в стволі

без обмежень

заборонено

заборонено

без обмежень

без обмежень

Максимальна довжина
магазину (мм.)

без обмежень

171,25 однорядні,
141,25 дворядні

171,25 однорядні,
141,25 дворядні

без обмежень

без обмежень

Максимальна кількість
патронів в магазині

без обмежень

без обмежень

без обмежень

без обмежень

без обмежень

ПРАКТИЧНИЙ
ДИВІЗІОН 308 ДД
(PRACTICAL 308 LR
DIVISION) - P308-LR

ПРАКТИЧНИЙ
ДИВІЗІОН 223 ДД
(PRACTICAL 223 LR
DIVISION) - P223-LR

ДИВІЗІОН
ЕКСТРЕМАЛЬНИХ
БОЛТОВИКІВ
(EXTREME BOLT GUN
DIVISION) - XBG-LR

Особливе обмеження

-

-

-

тільки ручного
перезаряджання

тільки ручного
перезаряджання

Дозволений калібр

без обмежень

.308

.223

без обмежень

.223 / .308

Додаткове обладнання на
зброї

без обмежень

без обмежень

без обмежень

без обмежень

без обмежень

Знаряддя для підтримки
зброї (сошки, тощо)

дозволено

дозволено

заборонено

дозволено

дозволено

Дозволена кількість мішків
для підтримки зброї

без обмежень

1

заборонено

без обмежень

без обмежень

без обмежень

без обмежень

ДИВІЗІОН
ПРАКТИЧНИХ
БОЛТОВИКІВ
(PRACTICAL BOLT
GUN DIVISION) PBG-LR

АБСОЛЮТНИЙ
ДИВІЗІОН ДД
(UNLIMITED LR
DIVISION) - UN-LR

Таблиця 5
Вимоги до зброї в ДИВІЗІОНАХ ДАЛЬНІХ ДИСТАНЦІЙ – КАРАБІН

Розташування пристроїв та
знаряддя для підтримки
зброї

без обмежень

незмінне протягом
змагань

заборонено,
окрім
вертикального
руків’я довжиною
до 13 см.,
його розташування
незмінне протягом
змагань

Глушник

так

ні

ні

ні

ні

заборонено

заборонено

заборонено

без обмежень

без обмежень

без обмежень

не більше одного

не більше одного

без обмежень

без обмежень

дозволено при
умові дотримання
п. 17.2.2.7
дозволено
діаметр 2,54,
довжина 7,62

дозволено при
умові дотримання
п. 17.3.2.6
дозволено
діаметр 2,54,
довжина 7,62

без обмежень

без обмежень

без обмежень

без обмежень

без обмежень

без обмежень

без обмежень

без обмежень

без обмежень

без обмежень

без обмежень

без обмежень

без обмежень

без обмежень

без обмежень

без обмежень

Безпека при пересуванні зі
зброєю

запобіжник
увімкнений

запобіжник
увімкнений

запобіжник
увімкнений

затвор повністю
відкритий

затвор повністю
відкритий

Розмішення магазинів,
набоїв та спорядження

на учаснику

на учаснику

на учаснику

на учаснику

на учаснику

Триноги, інші аналогічні
варіанти зовнішнього
знаряддя для обпирання
зброї при стрільбі
Максимальна кількість
оптичних прицілів
Збільшувач (magnifer)
Компенсатори
Максимальні розміри
компенсатора (см.)
Максимальна місткість
магазину
Максимальна довжина
магазину

дозволено без
обмежень
дозволено
без обмежень

Таблиця 6
Рекомендовані мішені в МУЛЬТИГАНІ та види зброї, з якої вони уражаються (п.п. 4.1 – 4.7)
Карабін
паперові мішені 3 Gun Nation
металеві мішені всіх типів
крихкі мішені (керамічні тарілки)

