
REGULAMENT

 Participarea  la  acest  eveniment  se  face  pe  propria  raspundere  a
fiecarui concurent.

 Este  INTERZISA participarea  la  competitie  sub  influenta  bauturilor
alcoolice  sau  a  substantelor  stupefiante/halucinogene.  In  cazul
depistarii unui concurent sub influenta acestor substante, concurentul
va  fi  eliminat  atat  din  cadrul  concursului  aferent  etapei  in
desfasurare cat si din cadrul intregii competitii.

 Este INTERZIS folosirea unui limbaj neadecvat, ofense, injurii, limbaj
obscen.

 Pe  tot  parcursul  desfasurarii  concursului  purtarea  ochelarilor  de
protectie este OBLIGATORIE.

 Se accepta doar replici principale electrice  si replici secundare –
pistol cu blow-back - actionate cu green gas sau CO2 cu viteza pana in
125m/s (masurat cu bile de 0,20 g). 

 Se accepta bile de maxim de 0,28g.

 Este INTERZIS folosirea sau testarea replicilor in alte zone decat cele
amenajate pentru aceasta activitate. Va exista o zona amenajata pentru
testarea  replicilor,  reglarea  dispozitivelor  optice  sau  a  altor
activitati de acest gen.

 Fiecare STAGIU va avea o zona de STAND BY unde concurentii vor astepta
intrarea in stagiu.

 In perioada de stand by – cand concurentul nu participa la nici un
stagiu sau nu testeaza echipamentul, replicile - atat principala cat si
secundara  -  nu  vor  fi  armate  ci  asigurate  pe  pozitia  SAFE,  iar
incarcatoarele vor fi purtate/depozitate in pouch sau geanta replica. 

 Probele fiecarui stagiu vor fi explicate si demonstrate de arbitrul
stagiului  la  briefingul  dinaintea  inceperii  stagiului  si  afisate  la
fiecare stagiu in parte.

 In fiecare stagiu va participa cate un concurent pe rand insotit de
arbitru/arbitrii.



 Fiecare  proba  din  stagiu  trebuie  terminata  dupa  care  se  trece  la
urmatoarea proba; concurentul poate incarca pe teren si de la masa de
start cu CO2, gaz, bile, acumulator. Deasemenea poate sa aiba la masa
de start pistol si pusca de rezerva pe care le poate folosi daca unul
din cele folosite pe traseu se defecteaza. Daca la proba de pistol nu
reuseste sa termine proba dupa ce a tras 4 incarcatoare (2 + reload)
atunci poate sa treaca la urmatoarea proba.

 Sportivii care nu participa nu au voie sa intre pe traseu, asteapta si
privesc de la locul de start sau pe partea ingradita a stagiului daca
aceasta exista;  pot face glume, galerie, etc. daca cel care participa
accepta.

 Sportivul poate fi insotit de un fotograf in timpul probei, fara a
discuta cu ceilalti participanti

 Arbitrul  nu  se  atinge  de  recuzita  sportivului  cind  acesta  este  in
proba, dar il poate atentiona daca a pierdut din recuzita.

 Fiecare concurent, cand se afla in zona de concurs are obligatia de a
respecta indicatiile Arbitrului.

 Arbitrul numara cu voce tare exercitiile fizice ale sportivului.

 Este OBLIGATORIU angajarea tuturor tintelor (single fire) si efectuarea
tuturor probelor fizice. Refuzul sau neefectuarea acestor probe duce
automat la descalificare. Daca unul din stagii este facut doar o parte
din  el  si  nu  se  poate  termina  din  conditii  tehnice  sau  fizice
deasemenea sportivul pierde concursul. Daca mai are stagii de facut si
reuseste in pauza dintre acestea sa-si revina sau sa repare replicile
spotivul  poate  participa  la  stagiile  ramase  dar  fara  sa  fie  in
clasamentul final.

 Tintele de hartie au punctajele: 3, 6, 10, 20, -25

 Tintele cu popere sau popere individuale se noteaza cu 6 puncte si
asupra lor se executa doar cite un foc; daca poperul este lovit si
acesta nu cade arbitrul confirma lovitura prin expresia  -- LOVIT -- si
concurentul trece mai departe.



 Tintele care au popere care declanseaza o tinta prin cadere se trage
asupra lor pina acestea cad, acestea nu sunt punctate.

 Tintele amic/inamic (hartie) care nu sunt lovite de bila se penalizeaza
cu: -35 puncte (minus).

 START respectiv STOP cronometru va fi dat de catre fiecare concurent.
La comanda START data de arbitru concurentul va porni cronometru iar la
terminarea ultimului exercitiu din stagiu concurentul se va deplasa la
startul probei unde va opri cronometrul.

 Modul de calcul al fiecarui stagiu este: TIMPUL IMPARTIT LA PUNCTAJ
generandu-se un coeficient de performanta al fiecarui stagiu.

 Calculul coeficientilor de performanta si a punctajului final se face
de catre un arbitru desemnat doar pentru aceasta activitate.

 Modul  de  calcul  al  punctajului  final:  suma  coeficientilor  de
performanta obtinuti la fiecare stagiu.



CONDITII PARTICIPARE

 Varsta minima 18 ani.

 Apt fizic pentru efort fizic mediu.

 Fiecare participant trebuie sa detina:

 - ochelari de protectie.

 - replica primara electrica cu viteza pana in 125m/s (cu bile
0,20) dotata cu orice  sistem de ochire + 2 midcap cu capacitate
max. 120 bile.

- replica secundara – pistol cu blowback propulsata de green gas
sau CO2 + 2 incarcatoare cu capacitate 15-25 bile.

- replici de rezerva sau mid-uri (goale) la masa de start; in caz
de defectiuni concurentul se poate deplasa la masa de start sa le
inlocuiasca.

- 1 buc. bbloader capacitate de 90 bb.

- bile de rezerva depozitate in punga sau alt recipient la start.

- vesta tactica.

- pe cap obligatoriu: sapca, boniehat, casca sau bandana.

 Organizatorii recomanda :

- folosirea manusilor deoarece pe traseu vor fi folosite gantere, discuri, haltere
si alte aparate de crossfit.

-  folosirea  ghetelor  sau  bocancilor  pentru  a  evita  accidentarea  sau  a  altor
incidente de acest gen.

- hidratare corespunzatoare.

-  exercitii  de  incalzire  inainte  de  intrarea  in  probe  pentru  evitarea
accidentarilor.


