БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ДИНАМИЧНА СТРЕЛБА
IPSC BULGARIA

Правила за участие на един състезател, имащ желание да стреля в различни дисциплини в
рамките на едно състезание от ниво 2 и/или 3 на територията на България.
Общи положения:
1. Ако мача е дефиниран в 2 нива (Ниво 2 и 3), броя сцени и прилежащите им брифинги са еднакви за двете
нива.
1.1 Състезателят задължително стреля първо дисциплината, с която иска да се класира на повисокото ниво в обявения мач.
2. По време на основния мач, състезателят има право да стреля в друга дисциплина ако:
2.1 Мача е от 2-ро ниво или по-ниско за съответната дисциплина.
2.2 Състезава се без класиране.
3. При наличие на състезатели, стрелящи на основното състезание във втора дисциплина, те трябва да бъдат
задължително в отделни складове.
4. В следните състезания не се допуска участниците да се състезават в повече от една дисциплина(освен ако
не попада в 2.2):
4.1 Квалификационен за 4-то или 5-то ниво.
4.2 Републиканско първенство или носи точки за Годишно класиране.
4.3 Част от Турнир или Голям Турнир (състезание с повече дисциплини).
5. В случай, че състезанието е обявено само в едно ниво, то участникът може да се състезава и в друга
дисциплина по следните начини:
5.1 Ако състезанието няма пре-мач, то състезателят стреля първо дисциплината, в която ще има
класиране. С разрешение на МД и РМ може да стреля и втора дисциплина без класиране.
5.2 Ако има пре-мач, то състезателя стреля дисциплината, с която се класира на пре-мач. На основен
мач стреля втора дисциплина без класиране.
5.3 Ако има разрешение от МД и РМ, то състезателят може да стреля всяко упражнение по два пъти,
но задължително първият му опит трябва да е в дисциплината, с която ще се класира.
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