●
●
-

Рушниця
куля
шріт
картеч
●
●
●
●
●
●
●

Пістолет

Дивізіони КПК

Дивізіони «міні»

●
●
-

●
●
●

●
●
●

Рекомендації щодо мішеней ДЛЯ КАРАБІНА, ПІСТОЛЕТА, РУШНИЦІ
А) Мінімальна дистанція до металевої мішені для рушниці (шріт/картеч) – 6 м.
Б) Мінімальна дистанція до металевої мішені для рушниці (куля) – 42 м.
В) Мінімальна дистанція до металевої мішені для пістолета – 6 м.
Г) Мінімальна дистанція до металевої мішені для карабіна – 42 м.
Рекомендації щодо мішеней ДЛЯ КАРАБІНІВ ПІСТОЛЕТНОГО КАЛІБРУ (п. 4.6)
А) Максимальна дистанція до мішеней повинна становити 92 метри.
Б) Мінімальний розмір мішеней на дистанції 92 метра повинен становити 30х30 см.
В) На дистанціях від 1 до 91 метра мінімальний розмір мішеней не обмежується.
Рекомендації щодо мішеней ДЛЯ ДИВІЗІОНІВ «МІНІ» (п. 4.7)
А) Максимальна дистанція до мішеней повинна становити 46 метрів.
Б) Мінімальний розмір мішеней на дистанції 46 метрів повинен становити 30х30 см.
В) На дистанціях від 1 до 45 метрів мінімальний розмір мішеней не обмежується.
Калібрувальний пістолетний набій (п. 7.1)
Калібрувальний набій повинен бути фабричного виготовлення, бути спорядженим кулею вагою 115-125
грейнів з швидкістю польоту від 335,3 до 350,5 м/с (1100-1150 футів на секунду).

Таблиця 7
Облік влучень в паперові мішені в МУЛЬТИГАНІ* (п. 5.2)
Види зброї, з якої уражаються паперові мішені 3 Gun Nation і результати влучень
Рушниця
Карабін*
Пістолет*
куля
шріт
картеч
паперові мішені 3 Gun Nation
●
●
●
●
20-ти см.
20-ти см.
залікова зона мішені
будь-де
будь-де заборонено будь-де
будь-де
зона
зона
залікова кількість влучень
1
2
1
2
1
2
* у потужному дивізіоні для заліку вимагається тільки 1 влучення пістолетної або карабінної кулі будь-де в межах
мішені

Таблиця 8
Нарахування штрафів за промахи та не обстріли в МУЛЬТИГАНІ (п. 6.1) *
*за виключенням ПОТУЖНОГО ДИВІЗІОНУ

1 влучення в 2 влучення в 1 влучення в Необстріл мішені
Промах по статичній мішені Промах по
центральній периферійній периферійній до 92 м. 92 м.+ до 37 м. 37-92 м.
літаючій
92 м.+
зоні
зоні
зоні
мішені
Паперові мішені
+0 сек.
+0 сек.
+2,5 сек.
+2,5 сек. +5 сек. +5 сек. +7,5 сек. +10 сек.
Металеві мішені
+2,5 сек. +5 сек. +5 сек. +7,5 сек. +10 сек.
Крихкі мішені
+2,5 сек. +5 сек. +5 сек. +7,5 сек. +10 сек. +2,5 сек.
Штрафні мішені
за кожне влучення в штрафну міщень +5 сек.
-

Таблиця 9
Облік влучень в паперові мішені в ОДИНОЧНОМУ ВИДІ ЗБРОЇ (п. 13.2)
Види зброї, з якої уражаються паперові мішені 3 Gun Nation
Карабін
паперові мішені 3 Gun Nation
залікова кількість влучень

●
2

Місце
влучення

в 10-ти
сантиметровій
центральній зоні

в 20-ти
сантиметровій
зоні

Результат

- 0,25 сек. за кожне
влучення

+0 сек.

Рушниця
шріт
-

куля
●
1

за межами 20-ти
сантиметрової зони в
межах зовнішньої
перфорації
+0,5 сек. за кожне
влучення

Пістолет

картеч
-

●
2

Промах по мішені

Необстріл мішені

+2,5 сек.

+5 сек.

Таблиця 10
Облік влучень в ДАЛЬНІХ ДИСТАНЦІЯХ (п. 15.0)
Види зброї, з якої уражаються паперові мішені 3 Gun Nation

паперові мішені 3 Gun Nation
залікова кількість влучень

Карабін

Пістолет

●
2

●
2

Паперові мішені
Місце
влучення

в 10-ти
сантиметровій
центральній зоні

в 20-ти
сантиметровій
зоні

Результат

- 0,25 сек. за кожне
влучення

+0 сек.

за межами 20-ти
сантиметрової зони в
межах зовнішньої
перфорації
+0,5 сек. за кожне
влучення

Промах по
мішені

Необстріл
мішені

Штрафна
мішень

+15 сек. за
мішень

+15 сек. за
мішень

+15 сек. за
мішень

Металеві мішені з пістолету

Мішені підвищеної оцінки

Промах або необстріл мішені*
+15 сек. за мішень

Промах або необстріл мішені*
+30 сек. за мішень

*додатковий штраф за необстріл не призначається
Таблиця 11
Нарахування процедурних штрафів (п.п. 6.2-6.5)
ВИД ПОРУШЕННЯ
Порушення процедури виконання вправи, вказаної в брифінгу
Заступ з отриманням переваги (за кожен постріл)
Заступ без отримання переваги (один за порушення)
Заступ за підняту над землею штрафну лінію (не більше 4-х штрафів за вправу)
Влучення в штрафну мішень
Неможливість визначити влучання в паперову мішень через влучання в неї шротом
Опирання зброї об столи, бочки, декорації без дозволу брифінгу (за кожен постріл)
Повторне використання залишеної зброї (за кожен випадок)
Стрільба через прозорі перешкоди
Враження крихкої мішені будь-чим іншим, ніж шротом
Неправильне враження мішеней
Порушення обмеження стартової кількості набоїв
Постріл кулею з рушниці по металевій мішені всупереч брифінгу
Зрізання кутів та інший вихід за межі стрілецької зони
Підказки
Залишення зброї з патроном в патроннику не на запобіжнику
Залишення зброї в непризначеному місці

ШТРАФНИЙ ЧАС
+5 сек. +7,5 сек. +10 сек. +20 сек.
6.2.1
6.2.2.1
6.2.2.1
6.2.2.3
6.2.3.1
6.2.4.1
6.2.5.1
6.2.6.1
6.3.1.1
6.3.2.1
6.3.3.1
6.4.1.5
6.4.2.1
6.4.3.2
6.4.4.1
6.4.5.1
6.5.1.1

Штрафи +5 сек. (п. 6.2)
ВИД ПОРУШЕННЯ
Порушення процедури виконання вправи, вказаної в брифінгу
Заступ з отриманням переваги (за кожен постріл)
Заступ без отримання переваги (один за порушення)
Заступ за підняту над землею штрафну лінію (не більше 4-х штрафів за вправу)
Влучення в штрафну мішень
Неможливість визначити влучання в паперову мішень через влучання в неї шротом
Опирання зброї об столи, бочки, декорації без дозволу брифінгу (за кожен постріл)
Повторне використання залишеної зброї (за кожен випадок)

ПУНКТ ПРАВИЛ
6.2.1
6.2.2.1
6.2.2.1
6.2.2.3
6.2.3.1
6.2.4.1
6.2.5.1
6.2.6.1

Штрафи +7,5 сек. (п. 6.3)
ВИД ПОРУШЕННЯ
Стрільба через прозорі перешкоди
Враження крихкої мішені будь-чим іншим, ніж шротом
Неправильне враження мішеней

ПУНКТ ПРАВИЛ
6.3.1.1
6.3.2.1
6.3.3.1

Штрафи +10 сек. (п. 6.4)
ВИД ПОРУШЕННЯ
Порушення обмеження стартової кількості набоїв
Постріл кулею з рушниці по металевій мішені всупереч брифінгу
Зрізання кутів та інший вихід за межі стрілецької зони
Підказки
Залишення зброї з патроном в патроннику не на запобіжнику

ПУНКТ ПРАВИЛ
6.4.1.5
6.4.2.1
6.4.3.2
6.4.4.1
6.4.5.1

Штраф +20 сек. (п. 6.5)
ВИД ПОРУШЕННЯ
Залишення зброї в непризначеному місці

ПУНКТ ПРАВИЛ
6.5.1.1

Таблиця 16
Дискваліфікація (п.п. 6.6 – 6.7.)
ВИД ПОРУШЕННЯ
Залишення та відкладення зброї з розбиттям кута безпеки та дульним зрізом догори
Небезпечне залишення зброї
Втрата контролю над зброєю
Небезпечне розряджання зброї пострілом
Випадковий постріл
Розбиття кута безпеки
Пронесення зброї повз частину тіла
Палець на спусковому гачку (призначається після голосової команди-попередження)
Постріл з карабіну по непризначеній для нього металевій тарілці
Постріл кулею з рушниці по літаючій керамічній тарілці
Відмова від перевірки зброї, спорядження та стартової кількості набоів в рушниці
Стрільба лежачи з пістолетом в кобурі та патроном в патроннику
Близький постріл (ближче 2,8 метри від учасника)
Постріл в контейнер для зброї або крізь нього
Стрільба з одного виду зброї під час утримування в руках іншого
Вихід за межі стрілецького майданчика із зарядженою зброєю в руках (для вправ на кілька майданчиків)
Порушення при пересуванні по вправі (під або над стінами та декораціями)
Заряджена зброя в руках учасника поза межами стрілецької вправи та без контролю з боку судді
Перебування в Зоні Безпеки із зарядженою зброєю, зарядженими магазинами та набоями в руках
Умисна втрата захисного спорядження під час виконання вправи
Неспортивна поведінка
Внесення змін в стрілецьку вправу
Провокуюча поведінка
Перебування під впливом алкоголю, наркотичних чи безрецептурних препаратів
Використання заборонених набоїв
Використання УСМ здвоєної дії

ПУНКТ ПРАВИЛ
3.1.2 / 3.2
6.6.1
6.6.2
6.6.3
6.6.4
6.6.5
6.6.6
6.6.7
6.6.8
6.6.9
6.6.10
6.6.11
6.6.12
6.6.13
6.6.14
6.6.15
6.6.16
6.6.17
6.6.18
6.7.2
6.7.3
6.7.4
6.7.5
6.7.6
9.1 / 9.2
10.4.3

Таблиця 17
Перестріл* (п. 7.6)
ПІДСТАВА
Поломка обладнання
Випадкова втрата захисного спорядження
Невідновлені мішені
Неможливість зафіксувати останній постріл через використання глушника

ПУНКТ ПРАВИЛ
7.7
7.8
7.9
10.5.3

*При особливих погодних правилах діє п. 11.4.1
Таблиця 18
Вимоги до боєприпасів (п. 9.0, п.п.9.1 – 9.2)

мінімальний калібр
характеристика

Карабін

Пістолет

Міні

КПК

.223

9Х19

.22LR

9Х19

тільки
один
снаряд

тільки
один
снаряд

тільки
один
снаряд

тільки
один
снаряд

Рушниця
шріт
картеч
тільки 20-й та 12-й калібри
00 (8,38 мм.),
№5 (3,05 мм.) і
42,5 г. і менше
000 (9,14 мм.),
менше
4 (6,1 мм.)
куля

